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ÖNSÖZ 
Mustafa CEYLAN 

 
Tahir Kutsi Makal’ ın sağlığında yaptığımız bu araştırma-
inceleme ve tahlil çalışmalarımızı, onun aziz hatırasını 
yaşatmak maksadıyla bugün gündeme getiriyor ve  rahmetliyi 
dualarla anıyoruz. 
 
Çalışmalar sırasında üstad, bana yazdığı mektuplar ve kısa 
notlarda beğenisini ortaya koymakla kalmamış, bir de bana 
“makalog” ünvanını vermişti. 
 
Evet “Makalog”… 
Tahir Kutsi Makal’ı, hayatı ve eserlerini teker teker inceleyip 
analiz ederken, O’ nun ruh kökünü yakalamaya ve duygu 
dünyasını ışığa çıkarmaya çalışıyorduk. 
 
Özellikle, “halk edebiyatı”, “folklorumuz” ve “halk şiiri” 
konularında yeri doldurulamayan bir üstaddı Tahir Kutsi 
Makal. Böyle giderse de asla dolduralamayacak… 
 
Folklorcu, araştırmacı gazeteciliğinin yanında “babanız yine 
aşık çocular” diyerek, candan, içten, samimi tebessüm 
çiçeklerini yüzümüzde açtıran bir şairdi o. Romancı, hikâyeci, 
tahlilci bir şair. Anadolu sevdalısı hususiyetle de Denizli 
sevdalısı koca yürek… O bizim gönül dünyamızın Dede 
Korkutlarından birisiydi. 
 
Üstadımızı, umarım, ona lâyık bir şekilde anlatabilmişizdir. 
Umarım, “Makalog” ünvanına yakışan bir eserle 
karşınızdayım. 

 



14 
 

TAHİR KUTSİ MAKAL' IN HAYATI 
 
 Türk Edebiyatı'na önemli eserler bırakan Tahir 
Kutsi Makal 9 Şubat 1937 tarihinde doğdu ve 15 
Haziran 1999’da İstanbul’da aramızdan ayrıldı. Ertesi 
gün Nuruosmaniye Camiinde kılınan cenaze 
namazından sonra Büyük Çekmece Mezarlığı’nda 
dualarla toprağa verildi. 
 
 Vefat haberi üzerine en son görev yaptığı 
gazetede "ÜSTADIMIZI KAYBETTİK" başlıklı siyah çerçeve 
içerisinde bir yazı yayınlanmış olup yazıda; "O Bir 
Gazeteciydi, yazardı. O bir halk edebiyatı ozanıydı... Ve 
de hepimizin üstadıydı. O bir şiir zenginiydi... Kitap 
zenginiydi... Ve onu zengin yapan tek şey, yarım asra 
yakın süredir elinden bırakmadığı yumuşak kalemiydi, 
yüreğinde beslediği sevgi ve insanlıktı. 
 
 EVET... Bab-ı Ali' nin ihtiyar delikanlısı, 
hepimizin "Tahir Baba" sı artık aramızda değil. Önceki 
gün geçirdiği ani rahatsızlık onu bizlerden, tüm basın 
dünyasından ve de çok sevdiği okurlarından aldı 
götürdü. Onu artık göremeyeceğiz. Hepimizin başı 
sağolsun." Denilmektedir. 
 
 Biz de; 
 Tahir Kutsi Makal' ın sağlığında kaleme alınmış 
olan ve kendisi tarafından çok beğenilen bu eserimizi siz 
okuyucularımıza gururla sunmaktayız. 
      

*** 
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 Ömrünü Türk basın ve yayın dünyasıyla Türk Halk 
Edebiyatına hizmet yolunda harcamış bulunan Tahir 
Kutsi, ülkemizin yetiştirdiği en ciddi araştırmacıların ve 
yazarların, en iyi şairlerin başında gelmekteydi. 62 yıllık 
hayatının her safhası ülkemize, ülkemizin yetiştirdiği 
değerlere ve edebiyatımıza hizmetle dolu dolu geçmiştir. 
 
 Tahir Kutsi, Denizli ilimizin Acıpayam İlçesinin 
"Oğuz Köyü" nde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Hacı 
Mehmet, annesinin adı ise Kezban' dır. Annesini yedi 
yaşında iken kaybetmiştir. Babası ise 83 yaşında, 1983 
yılında Hakk'a yürümüştür. Babasının eski yazı ile yazdığı 
muskası Tahir Kutsi' nin sol omzunda sürekli 
bulunmuştur. Rençberlik yapan Hacı Mehmet Hoca' nın 
13 çocuğundan üçüncüsüydü. Baba Hacı Mehmet İstiklâl 
Savaşımızın son yıllarına katılmıştı. 
 
 Oğuz Köyü, Anadolu' nun çilekeş köylerinden 
birisidir. Bu köyde yaşayanlar "çile adamlarıdır.O yıllarda, 
"Her ay" en az iki vatandaş veremden ölmekteydi. Köyün 
hayvanlarını susuzluktan kelebek bağlamış, sebze ve 
meyveleri kurur, tütünlerini kurt kesmekteydi. 1930' lu 
ve 1940' lı yılların Oğuz Köyü, adetâ adını "Oğuz" değilde 
"Susuz" olarak ilân etmişti. Bir de üstüne üstlük köyün 
suyu, ilçeye gelen "büyükler" in isteğine uyularak yeni 
yapılan "gazino" ya alınmıştı. Köylünün geriye bir tutar 
dalı, yağmur duasına çıkmak kalıyordu. Çamlıkta yapılan 
gazino, zaten susuz olan Oğuz Köyü' nü perişan etmişti. 
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 Oğuz Köyü İlkokulu, üç sınıflıydı. Üç sınıftan sonra 
da ilçe merkezinde bulunan okula gidiliyordu. Köylü 1947 
yılında öğretmenle elbirliği yaparak okula yeni sınıflar 
ilâvesini gerçekleştirdi. Kadın, çoluk-çocuk herkes okul 
inşaatına yardıma koşmuştu. Tahir Kutsi' de üçüncü 
sınıfta okuyan bir öğrenci olarak kendi okulunu 
yapanların arasındaydı. Kendi elleriyle şekillendirdiği 
okulundan 1949 yılında mezun olmuştu. 
 
 Tahir Kutsi doğduğu köye yürekten bağlıydı. On 
üç kardeşin üçüncüsü olarak köy yaşantısını her yönüyle 
tatmış birisiydi. Köyün dertleriyle yoğrula yoğrula 
büyümüştü. Rençberlik, fakirlik ve çilenin yetiştirdiği 
muhteşem bir insandı. 
 
 Bir yazısında : "Sekiz on yaşlarındaydım. 
İlkokul yeni bitmiş. Sınıf arkadaşım bir kızın yolunu 
kestim. Kendimce bir mani okudum. 
 "Seni beğendim, evcilik oynayalım, ilerde de 
evlenelim" gibi bir şeyleri şiir şeklinde söylüyorum. 
Belimde de bıçak var. 
 Şiir bitince elime aldım bıçağı. Kız mani ile ile 
cevap verdi ki yenip yutulası değil : 
 
 "Eli bıçaklı oğlan 
 Mendil saçaklı oğlan 
 Seni kızlar neylesin ? 
 Dolaşık bacaklı oğlan..." demekteydi.  

 
İşte o yılları, yani ilkokulu bitirdiği yılları anlatan 

ve o yılların hatıraları ile yüreği dopdolu olarak yaşamış 
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bulunan koca şair, köy kökenli olmaktan büyük mutluluk 
duymaktaydı. 

 
 Oğuz Köyü' nün horoz ötüşlerinde uyanışını 
yeniden yaşamak isterdi. Yokluk ve çile dolu o günleri bir 
film şeridi gibi gözünün önüne getirdiğinde gözleri, İzmir 
üzümü gibi doluverirdi... 
 
 Bir şiirinde "Siyah gözlerime yeşil renk katan / 
Sendin o zaman" der ve "Yalan mı?" diye seslenir : 
 
  
"YALAN MI ? 
  
 Ben yalan söylemeyi severim 
 Ama bakma, 
 Avrupa' da var, yalan bizde yok. 
 Benim Köyüm Oğuz iken 
 Senin de Oğuz olmuştu hani 
 O zamandır seni severim. 
  Ekin biçmeye kollarıma güç 
  Odun kesmeye bileğime can 
  Siyah gözlerime yeşil renk katan 
  Sendin o zaman 
  Yalan mı ?.." 
 
 Tahir Kutsi, Oğuz Köyü' nün işsizliğini, 
susuzluğunu ve sahipsizliğini yıllar yılı unutmamıştı. 
Hattâ, "İçgöç" kitabının birinci bölümünü teşkil eden 
"Anadolu Toprağı" onun köyünü anlatmaktadır. Bu 
bölümden hareket ederek, kırsal kesimden büyük 
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kentlere doğru meydana gelen iç göçün sebeplerini ve 
sonuçlarını anlamakla birlikte, o' nun doğduğu köydeki 
köy yaşantısından kesitler de bulmaktayız. 
 
 "İçgöç" kitabının "Anadolu Toprağı" bölümünde 
yer alan vatandaş portrelerinden hareketle, topraktan 
geçimini temin edemeyen Oğuz Köylülerinin insanı deli 
eden, çileden çıkartan-çile yaşantılarını bulmaktayız. 
"Dayıbaşı" tiplemesi, köyde yaşayan gençlerin işsizlik 
sorununun bir işaretidir. "Kazıkbağ Musa, Hörü Nine, 
Hasan Dayı, İzzet Ağa, Yanıyılık Ali, Muhtar..."  Hep bu 
tiplemeler Oğuz Köyünden portrelerdir. 
 
 O yıllarda Tahir Kutsi’ nin doğduğu Oğuz Köyü, 
politikacıların ihmaline uğramış, unutulmuş, devlet 
büyüklerinin yanlış yatırım kararları nedeniyle suyunu 
kaybetmiş, seçmen kütüklerine imza yerine parmak 
basarak imza atanlardan, atanan öğretmenlerin kaçtığı, 
gelmek istemediği, sızılarını dindirmek için okumadan-
üfürmeden medet uman, kağnı dönemini yaşayan, 
motor ve biçerdöğeri yeni görmüş bir köydür... 
 
 Şimdi sözümüzün burasına o' nun köyünü 
anlattığı "İçgöç" kitabından birkaç bölüm ve bazı 
tiplemeleri getirerek renk katalım mı ? Şahane Türkçe' 
siyle sunduğu Oğuz Köyü portreleri ve manzaraları 
umuyorum ki, cümle köy kökenli okuyucularımızın 
gözlerini de dolduracak, yüreklerini hatıra yağmuruyla 
ıslatacaktır. 
 
 İşte onlardan birkaçı : 



19 
 

 
 "Dayıbaşı" : "... Her yıl çevre köylerden, 
ilçelerden onbinlerce insan İzmir, Aydın ovasına dökülür. 
Ağalarun binlerce dönümlük tütünü, pamuğu bunlara 
bakar. İşçiler "Dayıbaşı" na bağlıdır. "Dayıbaşı" Ağa ile 
pazarlık eder. Her iki taraftan hisse alır. "Dayıbaşı"lığını 
üç yıl sürdürebilen adam üç yılın içinde "Karun'a döner" 
şakşak tesbihle gezer köy içinde, yüksek konuşur, lâf 
altında kalmaz, ağzı kalabalık olur, dediğini dinletir. 
"Aydıncılar" ı o toparlayıp gider. Yalnız yola çıkanın hali 
dumandır. Sürünür de sürünür. "İzmirlere kaçmak, 
İstanbullara göçmek de iflâh etmez artık." 
 
 "Kazıkbağ Musa ve Hörü Nine" :....."Evde 
yüzünü açtı. Çarşafın uçlarından çelme yaptı. Yer 
gösterdiler, oturdum. "Bağdaş kur, el yok içimizde, 
selbes ol" dediler. 
 İki baş kişiydiler. Oğlan başını alıp bilinmedik 
yerlere çekip gitmişti. Kızlarıysa; kız evlâdı ele yakışırdı. 
Kocaya vermişlerdi. Çor çocuk sahibiydi şimdi, Dedesil' 
de kocasının dizinin dibindeydi. Yalnızdılar, 
"namazlarında", niyazlarında idiler. Kazıkbağ Musa 
beyaz sakalına otuzdördüncü duayı yaptırmıştı. Hörü 
ninenin gözleri çukurlarında kaybolmaya yüz tutmuştu. 
 Yaşından umulmadık bir çeviklikle içeri girip, 
dışarı çıkıyordu. Besbelli karacaot pişiriyordu." 
 
 Hasan Dayı :......."Dolu dolu olan gözlerini 
üstümden ayırdı. Daha ucundan kavı dökülmeyen 
sigarasını sararmış bıyıklarının içinden çekip çıkardı, 
ezdi sigarayı. Yere çaldı "Bu meret üçüncünün de 
sigaraya benzer yeri yok. Eşek tersi iç daha iyi." 
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 Bir başka cins sigara uzattım. Ateşlemek için 
kavını çakmağını çıkardı. Ondan önce davranıp 
sigarasını yaktım. Derin bir soluk aldı. Yılların kahrını 
çekmiş, birçok kere onarılmış cilâlanmışa benzeyen 
masaya gövdesini koydu..." 
 "....Ertesi gün Hasan Dayıyı köyün orta yerindeki 
su motorunun başında buldum. Nasırlı elleri çamurlu ve 
yağlıydı. Sigara dudaklarında kaybolmuştu, arasıra 
çıkan dumanlar Hasan dayının içinden fışkıran lâvları 
andırıyordu. Hava sıcaktı. Tavuklar gölgelere toplanmış, 
köpekler duvar diplerinde uzun dillerini çıkarıp 
kendilerini"gürsoluk"a vermişlerdi. 
Sinek vızıldamıyordu." 
 
 Köylüye vaatler ve politikacılar : ".... Şimdiye 
kadar "köylü efendimizdir" denilmiş, kimse efendisi ne 
haldedir görmemiştir. Köy kalkınması ele alınmış, 
planlar Ankara' da, İstanbul' da düzenlenmiştir. Bilimsel 
inceleme yapılmış değildir. Eğitim de böyle, vergi sistemi 
de böyle.. Köylü ne ister sorulmuş değildir, köylü ne yer, 
ne içer, nasıl yaşar, niçin yaşar sorulmuş değildir." 
 "Kimse değer vermez ona. Köye uğrayan 
politikacılardan birini görsem, der. Politikacı yoktur. 
Yoktur, görünmez, bulunamaz. Dört yılı beklemek 
gerekir..." 
 
 Çarşaf ve aydınlanma :".....Yeşilyuvalı kadınlar 
küçükten başlar çarşaf örtünmeye. Beyaz çarşaflar. 
Yoksulluktan değil çarşaf örtünmeleri, gelenekten. Şimdi 
o geleneği de pek az kadın sürdürüyor. Okula gidiyor 
kızlar. Ondört yaşında okulu bitiriyor. Eskiden onbir 
yaşında gelin olurlarmış. Bir kızı oturturlarmış gaz 
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tenekesine, ayakları yere değdi mi everirlermiş. Bu da 
Allah kuludur, yazıktır demek yokmuş...." 
 "Çarşaf davası diye bir dava olduğunu kabul 
edebilir misiniz? Çarşaf davası yoktur, eğitim davası 
vardır. Çarşafı kaldırmayı düşünenler çarşaf giyeni 
okutmayı düşünmelidirler. Çarşafı alıp şapka, eşarp 
koymak istedikleri başlara bilgi koymalıdır." 
 "Her yıl Türkiye' nin nüfusu bir milyon artıyor. 
Bir milyon çocuğumuzu okula gönderebiliyor muyuz? 
 Köylü duygusuyla iş görüyor. Kulağına ne 
doldurulmuşsa o doğrultuda gidiyor. Anadolu kadınının 
çarşafı hiç bilmemesi gerekir aslında. Çünkü işi çarşafa 
elvermez. Mısır, tütün, bostan çapalayacaktır. Fakat 
bildiğini kendi çıkarlarına göre yorumlayanlara kurban 
olmuştur. Hangi köy kadınıyla konuşursanız konuşunuz, 
çarşaftan şiddetle nefret eder. Ama hoca öyle ister 
giyecektir, koca öyle ister örtünecektir..." 
 
 Yağmur Duası : "....Acıpayam ovası susuzluktan 
kırılıyordu. Mevsim boyunca yağmur düşmemişti. Her 
köy en azından iki kere yağmur duasına çıkmış, sonra 
dört beş köy birleşip "Allah' ın lütfu için" ellerini göğe 
kaldırmıştı. Köylülerin dediklerine göre hava bir gün 
kararmış, herkes "bereket yağıyor" diye sevinirken 
bulutlar başlarını alıp dağ başlarına çekilmişlerdi. 
Ekinler bir karış kalmış, meyveler boynunu bükmüş, 
bağlarda "kara basra" baharla beraber başlamıştı. Her 
zaman yeşil yeşil dalgalanan ova bu yıl marazi bir sarılık 
içinde, mahzundu..." 
 
 İşte böyle... Tahir Kutsi, köyünü ve çevresini 
anlatırken, köylünün tüm problemlerini teker teker 
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anlatmış ve onlara çözüm yolları da önermişti. Çarşaf için 
eğitim, politikacıya kanıp iş beklemek yerine köyde 
üretim, devlet büyüklerinin yanlış politik ve yatırım 
kararlarına karşı uyanık bulunmak, okumuş olmak; kağnı 
yerine motor, biçerdöğer, traktör; sulu tarıma süratle 
geçilmesi gibi çözüm tekliflerini anlattığı hikâyelerin 
arasına ustalıkla yerleştirmiştir. 
 
 Onun doğduğu Oğuz Köyü, 1930' lu yılların "kıtlık" 
ve "kuraklık" dönemini yaşayan bir Anadolu köyüydü. 
Onüç kardeşten birisi olan Tahir Kutsi' nin kaderi, bu 
köyden kim bilir daha nerelere onu sürükleyecekti. 
Okumak, büyük adam olmak istemişti. Gönlü kızlardaydı. 
"Okursam, şu köy kızlarının hepsini peşimden 
koştururum" diye düşünüyordu. Belindeki bıçağını 
çıkarıp eline aldığı sırada sınıf arkadaşına mani 
söyleyerek ilân-ı aşk edebilme cesaretine sahipti.  Ancak, 
kız da onun eğri-çarpık bacaklı olduğunu ve eli bıçaklı 
olduğunu, bu haliyle ona kimsenin evet demeyeceğini 
açıkça söyleyivermişti... 
 
 Oğuz Köyü dedik de, Tahir Kutsi' nin "Oğuz Köyü 
Uyanıyor" başlıklı şiirine bir göz atmadan geçilir mi ? 
Okuyalım bakalım. 
 
 "OĞUZ KÖYÜ UYANIYOR  
 
 İşi yolda gitmiyorsa kişinin, 
 İşte böyle bacası eğri tüter. 
 Yine kahır yağacaksa bir köye, 
 O köyün horozları geceden öter. 
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Geceden öter ki, sabah erken başlasın, 

 Ufuk tezce ağarsın, yatak yorgan açılsın, 
 Buz kesen sularda donan duayla 
 Uyanan sabah namazı kılsın. 
  

Horoz ötüyor, şimdi bir çocuk tıksırıyor, 
 Evren yayılmış sessizliğince... 
 Çaput düştü delikten, "idâre" söndü; 
 Güneş ağır adımlarla giriyor. 
   

Yine bir kadın uyanışı salakça, 
 Ve yine bir çocuk hapşırığı 
 Sürttükçe acır ve şişer gözler, 
            Gözlerde, kızıl kum veya bir cam kırığı. 
            

Oğuz Köyü böyle uyanır dostum: 
            Tüm güzellikler uykuyla başlar 
            Düşün kesildiği yerde biter arzular 
            Kaval iniltileri kulaklarda 
            Hızlanır ve yavaşlar. 
                           
           Oğuz Köyü uyanıyor, 
           Tengerekler alındı ele 
           Oğuz Köyü uyandı şimdi 
           Aydınlık yarınlara, iyiye ve güzele“ 

 
Tahir Kutsi’ yi anası doğurduğunda, kulağına ezan 

okunduktan sonra “sev-öp-aşık ol” sözleriyle hitap 
edildiğini sanıyorum. Daha sekiz-on yaşlarında iken, 
köydeki kızlara âşkını ilân etmişti. Köyü her sabah 
aydınlık yarınlara uyanırken, onun gönlü de bahara 
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benzeyen kara kaşlı yavuklulara uyanmıştı. Sözümüzün 
burasında, onun “Köydeki Yavuklu” ya seslenişine bir 
kulak verelim. 
         
“KÖYDEKİ YAVUKLU 
                     
Kuru, diri 
Gözleri iri 
Çapkının biri yavuklum... 
Bakışlar, çözülmeyen bilmece, 
Siyah saçlar, kapkaranlık bir gece... 

Kalbime kurmuş pusu, 
Sesi, şırıl- şırıldayan su, 
Benim arap yavrusu yavuklum... 

Elleri, çitten gül atarken kırmızı, 
Beni, avlamaya çalışırken kapkara, 
Seni, yılanlara benzetmiştim bir ara 
Mınımık Memed’in sevimli kızı... 

Canım ukalâ, 
Gözleri elâ, 
Başıma belâ yavuklum... 

Dokuz delikanlı kalbinde uyur, 
Esmer çehreden göğse iner/nur... 

Allı- pullu, 
Ufak yollu, 
Zayıf kollu yavuklum... 

Yeşil fistanlar giyer, güneşte solmuş 
Sen solmadın ya, güzel sanki  n’olmuş 
Göğsün bir kaledir, dudaklar burcu 
Dağılıp uçan  saçlar kokuyor, burcu-burcu... 

Benim, kuru- diri 
Gözümün feri, 
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Çapkının biri yavuklum... 
Kaşlar kara, 
Benzer bahara, 
Biraz farfara yavuklum...” 

 
Tahir Kutsi’ nin doğduğu Oğuz Köyü’ nden söze 

başladık ve onun daha o yıllardaki aşklarına geliverdik.  
 
Ben de üstada sağlığında “Aşk mıknatısı” adını 

vermiştim. Öpücük, onun “manyetik alanı” idi. Ondan 
bahsetmeye başladığınızda mutlaka bu bahse girerdiniz. 
Kurtulamazdınız... 

 
Her neyse, şimdi onun hayatını özetlemeye 

devam edelim. 
 
O’ nun “Benim Gizli Yazılarım” isimli eserinde, 

kendi hayatını bir film şeridi gibi hatırladığı bölüme bir 
göz atalım. İlk okulu köyünde bitiren Tahir Kutsi : 

 
 “Acıpayam Ortaokulu, Denizli Lisesi derken 

İstanbul’ da gazetecilik tahsili yaptım” deyiverir. Bu 
demede, kısa bir yol tercih etmişti. Ancak, hatıraları 
gözlerinin önünde canlandığında aynı eserde sözlerini 
şöyle sürdürmüştür : “Gazeteciliği seviyordum. 
Ortaokulda duvar gazetesi çıkarmıştım. Tek başıma 
hazırlardım. Adı “Oğuz” idi. Köyümün adı, sonra 
“Yaratış” oldu. İdarece yasaklanınca “Kükreyen Oğuz” 
diye çıkardım. 

 
Şiirler yazıyordum. Halk şiirini taklit eden şiirler. 

Doymazca okuyordum. Gece gündüz okuyordum. 
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Babama şikâyet bile etmişlerdi. Bir gece yarısı babam 
“Kaldığın yerden oku” dedi. Okuduğum tarihi bir 
romandı. Saatlerce okumuştum. Babam heyecanla 
dinledi. “Canım böyle okumaya ne var ?” dedi. “Bunun 
zararı yok ki” diye ekledi. Babama ahlâksız şeyler 
okuyor demişler. 

 
Denizli Lisesinde okurken şiirlerim yerel 

gazetelerde yayınlanıyordu. Üçüncü sınıfta iken, 1956’ 
da “Denizli Gazetesi” nin haftalık sanat sayfalarının 
yönetmeni oldum.” 

 
Tahir Kutsi “Tarhana çorbasından baklava lezzeti” 

alan köy kökenli, velud bir yazardı, şairdi... Denizli 
denince kalbinin yarısı bulutların üzerine çıkar, 
damarlarındaki kan Menderes Irmağı gibi akmaya 
başlardı. Köyüne ve Denizli’ ye sevdalıydı. Aslında o, 
büsbütün Anadolu’ ya tutkundu. Birbiri ardına 
yayınladığı eserleriyle de bunu açıkca ortaya koymuştu. 
Ancak, Denizli ve çevresine ayrı bir gönül iklimiyle 
vurgundu. 

 
Denizli’ yi Dr. Mehmet Önder’ in sunumuyla 

bakın ne güzel anlatmıştı : 
 
“..... Anadolu’ nun bulunduğu ovalar, yaylalar 

Anadolu’ nun bir iç deniziymiş, bir zamanlar... Denizin 
kıyısındaki fakir bir balıkçı kulübesinde yaşlı bir anayla 
toy oğlu yaşarmış. Çocuk balığa çıkar, ana kulübesinde, 
onun yolunu gözler, dönüşüne kadar gönülcüğü 
rahatlamazmış. Bir kış günü, oğlan yine ağını almış, 
atlamış kayığa, çıkmış balığa... Derken, bir çatırtı, bir 
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patırtı... Dalgalar kudurmuş, gök yarılmış... Bir fırtına, 
bir fırtına ki, küçük kayık, balıkçıyla beraber alabora 
oluvermiş... Oluş o oluş, gidiş o gidiş. Oğul acısıyla 
yüreği yanan ana, dizlerini dövmüş, içinden boşalan 
alevle ah etmiş : Üstünde dağ taş / Altın ataş / Olasın 
deniz... Senin de yüreğin benim ki gibi yansın / Dumanın 
çıksın, suyun kaynasın... 

 
 Ana ahı bu... Bir de ne görsünler ? Koca deniz 

yerin dibine çekilivermiş... Altı ataş, üstütaş... Yer yer 
sıcak sular kaynamaya, buharlar çıkmaya başlamış. 
Buraya kurulan şehre de bundan böyle “Denizli” 
demişler... 

 
Gerçek de budur... Gören göze, her şeye ayan... 

Gerçek de budur... Denizli’ nin altı volkaniktir... 
Kızıldere’ de, Karahayıt’ da, Pamukkale’ de su, yerden 
sıcak fışkırır... Şehrin merkezinde de her evin önünden, 
değirmen döndürücü sular akar...” 

 
Denizli denilince, Tahir Kutsi ve horoz gelirdi 

aklıma... Horoz erkekliğin işareti. Tahir Kutsi’ de öyleydi... 
İşte “Burası Denizli’ dir”şiiri : 

 
“BURASI DENİZLİ’ DİR 
 
Bir türkü iniler Sarova’ nın düzünden 
Tüm evreni aşka götürür 
Aşkın böylesi görülmüş değil 
Bahar suyu kalplerden damara yürür. 
  Burası Denizli’ dir kardeşim 
  Kızı nar benizlidir. 
Denizli’ ye de gün batınca iner akşam 
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Ay dallardan gelir ışıkla, dilim-dilim 
Gece başlar burda hayat, gece değişir iklim. 
Gece atılır dışa gül demetleri 
Gece tükürülür sokaklara serbestçe 
Geceleri göz kırpılır yıldızlara 
Gece başka bir dünyadır herkesçe. 
  Herkes düşe hazırlanır bu demler 
  Herkes bir dalga peşindedir 
            Ve ben Tahir Kutsi Makal 
              Gece kendiliğinden ütülü pantolonla 
  Sarışınlar, esmerler peşindeyim. 
Burası Denizli’ dir kardeşim 
Yoksulu boz benizlidir. 
  Bir yoksul görüyorum, bir yoksul 
  Geçen yıldan kalan külü deşiyor 
  Ümit kıvılcımı halsiz gözlerinde 
  Karanlığa avuç açmış yaşıyor. 
Denizli geceleri bol yıldızlıdır 
Yoksulum derdini söyler buluta 
Sular bambaşka bir renge girer 
Sularda akış hızlı, kişiler de hızlıdır. 
        Bu hızla serpilir sevgi tomurcukları 
        Bu hızla dalgalanır örgüsü çözülen saç 
        Bu hızla, bu hızla koşar genç kızlar 
        Sağ ellerde fistan, solunda bakraç. 
İşte böyle... Denizli geceleri... 
Biterle bitmez şafak atar ufukta 
Uykuyu bitirenler el-ele tutuşarak 
Yedi kat gökyüzüne güneş avına çıkar 
Bir alkıştır kopar horozlardan 
Güneş doğar... 
  Burası Denizli’ dir kardeşim 
  Kızı saz benizlidir.” 
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Tahir Kutsi, “Selâm” başlıklı şiirinde Denizli’ nin 
ilçesi olan Acıpayam’ ın kızlarının lezzetinden şu şekilde 
bahseder : 

 
 “Acıpayam kızlarının lezzeti 
 Portakalını şehvetle yerim 
 Selâm yolladım tam üç yıl önce 
 Ha beklerim, ha beklerim.” 
 
Denizli ve Acıpayam, şairimizin hasretini çektiği iki 

kutsal yöreydi. Acıpayam yollarını özlerdi hep. İşte 
ilçesine şiiri : 

  
“ACIPAYAM ÖZLEMİ 
 
Burçak yolmadan da zor ayrılık 
Özlem her duyudan üstün 
Sekiz ay Acıpayam suyu içmemek 
Acı, Oğuz’ u unutmak artık. 
 
Güney rüzgârında memleketim var 
Kıbrıs havasıyla karışık 
Honaz Dağı duymaz ağladığımı 
Dağların ardında anamgil ağlar 
Mithat her gürültüye kulak kabartır 
Bir dürüm ekmekle çıkar şoseye 
Çocuk gözlerinde doyulmaz ışık... 
 
Denizli’ de yurdum, İzmir’ de 
Acıpayam yolları hepsine baskın 
Saç dağınık titrek, göğüsler diri 
Kızlar kıskanır bir görseler İzmir’i 
Oğuz bana her yerden daha yakın 
Orda tohumları çimlenecek ilk aşkın.” 
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Bu şiirlerden sonra Tahir Kutsi’ nin “Denizli 

Denince” isimli dev şiirini sunmak boynumuzun 
borcudur.  İşte o şiir : 

 
 
“DENİZLİ DENİNCE 
 
Denizli denince aklıma deniz gelir 
Ara ki bulasın denizi Denizli’ de !.. 
Deniz yer altındadır, Denizli gemi 
Geminin dağlara kıvrılıdır yelkeni 
 
Denizli denince aklıma Pamukkale gelir 
Pamuk tarlaları gelir, buğday başakları 
Dokuma tezgâhları, “şak-şak”lar... 
Can veren bitkiler, şifalı sular 
Üzerlik otu, kekik ve keven 
Evet, Pamukkale’ dir ilk akla gelen. 
 
Denizli denince aklıma efeler gelir 
Dik duruşlu, diz vuruşlu zeybekler 
Koşuşturan kızanlar “Çamlık” düzünde 
Omuz omuza, el ele, gönüller de bir 
Bir kavga sahnesinde yahut düğünde !.. 
 
Denizli denince aklıma gençliğim gelir 
Acıyı tatlı kılan uçarı gençlik 
Gönüller durağı Honaz Dağı’ nın karı 
O gençliktir çıkaran yokuş yukarı 
Cankurtaran’ da şölen, Akhan’ da tarih 
Ve Denizli denince aklıma yaşamak gelir...” 
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Tahir Kutsi, Oğuz Köyü ve çevresinin susuzluğunu, 

eserlerinde-röportajlarında anlatır da, şiirlerinde 
anlatmaz mı ? Anlatmıştır elbette. İşte “Çorak” şiiri : 

 
“ÇORAK 
 
İçine adam düşse mezar olur 
Yarık-yarık yarılmış topraklar 
Ellerime benzer çatlak; tabanım gibi yarık 
Varma üstüme şimdi, ayranı kabarık !... 
Tokatlar topraklar. Durgun topraklar 
Tarla yağmur ister, ağla biraz 
Gün çıkar, güneş solar, gözlerim dolar 
Toprak almaz tohumu, kan ağlar bağrı 
Nice yıllık çileye denk çektiği ağrı... 
Kan damlasa insan biter oysa bu toprakta 
Bir güzelim sulansa, bu toprak ta ! 
Şimdi susuz toprak ve insanlar uykusuz 
Şimdi toprak yarık; ayak girer, el çıkmaz 
Toprağım susuz, su bekler toprak, topraklar susuz...” 
 
Bu güzel şiirlerinden sonra, şairimizin hayatını 

kendi ağzından dinlemeye devam edelim.  
 
Demişti ki: “Bir de “Varlık” dergisinde “Yücel” 

dergisinde, “20. Asır” haftalık mağazin dergisinde 
yazılarım yayınlanıyordu. 1953’ de fethin 500. 
Yıldönümünde “Doğan Kardeş” dergisinin okullar 
arasında açtığı şiir yarışmasında birincilik kazanmıştım.  
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Yine “Nasır” dergisi vardı. İzmir’ de çıkardı. Onun 
yarışmasında “Burası Denizli’ dir” şiirimle birinci 
oldum. 

Gazeteden, ödüllerden kazandığım paralar çok tatlı 
geliyordu. Ve ihtiyacımı görüyordu. Babamın verdiği 
aylık beş lira idi. İki buçuk lirası ev kirasına gidince iki 
buçuk lira ile bir ay geçinmek durumunda oluyorduk. 
Arkadaşlarım da aynıydı benimle.” 

 
Denizli Lisesi’ nin şair öğrencisi Tahir Kutsi... 

Sevdası, daha o yıllarda buğu buğu tüterdi yüreğinde... 
Bakın o yıllardaki aşkını bir eserinde nasıl anlatmıştı : 

 
“Kişiye yazdığım ilk şiirler, bir ortaokul 

öğrencisine idi. “Yenel” idi adı... Lise öğrencisiydim... 
Öylesine çekiciydi ki, onu düşünmeden edemezdim. 
Açıkça da yazardım adını, şiir günlerinde okurdum, 
yayınlardım. Hayret, okul idaresi bir şey demezdi.. 
Çalışkan ve şair yüreği taşıyan bir gence saygıdan zahir 
!.. Uzaktan gönül verdiğim kız da bir şey demezdi... 
Karşılıklı sevgi ve saygı dolu, gülümser geçerdik. Ayıptır 
söylemesi, hiç konuşmadık. Kim bilir nerdedir şimdi 
Yenel Hanım ? Şöyle geçerdi bir şiirimde adı : 

 
“Şimdi tren duracak Yenel 
Besmeleyle şehre gir 
Çirkin veya güzel 
Burası İzmir...” 
 
Sonraları “Gözüm Ayşem 
Ona sultanım derim...” diyen şiirler yazdım... Ayşe 

hayat arkadaşım oldu.. İyi kötü geçinip gidiyoruz. 
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Şimdilerde o da. başkalarına yazacağına bana şiir 
yazsana !.. diyor... Her gün görülende şiirsellik mi kalır 
?” 

Hani, Tahir Kutsi’ nin “Deli Tay” isimli kitabı var ya, 
lise yıllarında o “Deli Fişek” bir âşıktır... Şairliğiyle kızların 
hatıra defterlerinin baş köşelerindedir... 

 
 Deli fişek âşkını ilân etmeden duramazdı... 
 Deli fişek bu... Yenel’ e aşkını şiir matinelerinde, 

okul gecelerinde ve hattâ duvar gazetelerinde bile dile 
getirmişti... 

 
“Bazı şiirlerim vardır ezberimde.. Onları 

kitaplarıma koyamam” diyen Tahir Kutsi, kitaplarına 
koymadığı gizli şiirleriyle sevdanın en gizli caddelerinde 
kim bilir nasıl dolaşmıştı ? Hangi esprileri ve duygu 
dinamitlerini patlatmıştı ? Kim bilir ?... 

 
“Benim Gizli Yazılarım” gibi, o’ nun “Gizli Şiirleri” 

isimli bir kitabı yayınlansaydı da, şiir dünyasının, aşk 
fırtınasının, “El Nino” dan hızlı sevda rüzgârının 
esintilerini bir görsek diye çok düşünmüştüm... 

 
“Tanrı onu sevsin ve sevilsin diye yaratmıştı.” O 

sevmeden yaşayamazdı. Lise yıllarının deli fişek şairi, 
ömrünün son günlerinde bile, ilerlemiş yaşına rağmen 
sevgisiz yaşayamayacağının bilinci içerisinde yüreğini 
gümbürdetme seanslarını gerçekleştirmekteydi. 

 
Lise yıllarında, ortaokulda okuyan Yenel’ in üzüm 

üzüm gözleriyle İzmirlerde gezinti yapmaya çıkan şair, 



34 
 

uzaktan sevdiği Ayşe’ nin hoşgörülü olduğunu daha o 
günlerde keşfetmişti... 

 
O’ nun yayınlanmış şiirlerinden daha çok, 

yayınlanmamış şiirleri var, iki binli yıllarda bunları teker 
teker ortaya çıkaracak, Türk şiirinde ihtilâl yapacak 
iddiasında bulunmuştum Bu iddiama gerekçe olarak da, 
seven ve sevdikçe tazelenen bir yüreğe sahip oluşunu ve 
bir kitabında “O günlerde Aşkabat’ ta bir şiir yazdım; 
“şuralarda bir yavruya gönül aldırdım” diye başlıyor. 
Şimdilik gizlidir.” deyişini göstermiştim.  

 
O, Necip Fazıl’ ın 79 yıl yaşamasının sırrını da, 

“vücuduna güzellik enerjisi depo etmiş” olmasına 
yorumlamakta ve kendisinin de aynı enerjinin manyetik 
alanıyla insanları ve gençleri etkilediğini bilmekte, 
görmekte, sevmekte ve yaşamaktaydı. O nedenle de 
muhteşem denilebilecek şiirleri, onun gizli şiirleridir 
diyordum. 

 
Oturmuş, bir güzel tüm eserlerini incelemiştim. 

Eserlerinin büyük bir bölümü “mensur şiir” niteliği 
taşımaktaydı. Bu mensur şiirleri kaleme alan, bunca Türk 
halk edebiyatının ustalarının hayatlarını, şiirlerini kaleme 
alan bir insanın elbette, deposunda tuttuğu gizli kayıtla 
banda alınmış şiirleri bulunmalıydı. 

 
Lise yıllarında dahi, “bir yürekte iki sevgi çok 

mudur ?” anlayışıyla bir yanına Yenel’ i bir yanına 
uzaktan uzağa sevdiği, konuşmadığı, sadece selâmlaşıp 
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gülümsediği Ayşe’ sini alan bir insan, felç’ i de felç 
edebiliyorsa, elbette devasa gizli şiirleri vardır diyordum. 

 
Zaten kendisi de, rahmetli üstad Necip Fazıl’ dan 

bahsederken “onun gizli şiirlerini” gündeme 
getirmekteydi.  

 
“İnsanın gönlü buğday çekirdeğine benzer... Bir 

buğday tanesinde kırk buğday saklıdır. İnsan da aynı 
anda birden çok kişiyi sevebilir” diyen şairimizin lise 
yıllarından bu yana kaleme aldığı ancak, çoğunu 
yayınlamadığı şiirlerini merakla bekliyorduk. 

 
Yarışmalarda birincilik kazanarak adından sıkça 

bahsettiren Tahir Kutsi için şiir, iddialı olduğu bir saha 
değildi. “Benim şiirde iddiam yoktur. Arkadaşlara şiir 
böyle yazılır diye göstermek için yazıyorum..” “Ben 
röportajda, öyküde, romanda iddialıyım.. Duygularımı 
şiire dökerim o başka..” demekteydi. 

 
Aslında, bu sözleri ile her zaman ki 

alçakgönüllülüğünü göstermekteydi. Şiire ve şiir yazmaya 
âşıktı. Yazmadan edemezdi. Şairliği sevgisinin, yüreğinin 
diliydi. Sevgisi ve yüreği büyük olduğu için şiiri de 
büyüktü. Alçakgönüllü olduğundan, övünmeyi ve 
insanlara tepeden bakmayı sevmezdi. İddiasız göründüğü 
en küçük konuda bile aslında, bana göre çok iddialıydı. 
Susar, ancak, içindeki yıldırımları, depremleri sadece 
kendisi yaşardı.  Bu sözlerimizi doğrulayan bir hatırası 
şudur : “Bir şiirimde farkında olmadan acımı 
söylemişim.. Ve öfkemi. Derdi sessizce çekerim.. Ayıptır 
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söylemesi, bir sevdiğim vardı.. Benden ümit kesince, 
“Ben evleneceğim”.. dedi. Peki, dedim. Sarıldık, 
ayrıldık.. Nikâhında tanıklık da yaptım.. Sonradan bir 
dokundu ki sorma.” 

 
Büyük usta, şiir ve aşk üstüne öylesine büyük 

konuşurdu ki şaşkına dönerdik.: “Ah !.. İşte böyle.. 
Mevlâna, “Şiir berbat şey.. diyor.. Biz deriz, “şairlik zor 
zenaat !..” 

 
Allah dağına göre kar veriyor. Adamına göre de 

aşk !.. Dünyanın aşk derdini bize versin… Şiirin sevecen 
yaklaşımıyla yöneliriz aşka.. “Yağdır Mevlâ’ m aşk !..” 
der, çekeriz alimallah !.. 

 
Edebiyat çalışmalarına şiirle başladığını belirten 

ustalar ustası bakın ne diyor : “Benim şiirim, mümkün 
olduğunca değişik ve çarpıcıdır… Edebiyata şiirle 
başladım… Şiirde iddialı değilim amma değişik 
söylemeye çalışırım..” 

 
Peki iddialı değildi de, şiir geceleri ve matinelerinde 

onca adı büyük şairden fazla aldığı alkış, insanların onu 
görmek, onunla tokalaşmak için can atmalarına, “Bir 
daha, bir daha oku !” diye istekte bulunmalarına ne 
denirdi ki ? Peki, yıllar boyu yönettiği gazetelerin ve 
dergilerin sanat - edebiyat sayfalarıyla, halk şiiri üzerinde 
yaptığı araştırmalar ve yayınladığı kitaplarda gerçek şiir 
üzerine getirdiği yorumlara ne denirdi ki ? Demek ki, 
şiirin hasını, kalıcı olanını; yani gerçek şiiri o bilmekteydi. 
Bildiği için de en iddialı şiiri o yazmaktaydı. Boşuna 
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alçakgönüllülük gösterip durdu. Şiirde iddiam yok 
diyordu, fakat bana göre çok iddialıydı. 

 
Şiirde iddialı değildi de, ülke çapında açılan bu 

kadar yarışmalarda birinciliği, o değil de, ben mi almıştım 
? İddialı adamdı ki, yarışmalarda kazandığıyla, öğrencilik 
yıllarında harçlığını temin etmişti. Lâf olsun diye şiir 
yazmazdı. Şair desinler diye yazmazdı. Duyduğu, 
sevdiği ve yüreği gümbürdediği için yazdı. Büyük şair de 
böyle olmaz mı ? 

 
İlk şiir kitabını 1957’ de “Fakir İşi” adıyla 

yayınlamıştı. “Fakir İşi” gönül fırınından aldığı ilk taze 
ekmekti. Bir yazısında : “İstanbul’ a gelişimin yılı 
dolmadan, yirmi yaşındayken “Fakir İşi” isimli şiir 
kitabını çıkardım. 1957’ lerde şiir dillerdeydi... Genç 
kızların defterlerindeydi.. O sırada “bana şiir yaz” diyen 
kızlar olurdu... 

 
Köylülük bir, fakirlik iki, kızlara pek 

yanaşamazdım... Uzaktan uzağa sevdiğim bir kıza şiir 
yazdım... Samatya’ da bir evde toplantıda idik... Bir 
kenara çekilip şiir okudum arkadaşa... Kız, bahçedeki 
asmadan üzüm yiyordu. Şiiri kastederek sordum : Nasıl 
buldun ? 

 
Cevap verdi : İyi ama, çekirdekleri olmasa...” 
 
Böyle maddeci düşünenlere değil de, gönül telini 

kıpırdatan güzellere şiir yazılır... Şairin ilham perisi 
onlar..” demişti. 
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Lise yıllarına Tahir Kutsi’ nin iyi bir arkadaşı vardı. 
Efendi, sessiz bir şair. Kim mi dersiniz ? Kerim Aydın 
Erdem... 

 
Denizli dedik, doğduğu köy dedik, şiir dedik ve 

onun şiirdeki başarılarıyla iddiasını ortaya koyduk. 
 
Artık, Tahir Kutsi’ nin “İkinci Dünyası” başlamıştı. 

İstanbul’a gidecek ve çok sevdiği gazetecilik mesleği 
üzerinde tahsil yapacaktı. Koca usta’ nın ağzından 
dinleyelim. Bakalım bu konuda ne demişti ? :  

 
"İstanbul'’da ilk kaldığım yer Anadolu yurdu. 

Vezneciler'’de ki Site Yurdunun karşısında ki Anadolu 
Talebe Yurdu oldu. İstanbul'’da hem çalıştım. Hem 
okudum. Üç yıl boyunca üç buçuk saattir uykum. Günlük 
üç buçuk saat.. Çocukluğumda tam alabilmiş değildim. 
Gençlik yıllarımda uykusuzluğu yaşadım. Şimdi farkına 
varıyorum da hikâyelerimin, romanlarımın 
kahramanları uykuyu çok severler. 

 
Ben seviyorum galiba. Ama doya doya uykuyu 

ancak hastahanede uyudum diyebilirim. “Tan” 
gazetesinin idare servisinde çalıştım. Kapatıldı. Yerine 
“Yeni Gazete” yayınlandı. Orada muhabir olarak görev 
yaptım. Tan matbaasındaki infilâktan sonra, 6 Ocak 
1959’ da ki infilâktan... Halil Lütfi’ nin Yeni Gazetesi 
yayınını durdurdu. Bir süre “Vatan” gazetesinde, sonra 
“Dünya” gazetesinde de gece çalışıyordum. 
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O sıralar gazeteler erken çıkmazdı. Sabaha karşı 
üçte, dörtte dönerdi rotatifler. Gazetelerin günlük olarak 
Anadolu’ ya ulaşması 1960’ dan sonra olmuştur.” 

 
Bu arada, Tahir Kutsi’ nin askerlik döneminden 

bahsetmek istiyorum. O günlerini anlatmazsam olmaz. 
Tahir Kutsi, 1952 yılında askere alınmıştır. Yedek subay 
öğretmen olarak Konya’ nın Yunak ilçesine bağlı Saray 
Köyü’ nde askerlik yapmıştır. O diyor ki : “Olgunluk 
çağında, iki yılımın köyde geçmesi benim yetişmemde 
büyük etki yaptı. Bitmeyecek sanılan gecelerde ve 
gündüzlerde düşündüm, okudum, halkın içinde yaşadım. 
Deyimlerini, atasözlerini, türkülerini daha bilinçli şekilde  
duydum, yaşadım.” demişti. 

 
Evet, Acıpayam İlçesi’ nin Oğuz Köyü’ nde dünyaya 

gelmiş, yüreği vatan sevgisi ile dolu olan genç asteğmen 
Tahir Kutsi, bu kez, Konya’ nın Yunak İlçesi’ ne bağlı 
Saray Köyü’ nde askerlik yapıyordu. Askerliği sırasında 
gördükleri, yaşadıkları onun duygu mayalanışını temin 
etmişti.”İç Göç” isimli eserinin ikinci bölümü “Köy 
öğretmeni” adını taşımaktadır. Köy öğretmeni olarak 
anlattığı tüm olayları, askerlik yaptığı sırada yaşamıştır 
diyorum. 

 
Köyden çıkmış, gene köye dönmüştü. Askerliğini de 

Oğuz Köyü’ nden farksız bir köyde yapmıştı. Askerliğe 
başladığı ilk gün köyde bulunan öğretmen arkadaşının 
sunduğu “acı çayı” unutmamıştı. Tam beş şeker atarak 
ancak tatlandırabilmişti. Köyün suyu acı mı acıydı. 
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Öğrencileri arasında güzel gülüşlü Esma, Küçük Çoban 
Mıstık gibi portreler yüreciğinde canlı ve taze duruyordu. 

 
Oğuz Köyü, Yunak’ ın Saray Köyü ve İstanbul, ona 

“İç göç” gibi mükemmel bir kitabı yazdırmıştı. Kitabın 
tahlillerini ilerleyen sayfalarda sunacağım. Burada 
belirtmek istediğim şudur : Usta yazar Tahir Kutsi’ nin 
askerlik yılları da millete ve memlekete hizmetle, köy ve 
köylüye hizmetle geçmişti. Beş sınıfı bir arada okuyan 
talebeleriyle, köylüyle işbirliği ederek okulu genişletme 
görevi, tıpkı Oğuz’ da olduğu gibi Saray’ da da ona 
rastlamıştı. 

 
Çocukluk döneminde köyündeki okula sınıf 

eklemişti, yedek subay öğretmenken bir başka Anadolu 
köyündeki okula sınıf eklemişti. Anadolu’ nun fikir işçisi, 
ağır işçisiydi. Köyünde haşarı, yaramaz ve de çalışkan bir 
öğrenciydi.  Askerlikte, çocukları okula bağlamak, eğitim 
- öğretimi sevdirmek istemişti. Herkesten önce, 
erkenden okula gelip okulun sobasını yakan küçük çoban 
“Mıstık”, boş geçen ve kitabı-müfredatı dahi olmayan 
Tarım İş ve Aile Bilgisi derslerinin verdiği sıkıntı, sancı; 
Abdül’ ün anası, nüfusa geç yazdırılan çocuklar, devamsız 
kız öğrenciler, köy ağalarının değnekli tehditleri, başlık 
parası, kuma, çocuk yaşta evlilik, tezek ve tezek 
konusuyla birlikte Anadolu kadınının çilesi, toprağın 
işlenmesi, gübre kullanımı, ormansızlık, halk eğitimi gibi 
konular onu içten içe sarsmıştı. 

 
Hiç birisini unutmamıştı. Aradan bir iki yıl geçince, 

bütün bunların fotoğrafını çekercesine röportaj kitabı 
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olarak yayınlamıştı. Her yayınladığı röportajda ülkenin 
çok önemli bir meselesine parmak basmıştı. 

 
İşte askerlik konusunu bu şekilde aydınlattıktan 

sonra, ustamızın kendi ağzından söylediklerine bir kulak 
verelim hele. Olmaz mı ? Demişti ki : “Yaşantım şiir, 
sevgiliyle muhabbetimiz şiir ve nitekim ilk kitabım “Fakir 
İşi” şiir kitabımdır. Petek Dergisi yayınları arasında 
çıktı. Gençlikte Petek Dergisi’ ni de hazırladım. 
Çıkardım ve ondan sonra Yelken Dergisi’ ni yönettim. 
Ekspres, Son Havadis, Hergün, Ortadoğu Gazetelerinde 
çalıştım. 

 
1960’ dan itibaren her yıl Gazeteciler Cemiyeti’ nin 

ve Gazeteciler Sendikası’ nın yarışmalarına katıldım. 
Röportaj dalında her yıl ödül kazandım. 1962-1963 
yılında “İç Göç” seri röportajımla yılın gazetecisi 
seçildim. Bu iddialı bir yarışma idi. Stajyer muhabirden 
genel yayın müdürlerine kadar bir çok kişi yarışmaya 
katılmıştı. Çünkü BP, Avrupa gezisi ödülü koymuştu. En 
yüksek derece ile yılın gazetecisi seçildim ve armağan 
olarak Avrupa’ ya gönderildim.” 

 
1963’ de “İç Göç”, 1964 yılında da “Acıyol” isimli 

kitaplarını yayınlamıştı. 
 
 Basın emekçisi olarak, gazetenin yetiştirilmesi, 

düzgün ve başarılı yayını, okuyucuya ulaşması ve tirajının 
çok olması gibi çileleri yıllarca çekmişti. 

 
Tahir Kutsi, Avrupa’ ya gönderilmişti. İşte bu 

noktadan sonra, ustalar ustasının söylediklerine de bir 
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bakalım : Avrupa’ dan “Köylü Gözüyle Avrupa” isimli 
kitabımla döndüm. Değişik bir bakışla Avrupa’ yı yazan 
bir kitap olmuştu bu. Komplekse düşmeden, gerçek bir 
Türk gözüyle, gerçekçi bir gözle Avrupa'’ya bakış. 1963 
yılında İç Göç kitabım yayınlandı. Geniş ilgi gördü ve 
hemen ikinci baskısı yapıldı. Ardından "Acıyol"”kitabım 
çıktı. Daha sonra "Köylü Gözüyle Avrupa" kitabım. 
İleriki yıllarda kitaplarımın yayını devam etti." 

 
Evet, kitapları geniş yankılar uyandırmıştı. 
 
İşte o yankılardan bazı örnekler : 
 

“İç Göç” için dediler ki : 
 

-“İç Göç zevk ve merakla okunuyor.” 
          Türker Acaroğlu / MİLLİYET 
-“İç Göç meseleleri cesaretle ve tam bir gerçekci görüşle 
ele alan tek eser olmuştur.” 
           
 Turhan Gürkan / VATAN 
 
-“Tahir Kutsi, insanı sıkmadan okutmasını biliyor. Yalın 
ve berrak bir dil.” 
        
 Muzaffer Uyguner / ÇAĞRI 
 
- Tahir Kutsi Makal, Türkiye’ nin en büyük röportaj 

yazarı. 
            

 M. Ali Yalçın / SON HAVADİS 
 



43 
 

-“Tahir Kutsi ‘ de çok olumlu ve dengeli bir anlatım 
rahatlığı var.. Çok ilgimizi çekti.” 
          
 Tahir Alangu / KİM 
 
-“Bir solukta, tatlı, rahat okunan bir eser İç Göç, ılgıt ılgıt 
avutuyor kişiyi, acı acı da düşündürüyor..” 
               
 Ahmet Kabaklı / TERCÜMAN 
 
-“Şiir havasından daha güçlü, tabii, içten bir anlatım. İç 
Göç’ ü duyarak, yaşayarak okudum.” 
       
 Enver Naci Gökşen / ÇAĞRI 
 
-“Kitapta bir çok gerçek olay, birer güzel hikâye dokusu 
içinde sade bir anlatışla gözlerimizin önünden 
geçiriliyor.” 
              
 Kadircan Kaflı / TERCÜMAN 
 
-“İnsan yurdunun gerçeklerini renk renk, tablo tablo 
gezip görüyor ve kulağının içinde oynaşan seslerle 
dinliyor.” 
                
 Kadri Oğuz / KÖY POSTASI 
 
-“İç Göç, Anadolu’ nun iç kanamasının şahlanışıdır.” 
            
 İlhan Bardakçı / TASVİR 
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-“Kısa kısa cümleler, özlü ve ifade güçleri yüksek olduğu 
için hemen her paragrafta kocaman bir dert deşilebiliyor. 
Yazılar mahalli türkü ve ezgilerle renklendirildiği için 
şiir gibi zevkle okunuyor." 
                  
 Ünal Sakman / TERCÜMAN 
 
 
Şimdi de “Acı Yol” kitabının yankılarını sunalım : 
 
-“Tahir Kutsi az zamanda ilgi çeken bir röportajcı oldu. 
Acı Yol, yer yer duygulu ve coşkun, yer yer temeldeki 
gerçeklere değinen, yer yer suçlayıcı, yer yer 
bağışlayıcı...” 
                  
  Tahir Aalangu / KİM 
 
-“Kitaba hangi açıdan bakılırsa bakılsın toplumsal 
sorunların iç burkan gerçeğini vermekte yazar başarı 
kazanıyor.” 
          
         Hayati Asılyazıcı / DÜNYA 
 
-“Anadolu’ yu güzel yönleri ve acılarıyla tattıran eser. 
Acı Yol bir solukta okunacak mutlak değerdedir.” 
           
 R. Şevki Yeşim / SON HAVADİS 
 
-“Anadolu’ nun sosyal ve ekonomik, kültürel yaşamını 
yansıtan, Anadolu insanının dertlerini ve düşüncelerini 
onun ağzından dile getiren Makal güzel Türkçe’ siyle 
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Anadolu yollarında dolaşıp göremediklerimizi gösteriyor 
bize.” 
        
 Muzaffer Uyguner / ÇAĞRI 
 
-“Yılın gazetecisi seçilen Tahir Kutsi kıvrak kalemi, 
özellik taşıyan üslubiyle köy dâvalarını dile getirmiş. Acı 
Yol’ da ıstırapları derinden duymuş.” 
       
 Selahattin Karayavuz / SON SAAT 
 
-“Tahir Kutsi Makal şiirler yazardı eskiden. Şiirlerini 
unutmuşum, şimdi düz yazıda ustalaştı. Makal, Anadolu’ 
nun gerçeklerine vurgun bir ülkü eri... Tüm acılarımızı 
dile getirmek, duyurmak isteyen bir kişi.” 
                 
  Oktay Akbal / VATAN 
 
-“Acı Yol’ un üslubu hayran olunacak kadar güzel.” 
 
Türker Acaroğlu / Edebi Eserler Sözlüğü 
 
-“Kör kuyulara itilen Anadolu insanı, halkın ecel terini 
alnında hisseden Tahir Kutsi Makal’ ın kaleminden, 
kendini bu kitabın sayfalarında bulacaktır.” 
                      
     Mustafa Koç / SON SAAT 
 
-“İşte, gerçek bir köy yazarı, işte köyünü, vatandaşlarını 
seven olumlu ve yapıcı bir gerçek yazar.” 
              
  Ali Sert / YENİ KONYA 
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 Ve şimdi de “Köylü Gözüyle Avrupa” kitabı için 
kim ne demiş onlardan bir özet sunalım : 
 
-“Köylü Gözüyle Avrupa’ yı yarı mizah bir kitap sandımdı, 
okumaya başlayınca anladım ki tam bir edebi eserdir. Yazar, 
Avrupa’ yı dolaşmış, keskin çizgiler, ince istihzalarla 
anlatıyor... Yazar, gerçek Türk, sağlam Türk.” 
               
 Kadircan Kaflı / TERCÜMAN 
 
-“Yazılarda mizah kisvesi altında bile olsa bir küçüklük 
duygusu arıyor insan. Ama hayır. Bütün kitapta samimi bir 
hayranlık ve gıptadan, bir gün kendi memleketini de o halde 
görmek arzusundan başka bir duygu yok.” 
                     Abbas 
Parmaksızoğlu / HERGÜN 
 
-“Yılın gazetecisi Tahir Kutsi köylü gözüyle bakmış Avrupa’ 
ya. Gördüğünü, duyduğunu, düşündüğünü kıvrak, kendine has 
üslubu ile dile getiriyor. Diyar-ı küfrün tablosunu usta bir fırça 
ile çiziyor.” 
 
Selahattin Karayavuz / SON HAVADİS 
 
-“Gazeteciliğin en güç dalı röportaj, yeni kuşak sanatçıların 
gazeteciliğe geçmesiyle yeni bir kan tazelenmesine uğradı... 
Köylü Gözüyle Avrupa’ nın özelliği, batıya gitmişlerdeki aşırı 
tutkunluk, bunun getirdiği bir ezilme, bir kendini aşağılamanın 
dışında kalışı. Hem gerçekçi, hem güvenli...” 
                    
 Tarık Dursun / MİLLİYET 
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* 
 
 Bunlardan sonra, ustalar ustasının “evlilik 
dönemi”ni anlatalım istiyorum. Gene kendisinin 
ağzından bunu nakledelim ve sonra yorumumuzu 
getirelim : “... Yedek subay öğretmenliğimin ikinci 
yılında gazeteci Ayşe Makal ile evlendim. 
 
 Pamukçu Celal Koyun’ un kızıydı. Pamukkale’ 
nin bitişiğinde ki Develi Köyü’ nden Denizli’ ye göç 
etmişlerdi. Çeyiz, Çimen, İklim ve İnanç isimli dört 
çocuğumuz oldu. Eşim de İstanbul’ a gelince gazeteciliği 
seçti. “Tarla” dergisini çıkardı. Bizim Anadolu, Hergün, 
Ortadoğu gazetelerinde çalıştı. 
 
 Sevgi, beni yaşatan en güzel duygu. Hayatımın 
her safhasında sevdim. Sevgi, benim için hava idi 
soludum. Işık idi yol gösterdi, gördüm. Su idi ıslandım, 
içtim, yaşadım. Yaşama sevincimi buldum...” 
 
 Üstad, basın emekçisi olarak gazeteler ve 
dergilerde muhabir, haberler müdürü, yazar, sekreter, 
yazı işleri müdürü ve genel yayın müdürü gibi görevleri 
başarıyla yaptı. Onun basın dünyasında hatıralarının ayrı 
bir kitapta toplanmasını arzu etmekteydim. 
 
 Tahir Kutsi Makal, 62 yaşındaydı, İstanbul’ da 
yaşıyor ve en son olarak Ortadoğu Gazetesi’ nde görev 
yapmaktaydı. 
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“SEVGİ VARKEN DERTLER BİTER” 
TAHİR KUTSİ’ NİN FELÇ’ İ YENİŞİ 

 
 Dünyanın hiçbir sanatçısı, şairi ve yazarı Tahir 
Kutsi gibi yüreği aşk ve sevgi ile dolu olamazdı. Çünkü, 
felç gibi önemli bir hadiseyi, Azrail’ i “Git Humeyni’ nin 
canını al, benim canımı niye alıyorsun ?” diye 
geçiştiremez. Bunu ancak, çile değirmeninde öğütülmüş 
bir gönül adamı gerçekleştirebilirdi. Hem öylesine bir çile 
değirmeninde öğütülmek ki, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, 
Hallac-ı Mansur, Pir Sultan Abdal, Dadaloğlu, Köroğlu, 
Karacoğlan, Hacı Bayram-ı Veli, Mevlâna, Gazi Aşık Hasan 
Dede, Aşık Veysel gibi daha nice uluların ruhlarından hız 
ve ilham almış bir gönül adamıydı. 
 
 İşte, ancak böyle bir adam felçi yener, Azrail 
meleğine başka adres gösterebilirdi. 
 
 O, hep dostlarının yakınlığı, sıcaklığı, onlara 
duyduğu sevgi, ilgi ve onların kendisine verdiği destekle 
kurtulduğunu yazsa da ben, milletimizin manevi 
mimarlarının gücü olarak kabul etmiştim. “Elbette hiçbir 
kulun Azrail’ den kurtuluşu mümkün değildir. Bunu 
gayet iyi biliyoruz. Fakat, o’ nun  önce felç’i yenmesine 
çok sevinmiş, işte böyle yorumlamıştım. Ayrıca, 
diyordum ki : O Anadolu’ ya Türk-İslâm mührünü basan 
uluların ruhlarıyla bütünleşmiş bir ruha sahiptir. O 
uluların aziz ruhlarının, o cihanı sarıp sarmalamaya, 
insanları kurtuluşa, sevgiye, yaşamaya götüren çağırıları 
ve duaları o’ nun felçi yenmesinde etken olmuştur. 
Gerçekten de, onun kadar Türk ve İslâm davasında çile 
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çeken, eserler veren, gönül mimarlarımızı yaşatma 
gayreti içinde bulunan çok az kalemeri bulunmaktadır. 
 
 Dostları ona sadece maddesel anlamda destek 
verebilmişlerdi. Onu felç geçirdiğinde hastahaneye 
yetiştirmiş, orada ümit ve şevk verme gayreti içinde 
bulunmuşlardı. Onun susmasında, gözlerini ötelerin 
ötesine, okyanusların, Torosların arkasına 
aktarmasındaki, manevi havayı çoğumuz anlayamadık. 
Yazık ! 
 
 Onun felç’i felç edişinde, hayatları ve eserleri 
hakkında kalem salladığı, mürekkep harcadığı, uykusuz 
geceleri hibe ettiği gönül mimarlarımızın çok büyük etkisi 
vardı. Elbette felç’ i yenmesinde dostlarının da etkisi 
vardı. İnkâr etmiyorum. 
 
 Hastahaneye yattığında Zekeriya Beyaz Hoca’ nın 
gelişiyle, omuzunda taşıdığı babasının seneler önce 
yazdığı muska'’nın yenilenmesini anlattığı yazısına bir 
bakınız.  
 
Üstadın felç’ i yenişini kendi ağzından dinleyelim : 
 
 “22 Ocak 1988 Cuma günü hastalandım. Yıktı 
aldı felç beni. Ne olduğunu bilemeden kendimi 
Cerrahpaşa Hastahanesi Nöroloji Kliniğinde buldum. 
Bir gece önce Ankara’ dan otobüsle dönmüştüm. Yorgun, 
uykusuz, bol sigaralı... Otobüste uyuyamam. Çift katlı 
otobüsün üstünde uçakta gibiydim. Gözümü kırpmadım. 
Ankara’ da işlerim bitmemişti. 30 bin liram kalmıştı. 
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Dönüş uçak bileti 30 bin lira tutuyordu. 20’ siyle 
borcumu öderim dedim. 10 bin lira ile de otobüse 
binerim. Yaş kemalini buldu artık, elliyi aştık. Can 
dayanmıyor. Tansiyonum fırlamış. Beyin filmini çektiler. 
Tomoğrafi diyorlar. İki damarın enfarktüs yaptığı tespit 
edildi.” 
 
 “Sevgili dostlar, şairler birbirlerinin 
sevgilisidirler. Dostudurlar. Can dostu... Bir şair 
olmazsa öteki olabilmez. Sevgilinin ilham verdiği gibi 
şairlerde birbirlerine ilham verirler.” 
 
 “M. Rauf Alanyalı onun en candan dostudur. Bir 
“Karakız” adını verdiği daktilosu, bir gazetesi ve bir de 
M. Rauf Alanyalı, tüm dostlarından ayrı bir yere sahipti. 
 
 Gazetesi dedik te, onun basın hayatında çeşitli 
dönemlerde ne cezalara çarptırılmak, ne takibatlara 
uğratılmak istendiğini düşündük... Diyordu ki :  
 
“Geçenlerde yazılarımı düzenlerken saydım. Otuz yıla 
yaklaşan gazetecilik hayatımda 124 yıl hapsim istenmiş. 
Cezaevine düşmedik. Hapishane çilesi çekmedik amma 
hastahaneye düştük. Ellinci yaşın bana getirdiği felç 
oldu. Sağ yanıma inme indi. Elim, ayağım tutuldu, dilim 
tutuldu. Konuşamaz oldum. Karakollar, savcılık, 
mahkemeler, hapishane korkuları derken hastahane 
çilesini de yaşadık. Hapishane çilesi yoksa da hastahane 
çilesi varmış kaderde...” 
 Sözümüzün burasına, üstadı son yolculuğuna 
çıkaran, ezel-ebed sevgilisine kavuşturan ölüm meleği 
Azrail hakkındaki düşüncelerine yer verelim. Üstad 
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diyordu ki : “Azrail ölüm meleğidir. Eskilerin deyimiyle 
“melek-ül mevt”... Dört büyük melekten biridir Azrail... 
Öteki üçü şunlardır : Cebrail, Mikail, İsrafil... Kutsal 
kitaplar, Tanrı’ nın bu dört seçkin meleğe değişik 
görevler yüklediğini kaydederler. Cebrail, Allah’ ın 
buyruklarını peygamberlere ulaştırandır. Mikail, 
kurtuluş, bereket ve mutluluk meleğidir... İnsanlara 
mutluluk ve dünyaya bereket dağıtır.. İsrafil ise, 
öttüreceği "Sur” ile kıyamet gününü haber verecek 
olandır. 
 
 Cebrail ile her insan karşılaşamaz.. Allah ‘ın 
seçilmiş kulları muhatap olabilir ona.. “Vahiy” ulaştırır 
peygamberlere.. Mikail’ in bereket ve mutluluğunu 
zaman zaman yaşarız.. İsrafil ile “kıyamet gününde” 
rastlaşacağız. Fakat “ölüm meleği” Azrail ile 
karşılaşmamaya imkân yok... Çünkü, Yüce Tanrı buyurur 
ki, “Her nefs ölümü tadacaktır..” Doğmak kadar, 
yaşamak kadar, ölüm de kaçınılmazdır. Kaçış yoktur 
ondan.. Ölümsüzlüğün ilâcı bulunamamıştır daha...” 
 
 Üstad, felçi yenmiştir amma, aradan fazla bir 
zaman geçmeden “ölüm meleği” dediği Azrail gene 
görevini yapmış, ihmal etmemiş, onu aramızdan almıştır. 
Mekânı Cennet olsun diyorum 
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Üstad hakkında 8 Aralık 1996 tarihinde Kocaeli 
Gazetesi’ nde yayınlanan örnek bir makale : 
 

SSaavvaaşş’’  ıınn  

YYeerrii  
 

SAVAŞ POYRAZ 
 
 

TAHİR KUTSİ MAKAL 
 

“Yalnız İstanbul’ un değil Anadolu’ nun dört 
bir yanından gelen süzmelerin okuluydu, bizim okul. 
Çoğu yedek subay trenini yakalamaya, bazıları da 
meslek sahibi olmaya gelmişlerdi buraya. 
 Ciddi bir ders süzgecinden, gırgıra 
dönüşümünü yapan hergeleler topluluğundan 
meslek kapan, yüksek öğrenime devam edenler de 
oldu. Tahir Kutsi Makal da bu sıralardan geçiyordu 
o zamanlar. Bir Anadolu çocukluğunun, dev İstanbul 
ürpertisiyle gazetecilik öğrenimine ciddi 
sarılanlardandı. İstanbul’ da aş ister insan, yatacak 
yer ister. 
 İşte o da hem çalışıp, hem de öğrenimini 
tamamladı. Yıl 1950’ li yıllar içerisindeydi. İstanbul’ 
da tramvaylar kalkmamıştı daha. 
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 Beyoğlu, beyliğini sürdürüyordu. Mecidiyeköy 
dutluk, Zincirlikuyu ve sonrası mezarlık ve çöplüktü. 
Geceleri Maslak yoluna giden taksiciler öldürülüp, 
soyuluyordu. 
 
 Saf Osmanlı gölgesindeydi İstanbul. Tarabya, 
İstinye ve Bebek’ te, Karşıda Kuzguncuk, 
Çengelköy, Beylerbeyi, Kanlıca, Eski Köşk ve 
yalıların tarihsel ninnilerinde, şarkılara beste 
oluyorlardı. Semt semte tarih hükmünü icra etmenin 
mutluluğunu anlatıyordu usanmadan. 
 
 İstanbul’a güneş tepsi gibi doğuyordu. İşte bu 
yıllarda Tahir Kutsi Makal’ la aynı okulun ayrı 
sınıflarında ama aynı yemekhane ve bahçesinde 
birlikte olduk. Gençliğin pürneşe kahkahalarını 
birlikte patlatırken, yaşam tarzlarımız da şeklini 
alıyordu. 
 
 Gazeteci sonradan zorlamayla olunmaz, 
doğuştan yetenektir bence. Hele hele şiir yazmak, 
öykü ve roman yazmak. 
 
 Tamamiyle Tanrı vergisidir. Günümüzde çala 
kalem gidenler çoğunlukta tabii. Gazeteci 
pozlarında müstehzi bakışlarla etrafı süzenlere 
takdim ederim, Tahir Kutsi Makal’ ı. Geçenlerde 
Avni Anıl gecesi için gelmiş İzmit’ e. Gidemedim. 
Büyükşehir Musiki Derneği Başkanı Hüseyin 
Çağlayan’ ın aktif yaşantısının uzantısı olan bu 
müzikli geceler, şiire de dönüşmeye başladı artık. 
Ama ben o gece gidemedim. 
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 Büyük bir ziyafeti kaçırmış olduğumu 
biliyorum. Kulak ve gönüllerin pasını alan bu ılık 
heyecanı yaşayamadım. Ve de kırk beş yıl evveline 
dönüp, o okul sıralarının o çok güzel anılarını tekrar 
yaşayamadım. 
 
 Şimdilerde gazeteci-yazar ve şair kaç tane 
çıkıyor acaba ? Zaman isimleri gündemde kalanları 
unutturmuyor. Hele eser verenleri. Ölüm bile 
unutturmuyor. Sanatçının ya da gazetecinin 
emeklisi de olmuyor değil mi ? Tahir Kutsi Makal ?” 
 
 

**** 
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SEVGİ FIRTINASI  
YAZARINI ANLATAN KİTAP 

 

“BENİM GİZLİ YAZILARIM” 

 
ESERİN KÜTÜĞÜ : 
 
ESERİN ADI : “BENİM GİZLİ YAZILARIM” 
 
KAPAK          : Resim – Nesrin BAL 
    Düzen  - Metin US 
  Arka Kapak : Etem ÇALIŞKAN 
 
DİGİ  : Toker 
 
  Toker Yayınları Genel Dizi No : 249, 
“Doğudan Batıdan Seçmeler Dizisi” No: 28 olarak 
yayınlanmıştır. 
 
 İstanbul’ da 1997 yılında yayınlanan eserde 52 
ayrı konu başlığıyla Tahir Kutsi Makal’ ın sihirli dünyasını 
tanımaktayız. 
 
 1983 yılından bu yana çeşitli dergilerde ve 
gazetelerde yayınlanan yazılardan oluşan eserdeki 
yazıların büyük bir bölümü Maya Dergisi’ nde 
yayınlanmıştır. Bu eserdeki yazıların birisi “Türk 
Edebiyatı” nda, ikisi “Peron” da, ikisi “Ortadoğu 
Gazetesi” nde, ikisi de “Tarla Dergisi” nde yayınlanmıştır. 
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 “Benim Gizli Yazılarım” kitabı edebiyat sohbetleri 
ve denemelerden meydana gelmiştir. Sahasında çok 
güzel bir eserdir. 

 
 176 sayfadan oluşan kitap, üstadın sevgi dolu 
yürek dilinin kitabıdır.  O, içinin içindeki kişiliğini bu 
kitaba nakşetmiştir. Büyük Yunus “Bir ben vardır / 
Bende benden içeri” diyor ya, üstadın içindeki Tahir 
Kutsi’ yi de biz bu kitapta bulmuş ve hayranlığımızı 
gizleyememiştik. 
 
 Kitap baştan sona kadar sevgi, aşk, öpmek, 
hissetmek, dokunmak, şiir ve şairlik üzerine 
denemelerden meydana gelmiştir.  Zaman zaman 
yazarın kendi hayatından kesitler de sunulan yazılar, 
“Tahir Kutsice” yazılmıştır. Kıvrak, akıcı bir üslup... Yer 
yer şiirlerle desteklenmiş, bir çırpıda okunan sohbet 
kitabı... 
 
 Daha ilk yazıda “Aşk Çekmenin Kolaylığı” 
anlatılırken, kendinden bahsederek “Sağ olsunlar 
okuyucu dostlarım beni çok severler. Özlerler beni.. 
Niçin beğenirler beni, bilmem !... Çarpık-çurpuk adamın 
biriyim.. Çocuklukta, gençlikte de pek yakışıklı 
değildim.” 
 “Bir gün yazlıkta ben gecikince hanıma 
hafakanlar basıyor.. Kıskanır beni, seven kadın kıskanır.. 
Afur-tafura başlıyor.. 
 Rauf Alanyalı şöyle söylüyor : 
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 -“Kız niye pirpiriklenirsin ?.. Kim ne yapsın 
Tahir’ i ?.. Boy yok, pos yok !... Makam yok, mansıp yok 
!... Para desen hiç yok !...” 
 
 Olsun diyor hanım, amma o şair !... 
 
 Hah, yakalandık şair oldun mu yandın !... 
 
 Şair, herşeye, her güzele hayrandır ya, karşıdan 
bakan da her kadın şairlere hayrandır sanıyor.. Ben de 
bazen öyle sanırım !.. Amma şu da gerçek ki, sanatçı 
sanatını icra ettikçe güzelleşir.. Bir başka kişi olur çıkar.. 
Bunca genç yakışıklı adam arasında, Adana ‘ da 
sohbetteyiz.. Hayranlıkla dinledi de üniversite hocası 
kadın, sohbetin bir yerinde dedi : 
 
 “O kadar güzel konuşuyorsunuz, öyle güzel şiirler 
okuyorsunuz ki, sizi öpesim geliyor..” 
 
 “Öp, serbestsin” dedim.. “Fakat, dedi, tütün 
kokuyorsunuz...” Neyse, temelli bırakıyorum.. Bundan 
böyle güzeller serbesttir, öpebilirler...” 
 
 “Aşkını Öldüren Adam” başlıklı yazıda, İSKİ eski 
Genel Müdürü Ergun Göknel’ in aşk macerasından 
hareket ederek ileri yaştakilerin aşkına Tahir Kutsice 
yorumlar getirilmektedir. 
 
 “Ergun Göknel. 57 yaşında.. 27 yaşındaki bir kıza 
âşık olmuş ! Olur. Olağandır. Başına gelmeyen bilmez; 
zor iştir !.. Bir zor işe soyunmuş Ergun Göknel.. 
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 Aşık olmak insana vergi haslettir... Başkaca 
hiçbir yaratık âşık olma yeteneğinde değildir... Bülbülün 
güle âşkı, efsaneden ibarettir... Kuş, âşık olabilseydi, 
karga da mısır koçanına âşık olurdu. Demek ki sevmek 
gönül işidir... Gönül de insanoğlundadır...” 
 
 “... Mevlâna “Aşk olmasaydı okyanuslar buz 
kesilirdi” diyor. Koca Yunus ise, “Aşksızlara verme 
öğüt-Öğüdünden alır değil - Aşksız adam hayvan 
durur- Hayvan aşkı bilir değil” demiştir. 
 
 Demek ki yalnızca hayvanlar, aşktan nasipsizdir. 
Her yaşta âşık olur mu insan ?.. Olur ! Ve olmalı !.. 
Aşksız hayat çekilmez ! Bizim “sohbet” şiiri boşuna 
söylenmemiştir : 
 
 “Babanız yine âşık çocuklar 
 Erken gelişi ondan 
 Yüzünün gülüşü ondan 
 Ve bu sefer iş, berbat ! 
 Babanız yine âşık çocuklar...” 
  
 Bizimki, aşka süfli yönden yaklaşmış... sesine 
hayran olduğu bülbülü kesip yemeğe kalkışmış.. Elbette 
üstüne kan sıçrar ve ağzına kan bulaşır. Kan kusar ağzı 
!.. İşte yaşadıkları da kan kusmaktan ibarettir... Aşkı 
uğruna, kaynağı meçhul paraları aşkını yeyip bitirdiği 
kadına vermeye kalkışmak, bülbülü öldürmek, gülü 
soldurmaktır.. Gönüle giren kişinin ille de yatağa girmesi 
şart mıdır ?" 
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 “... Bu adamı saf âşıkların temiz âşkı, 
sevecenlikleri çarpmıştır !... Aşk dediğin pürüzsüz olur... 
Tilki gibi kurnazlıkla, ard düşünceyle âşk gemisi 
yürümez...” 
 
 “Aşk kahramanlıktır. İleri yaşta iken bir genç 
kadına âşık olmak kahramanlıktır... Dev yürekliler 
böylesi bir duyguyu yaşayabilir ancak..." 
 
 İşte Tahir Kutsice yorumlar bunlar... 
 Nasıl ? Güzel mi ? 
 Hele “o adamı saf âşıkların temiz aşkı, 
sevecenlikleri çarpmıştır” sözlerine ne buyurursunuz ? 
İşte, aşkta bir ekol olan Tahir Kutsi’ nin aşk anlayışından 
sadece bir ip ucu bu... 
 
 “Bana Şiir Yazsana” başlıklı yazısında, “zaman 
zaman yol keserler, kimileri de söz keserler. Derler, 
“Bana şiir yazsana !.” 
 
 Manavdan maydanoz ister gibi, “Bana bir kilo 
pırasa versene..” der gibi şiir istenir mi, isterler işte ! 
 
 Şair ısmarlama şiir yazarsa zaafa düşer.. Yahya 
Kemal, “Getir ahbaba bir Kavaklıdere...” diye reklâm 
metni yazınca kıyamet kopmuştu... Necip Fazıl, parasız 
kalınca, karamela içine maniler yazmıştı.. Hani, bakalım 
ne çıkacak ? diyen komşu kızlarının merakla okuyup 
ezberledikleri manilerden... 
 
 Üstad, “Benim yazdığım öğrenilince, yüzüme 
vurdular... Çok utandım.” Derdi 
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 “Makedonya’ nın Struga kentinde her yıl “Şiir 
Akşamları” adıyla görkemli şölenler düzenlenir... 
Dünyanın çeşitli ülkelerinden toplanan şairler Struga 
üzerine, Ohri Gölü üzerine şiirler yazarlar... Akşamdan 
kararlaştırdık; hepimiz birer şiir yazacaktık... Vaktiyle 
gönül düşürdüğüm üç güzel dost geldi hatırıma. Şu şiir 
çıktı : 
 
 
 “Size, üçünüze 
 Şiir yazmadım 
 Ayıp ettim. 
 Bu ayıp bana yeter ! 
  Sen, uzun sarı saçlım 
  Üçün birisin 
  İçimde halâ dirisin 
  Seni düşünürüm ara sıra; 
  Gelişte mızrak gibiydin... 
  Koşmada kısrak gibiydin 
  Çok uzaklara alıp götürdüler 
  Arada bir sesin gelir 
  Üzüldüm tenden ayrılışına 
  Neyse, böyle şeyler olur. 
Sen, üçün ikincisi 
Yorgun gecenin ikindisi 
İzini bulsam iz sürerim 
Canıma ilâç gibiydi sevgin 
Yine güleç midir yüzün ? 
Yüzünü görsem yüz sürerim. 
  Sen üçün üçüncüsü 
  Sevdalı uyanışın öncüsü 
  Aşkın gayyasına düşmüşsün 
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  Dert, kaza, belâ görmüşsün... 
  Gönlümü sınava çekerim bazen; 
  Yıkanır, taranır, süslenirsin 
  Hep sen kazanırsın... 
  Öyle yumuşaktı ki bana 
  İhtiyarlıkta bile aranırsın. 
Sizleri severmişim demek 
Yol verin yanınıza geleyim. 
Size, üçünüze şiir yazmadım 
Ayıp etmişim 
Bu ayıp bana yeter 
Bırakın bu ayıpla öleyim.” 
 
 İşte böyle; kimi arsızca şiir yazılmasını ister... 
Kimi yaşama sevinci verir ve bekler... Verenler ve 
bekleyenler kazanır...” derdi. 
 
 

**** 
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GİZLİ RÖPORTAJ 

 
Aşağıda sunduğumuz röportajı üstaddan gizli olarak “Benim 

Gizli Yazılarım” isimli kitabından temin ettiğimiz görüşlerini dile 
getirmek maksadıyla yapmış ve üstada sağlığında sunmuştum. Üstad 
da bana “Makaloğ” ünvanını vererek, çok beğendiğini belirtmişti. 

 
 Aslında üstadla karşı karşıya gelerek yapılmış bir röportaj 
değildi bu. Soruları ben sormuş, cevaplarını da kitabından almıştım. 
Gelin, gizli yazıları bulunan üstadla yaptığımız gizli röportaja bir göz 
atın. Bakalım beğenecek misiniz ?  

 
Soru 1 : Sayın üstadım, senelerden beri gazetecilik 
yapmaktasınız. Bugüne kadar hiç bu mesleği bırakmayı 
düşündünüz mü ? Neden ? 
 
Cevap 1 : “Gazetecilik yazarı bitiriyor; öldürüyor. 
Gazeteci-yazar; fiilen çalışmaktaysa gazetede ve hele 
yöneticilik de yapıyorsa, çekiver kuyruğunu gitsin !.. 
Yazan nasıl yazıyor ? dememeli. Yazdıkları belli. 
Gazeteci adam, günün hay huyu içinde bir konuya tam 
yoğunlaşamıyor.. Yarına kalacak, sanat değeri olan, 
kalıcı şeyler yazamıyor. Kendimden biliyorum; olmuyor... 
 Geçen gün, bir yıllık köşe yazılarımın küpürlerini 
getirttim. Bir kitapta yer alabilecek, yarına kalabilecek 
beş yazı bulamadım !.. Dehşete düştüm, kara kara 
düşünmeye başladım.. Fiili gazeteciliği bırakmayı 
düşündüm. Kör olası günlük maişet derdi; bırakmadı. 
Başka ülkede olsa, 26 kitap yazan, bolluk içinde gül gibi 
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geçinir gider.. Ne yapalım kader !... Yine de ülkemi 
seviyorum.. Çilesini seviyorum..” 
 “Bizim “Maya”cıların lideri Ünal Yaltırık şöyle 
diyor : “İmkânım olsa, veririm Tahir Kutsi’ ye aylık 
giderini, oynaşmasın diye bir de erkek sekreter.. Sonra 
da iki ayda bir edebi eser isterim !” 
 
Soru 2 : Sayın üstadım, rahmetli Alpaslan Türkeş ile bir 
şakalaşmanız var, bize bunu aktarır mısın? 
 
Cevap 2 : “... Sağ olsun, Alpaslan Türkeş, “Ortadoğu” 
gazetesine gelmişti... Gazetenin sahibi Zeki Saracoğlu, 
dış kapıya indi. Ben yukarda salonda bekliyorum.. “Hoş 
geldin-hoş bulduk” demeden Türkeş, “Tahir Bey burda 
mı ?” diye sormuş. 
 “Evet efendim” demiş Saracoğlu.. Delikanlı 
adımlarla merdivenleri çıktı. “Vay Tahir’ cim” diye 
boynuma sarıldı.. “Bir yiğide iki güzel çok mudur ?” 
dedi.. Anlaşılan yazımı okumuştu.. Köroğlu’ nun bir yeni 
şiirini bulmuştum. Köroğlu Nigar Hanım’ a ek olarak bir 
başka güzele tutulmuştu.. “Bir yiğide iki güzel çok mudur 
?” diyordu.. Sayın Türkeş ile şakalaştık..” “Allah rahmet 
eylesin !... O’ nu hep sevmişimdir. O yüreklerimizde 
sonsuza dek yaşayacaktır !...” 
 
Soru 3 : Şair ve yazarların hayatını tazelemesi hakkında, 
yani gizli yazıları ve şiirleri hakkında ne diyorsunuz ? 
 
Cevap 3 : Rahmetli Başbuğ Alpaslan Türkeş ile 
şakalaşmıştık ya işte orda bana : 
 “Görüyorsun ya, senin gizli yazılarını da 
okuyorum !..” dedi.. 
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 Evet benim gizli yazılarım !.. 
 Her yazarın gizli yazıları, gizli şiirleri vardır. 
“Benim Gizli Yazılarım” kitabını ben yayınladım. Darısı 
size ! 
 Bir şairin hayatını tazelemesinde ne sakınca 
olabilir ? 
 Necip Fazıl Kısakürek de sık sık “hayatını 
tazeleyen” şairlerdendi. Gençliğinde ve orta yaşında 
rıhuna pek çok güzellikler yerleştirmişti. 

Babıali” kitabında keyifle anlatılır.. Vücuduna 
güzellik enerjisi depo ettiğinden 79 yıl yaşadı. Bizim felçi 
yenişimiz de ondandır. Dostlar ümidi kesmişti. 
“Cenazesini buraya mı gömelim, köye mi götürelim ?..” 
sohbetleri yapılıyordu.. “Güzelleri kim sevecek, 
güzellikleri kim yaşayacak ? dedim de Azrail’ le pazarlık 
sonucu felçi yendim... Canıma karşı can gösterdim; gitti 
“Melek-ül Mevt” Humeyni’ nin canını aldı ! 

Üstad Necip Fazıl, “Sonsuzluk Kervanı” 
kitabında yayınlanan ve kitaba girmeyen şiirlerini 
toplayarak birkaç yayınevine birden sattı. “Çile” adıyla 
çıktı kitap. Safça. O değilden sordum; “Üstad, bir çok 
güzel şiirinizi bu kitapta göremiyorum” 

“Ne gibi ?” diye sordu.. Kitabın kapağındaki 
resim kendisinin resmi idi. Bir acılar haritası gibi 
duruyordu.. 

“Meselâ” dedim. “Kadın Bacakları” gibi 
şiirleriniz yer almıyor” 

Necip Fazıl’ ın gençliğinde yazdığı iç gıcıklayıcı, 
çarpıcı şiirleri vardı.. Bohem günlerinin güzel ürünleri. 

“Reddettim onları ! dedi... 
Sonra güldü.. “Onlar benim gizli şiirlerim olarak 

hafızlarda yaşayacak..” 
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“... Necip Fazıl’ ın “gizli şiirleri”nden biri “Kadın 
Bacakları” olanı şöyledir : 
 
“Her ayağın bastığı yerde sanki kalbim var 
Kalbim ki vahşi bir zevk alır ezilişinden. 
Ömrümüzün geçtiği yolu bana sorarlar 
Gidiyorum bir kadın bacağının peşinden.” 
 
“Bir kadının içinden ağlayışı, gülüşü 
Gözlerinden ziyada bacaklarına yakın. 
Bir lisandır onların duruşu, bükülüşü 
Kadınlar, onlar varken konuşmayınız sakın !” 
 
“İnce sütunlardır ki ilâhi güzelliğe 
Bacakların ruhudur şekil veren diyorum. 
Bacakları bir kalın örtüde saklı diye 
Mermerde kalbi çarpan Venüs’ ü sevmiyorum..” 
 
“Boynuma doladığın taştan putu görseler 
İnsanlar öğrenirdi neye tapacağını. 
Kör de olsa açılır, gözüm ona sürseler 
İsa’ nın eli gibi, bir kadın bacağını...” 
 
Soru 4 : Üstadım, demek ki gizli aşklar gizli yazıları 
doğruyor ? 
 
Cevap 4 : Elbette... Aslında aşkın gizlisi, açığı olmaz... 
Aşk aştır... Ama, bak sana söyleyeyim, aşk asla rezillik 
değildir. Mevlâna şiire rezillik derken, aşk karşısında 
şapka çıkarmaktadır. “Aşk olmasaydı okyanuslar buz 
tutardı...” diyor. Yunus Emre “Aşk gelicek cümle 
eksiklikler biter.” Diye söylüyor. Dünyanın en büyük aşk 
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şairi sayılan Leyla ile Mecnun mesnevisinin yazarı Fuzuli 
ise “Aşk imiş her ne varsa âlemde / İlm bir kıyl ü kaal 
imiş ancak...” diyor.” 
 “Ahmet Eflâki hazretlerinin “Ariflerin 
Menkıbeleri” kitabında yazar : Yüce Mevlâna’ nın eşi 
Kira Hatun, kocasını yakın takibe almış... Her gece, bir 
başka eşinin odasında kalan Mevlâna, “Seni seviyorum” 
dermiş.. Sıra yeniden Kira Hatun’ a geldiği gece 
Mevlâna ona da “Seni seviyorum” demiş. Kadın 
huysuzlanmış : “Hadi canım sende !.. Bana yalan borcun 
yok... Daha dün ötekine diyordun... Önceki gün de 
öbürüne söyledin aynı sözleri !...” 
 Mevlâna’ yı alt edeceğini sanmış kadın.. Fakat 
Hazreti Pir, buyurmuş : “Elbette !.. İnsanın gönlü 
buğday çekirdeğine benzer.. Bir buğday tanesinde kırk 
buğday saklıdır... İnsan da aynı anda birden çok kişiyi 
sevebilir !...” 
 Doğru.. Başına gelmeyen bilmez.. Eskiden 
ecdadımız dört evliydiler.. Elbette dördünü de 
seviyorlardı.. En azından severek almıştılar. Kimsenin 
koynuna zorla kadın sokulmaz ki !.. 
 Türk halk edebiyatında “aşklar” genellikle tek eş, 
tek sevgili üzerine kuruludur... Fakat Karacoğlan 
“sevgilisi” olarak aynı şiirde birden fazla kızın adını 
sayar.. Bazen bir kıza vurulmuştur, gelinle durulur... Bir 
de türkümüz var : 
 
  “Avcılar diz bağladı 
  Beni bir gelin vurdu 
  Yaramı kız bağladı...” 
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 Köroğlu ise bambaşkadır. Asıl karısının ismi 
Nigar Hanımdır... Fakat körolası yiğit başı, bir sevda ile 
teselli bulmaz. Birine âşık olur. Nigar’a “kuma” olarak 
getirir. Nigar Hatun bozulur bu işe, şikâyetle sızlanır... 
Köroğlu’ nun; bizim “Köroğlu” kitabında yer almayan 
Karslı Aşık Fikret Ünal’ dan yeni derlediğimiz, ilk olarak 
bu sohbette sunulan şiiriyle Nigar’a cevabı şöyle : 
 
 “Han Nigar’ ım, benden yüzün çevirme 
 Bir yiğide iki güzel çok mudur ? 
 Ben âşığım seni benden ayırma 
 Bir yiğide iki güzel çok mudur ? 
Biri kır atımın çulunu diker, 
Biri yıllar boyu nazımı çeker, 
Biri ben ölende göz yaşı döker 
Bir yiğide iki güzel çok mudur ? 
 Biri Çerkez olsun, biri Abaza 
 Birinin koynunda gülleri taze, 
 Biri rakı verir, birisi meze 
 Bir yiğide iki güzel çok mudur ? 
Biri Köroğlu’ nun sâdık yâridir, 
Biri karşı dağın beyaz karıdır, 
Üç güzelden üçü benim yârimdir 
Bir yiğide birkaç güzel çok mudur ?”  
 
 Evet, büyük aşklar büyük şiirleri doğurur. Gizli 
aşklar da, ikinci, üçüncü aşklar da gizli şiirleri doğurur... 
  
 “Gel be dilber zevk edelim 
 Orda yalnız ne yatarsın ? 
 Acı şarap kadehime 
 Dudağından bal katarsın. 
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Kızlar bana bakarsa da 
Yasemin, gül kokarsa da 
Yarın gönül bıkarsa da 
Bugün için sen yetersin... 
 Dudakların; o ne meydir ? 
 Bu sendeki nice huydur ? 
 Gönül nişan, kaşın yaydır 
 Kirpiğinle ok atarsın.. 
Desem sana; “Sevişelim” 
Dersin : “Hayır konuşalım” 
Desem : “Gel kız öpüşelim” 
O dem hemen kaş çatarsın...” 
 
 Kimin bu şiir ? Sevdalar ozanı Karacoğlan’ ın mı 
? Seyrani’ nin mi ? Fuzuli’ nin mi ? 
 Bilemediniz... Hemen kopya vereyim.. Atsız’ ın !... 
Hani şu Türkçülük davasının büyük mücahidi Hüseyin 
Nihal Atsız’ ın !...” 
 “Evet, böyle Atsız’ ın buna benzer nice şiiri var. 
İşte bir tanesi daha : 
 
 “Yalnızım, ne kadar aranıp dursam 
 Baş ucumda seni bulamıyorum. 
 Güneşten vaz geçip susuz olsam da 
 Seninle olmadan olamıyorum... 
Bu yollar, bilmem ki dağ mı, ova mı ? 
Gitsem bulur muyum kendi yuvamı ? 
Kış ! Yolun nereye? Bizim eve mi ? 
Sen götür, ben haber salamıyorum... 
 Her gece orda bir yaslanan mı var ? 
 Sessizce kirpiği ıslanan mı var ? 
 Uzaktan bana bir seslenen mi var ? 
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 Ne diyor ? Sesini alamıyorum. 
Acaba yaşlı mı kara gözlerin ? 
İçimde bir derin yara gözlerin... 
Daldı mı uzak bir yere gözlerin ? 
Görmüyor, bilmiyor, bilemiyorum. 
 Günleri sayarım, geceler iner 
 Beklerim geceyi, yıldızlar söner, 
 Gizli bir yaram var, durmayıp kanar; 
 Neresi ? Bulup da silemiyorum. 
Ulaşsa da sana yolların ucu 
Varmaya yetmiyor Atsız’ ın gücü. 
İçimde dururken bu kadar acı 
Halâ yaşıyorum, ölemiyorum.” 
 
 İşte böyle... 
 Bak sana söyleyeyim “Gerçekten de güzel sevmek 
hücreleri yeniler, kanı harekete getirir. Güzel seven, kalp 
krizinden ölmez. Güzel sevmek ekmekle baklava yemekten 
iyidir...” 
 
Soru 5 : İstanbul’ da “Bizim Meclis” diye bir 
gurubunuzun olduğunu duyduk. Anlatır mısınız bize, 
kimler var bu gurupta ? Neler yapıyorsunuz ? Birlikte 
gezilere de çıkıyor musunuz ? 
 
Cevap 5 : “Her muhabbet ehlinin bir çevresi, içine 
girdiği dost topluluğu vardır. Bu dost gurubu, acıları 
azaltır, sevinçleri çoğaltır... Çünkü acılar dostlarla 
paylaşılırsa hafifler; sevinçler dostlarla paylaşılır, 
yaşanırsa katlanır... Bizim de böyle bir gurubumuz var. 
Sanatçılardan, sanatseverlerden oluşan gurup. Arada, 
toplanır keyifleniriz... 
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 Zaman zaman da bir araya gelir hüzünleniriz... 
Gurubumuzun adı “Bizim Meclis” dir. .. Başkanımız Dr. 
İrfan Doğrusöz. “Jeneral Menejer” imiz Rumi Özcan. Şef 
Genel Başkanımız da M.Rauf Alanyalı’ dır. Ona “Baba” 
deriz, onbeş günde bir Kumburgaz’ daki köşküne ziyarete 
gideriz... 
 
Soru 6 : Bir keresinde İstanbul’a geldiğimde, 
Kumburgaz’ daki köşke beni de götürmüştünüz. Sanat 
yüklü, muhteşem bir köşk... Orası mı ? 
 
Cevap 6 : Evet... Evet orası... 
 Besteci dostlar yeni eserlerini icra ederler, ses 
sanatçıları şarkılar söylerler... Şairler de yeni şiirlerini 
okurlar... 
 “Bizim Meclis” ten herkes marifet göstermek 
zorundadır. Müzik başlayacağı zaman bir levha çıkar 
ortaya. “Söz Meclisi değil, saz meclisi... “Etem Çalışkan’ 
ın güzel hattıyla bezenmiş bu levha baş köşeye konulunca 
söz musikinindir artık. 
 Muhabbete şu açış şarkısıyla başlanır. “Bizim 
Meclis, Bizim Meclis / Yok içinde hiç yabancı / Şiir dolu, 
beste dolu /  Kendi hanı, kendi hancı / Hoş 
geldiniz..."”Gecenin sonunda da bu müzik parçası "Ah 
bitti..."”diye sona erer... 
 
Soru 7 : Bizim Meclis’ in seyahatlerini sormuştum ? 
 
Cevap 7 : Deli fişek, cevap veriyoruz ya işte !.. Dinle 
bak !.. “Bizim Meclis” üyeleri ara sıra yurt içi gezilere 
de çıkar. Topluca, Bodrum’ daki, Marmaris’ teki, 
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Pamukkale’ deki, Antalya’ daki dostlar ziyaret edilir... 
Birinde Avşa’ ya uzandık... 
 “Bizim Meclis” ile harika güzellikler yaşadı 
Avşa... Gençlikte bir kere gittiğim Avşa, dostlarla bir 
başka keyif verdi, söyledim : 
 
 “Bir yanda Avşa, bir yanda Ayşe 
 Sevdalandım, bak şu işe 
 Madem öyle, gelsin şişe !.. 
  Avşa’ dayım yaşıyorum, 
  Sana doğru koşuyorum...” 
 
 Şiirin gerisi de var... 
 İlham veren oldukça şair, yazar... Gerçi ben öyle 
“peri” falan beklemem, çömerim daktilomun başına, 
yazarım... Ve Avşa’ da bir yoklama yaptık, şöyle : 
 
 “Yoklama başlıyor Avşa’ da 
 Başkan İrfan “varım” desin 
 Sıra Hülya ve Ayşe’ de 
 Onlar bize “yârim” desin. 
  Rakı dayanmaz şişede, 
  Rumi Özcan baş köşede, 
  Ali Rıza Köprülüler 
  Her yanımız tarım desin... 
 Gönlümüzü yoruyoruz, 
 Gözümüzü koruyoruz, 
 Adnan’ a kız arıyoruz 
 İşte benim karım desin...” 
 
 Adnan, dediğim; Adnan Mungan... İstanbul 
Devlet Türk Musikisi Korosu sanatçısı... Evlenmeye kız 
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beğenmez... Bizlerin gönlünü yoran gözümüzü korumaya 
çalıştığımız bunca Avşa güzeli arasında da seçemedi. 
Televizyona çıktı, bekârlığını ilân etti... Bakalım 
kısmetine ne çıkacak ? Çok sonraları Macide Hanım ile 
evlendi. 
 
 “Niyazi özenir Özen’ e 
 Bakar özene bezene 
 Muallâ ile gezene 
 Ruslar bile “Çar”ım desin.. 
 
 Muallâ Hanımı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. 
Muallâ Gökçay. Atatürk dönemi sanatçılarından... Dost 
canlısı, yiğit kadındı.. Hakk’a yürüdü. Sonraki zamanda 
onu, Dr. Fikret Öcalan’ ı meclisimizin büyüklerinden  
Fikret Tan’ ı kaybettik. 
 Ölenle ölünmüyor.. “Her nefs ölümü tadacaktır” 
buyurulmuştur... Ölen ölür, kalanların hayatı devam 
eder. Yoklamaya devam edelim : 
 
 “Sırayı bil Tahir Kutsi 
 Yoksa işler gider aksi 
 Münir Bey’e çağır taksi 
 İşte Yaşar, karım !... Desin... 
  İklim ile Bilgehan var, 
  Hem hancılar, hem de han var 
  Muhabbette bir cihan var 
  Herkes de “çıkarım” desin...” 
 
 Yaz yoklamasında Başkan Rauf Alanyalı ve 
Semahat Özdenses yer almamış... Fahrettin Çimenli ile 
Şükrü Şenyaz ve eşleri de gelmemiş. Nedret Aktaş, Yalçın 
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Aral, Lütfi Fidan, İlhan ve Esin Seçkin, Necmettin 
Uncuoğlu’ da yok... Necla ve Turan Peker görünmüyor... 
Dost meclisi tamam olarak toplanamaz... Onun içindir ki, 
her muhabbet eksik kalır... Yeni birleşimler eksiklikleri 
tamamlamak içindir.” 
 
Soru 8 : Üstadım, bir yazınızda “Amerikalının, 
Osmanlının yönetim biçimini kopya ettiğini biliyorum. 
Ancak, “kaside”yi alarak edebiyatında kullandığını 
bilmiyordum, görünce şaşırdım” demektesiniz. Şiirimiz 
hakkında ne dersiniz ? 
 
Cevap 8 : Bahsettiğiniz yazıyı 1992 Aralık ayında 
“Maya Dergisi”nde “Clinton’a Seslenen Şair” başlığıyla 
yayınlamıştım. 
 “Amerika’ nın; Osmanlı’ nın eyalet sistemiyle 
devlet yönetiminden medresedeki eğitim sistemine kadar 
bir çok yanını aldığını biliyordum... Hattâ, başkanlık 
sistemi de Osmanlı yönetimine uygundur, denilebilir. 
Bilmediğim “kaside”nin orada yaşamakta olduğudur... 
Amerika Birleşik Devletleri’ nin yeni başkanı Clinton, 
göreve başlarken bir şair hanım, “kaside” sundu 
kendisine.. Osmanlı; böylesine “culüsiyet” derdi... 
Padişah görev alırken, göreve başlarken “culüs”u 
anlatan, gelen padişahın  sahip olduğu değerleri öven 
şiir !.. 
 Amerikalı ünlü kadın şair Maya Angelcu Clinton’ 
a, bütün dünyanın gözü önünde şiirle seslendi.. Bir tarz 
“culüsiye” idi bu... Ve zenci kadın şair Maya’ nın şiiri, 
bütün dünyaya sevgi mesajı veren içerikteydi... 
 Amerikalıların, modern sanatlar yanında, şiire de 
önem ve değer verdiğinin işareti idi bu !.. Kilisede tören 
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yapılmış, Clinton ile eşi, Kongre binasından Beyaz 
Saray'’a yürümüş, daha önce de müzik ve sinema 
sanatçılarının katılığı dehşetli güzel gösteriler yapılmış... 
Ve sonra şiir !.. 
 “Amerikan edebiyatı, önceleri “Batı’nın uydusu” 
gibi başlamış amma, sonradan kişiliğini bulmuş... Dünya 
çapında başarı ve hattâ Nobel ödülü kazanan şairler, 
yazarlar yetiştirmiş..” 
 
 Şiirimize gelince, 
 
 Bütün güzel sanatların anası şiirdir. Güzellikler 
karşısında insan, şiirin canlılığını yaşar gönlünde !.. 
Özellikle doğu ülkelerinin insanları, şiir ve musiki ile 
yetişirler... Sıcak kanlı oluşları, şiire yatkınlıklarını daha 
da geliştirir. Çin şiiri, Japon şiiri geniş zamana yayılan, 
derinliği olan şiirdir. Hint şiiri, Arap şiiri de öyle !.. 
Arap şairlerinin ünlü en güzel eserleri yüzyıllar boyunca 
“Yedi Askı” olarak Mekke’ de, Kâbe’ de yıl boyunca asılı 
dururdu. . Döne döne okurdu Araplar onları... Kimilerini 
de ezberlerlerdi.. Bunlardan bir çoğu putlara dair şiirler 
olduğu için, İslâmiyet yasakladı... Fakat zaman içinde 
Hazreti Muhammed’ i öven şiirler de yazıldı. 
 
 Tür milleti de şiir sever. Hattâ, Türk milleti, 
çobanından padişahına kadar şair millettir, demişizdir... 
Bugün bağımsızlıklarına kavuşan Orta Asya ve 
Kafkaslardaki Türk toplumları, yıllarca milli benliklerini 
şiirle, destanlarla koruyabilmişlerdir.. Kırgızların 
“Manas Destanı”, Azerbaycanlıların “Dede Korkut 
Hafızları” vardır. Ve bugün, Türk Cumhuriyetlerinin 
caddelerini, çiçeklerle dolu parkları şairlerin, ediplerin 



75 
 

anıtları süslemektedir.. Bu ülkelerden yüzlerce devlet 
adamı, general, zengin kişi gelip geçmiştir ama, ayakta 
duran Fuzuli, Köroğlu, Nesimi, Genceli Nizami, Nevai, 
Ahmet Yesevi, Mahdumkulu gibi şairler olmuştur. Bu 
öteki değerli şairlerimiz, sanatçılarımız, Türklüğün ortak 
değerleridir. 
 
 Selçuklu Devleti döneminde de şiir ve şairler 
vardı. Hem halk ozanları, hem divan şairleri... Türk 
topluluklarında saygın yeri olan “ozan” Selçuklu 
döneminde “kemalini” bulmuş, bir Yunus Emre 
yetiştirmişti... Mevlâna da aydın kesime şiirleriyle 
sesleniyordu. Bu ikisinde, şiirle muhatabı etkileme gücü 
buluyordu.. Ve bugün, yedi yüzyıl sonra anılmaktaysalar, 
şiir yüzündendir... 
 
 Osmanlı İmparatorluğu devrinde de halkta ve 
sarayda şiir üst düzeyde tutulmuştur.. Sarayın ve 
konakların desteğinde, ölmez eserler veren şairler 
yetişmiştir... Nedim, Baki, Nef’i, Necati, Enderunlu 
Vasıf... İlk akla gelenler... Bir de Şeyh Galip.. Osmanlı 
döneminde, şairler methiye olarak “kaside” yazarlardı. 
Bir saygın kişinin, özellikle padişahın ölümünde yazılana 
ise “Mersiye” denilirdi. Nedim’ in “İstanbul Kasidesi” 
ve Baki’ nin Kanuni’ nin ölümü üzerine söylediği 
“Mersiye” pek ünlüdür. Hele hele Fuzuli’ nin “Su 
kasidesi” oldukça meşhurdur.” 
 
Soru 9 : Üstadım, günümüzde yaşayan şairlerimizden 
özellikle dikkatlerinizi çekenler var mıdır ? 
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Cevap 9 : Vardır elbette... dedik ya, Türk milleti şair 
millettir diye... Türk şairleri öylesine güzel eserler 
veriyorlar ki, hangisini söyleyeyim bilemiyorum. Şu anda 
aklıma gelen bir ikisini örnek olarak vereyim de, senin bu 
zor sorundan kurtulayım. Çünkü, bizim şairlerimizin 
hepsi, ama hepsi kıymetlidir. Hepsi mükemmeldir. Hepsi 
çok güzel ürünler vermektedirler. 
 
 Dikkatimi çekenlerden sadece bir ikisini 
bildireyim. Meselâ rahmetli olan destan şairimiz Niyazi 
Yıldırım Gençosmanoğlu’ nun yeri bir türlü 
doldurulamıyor. Ben ona çağımızın Dede Korkut’ u 
diyordum. Maya Dergisi’ nde Eylül 1983 tarihinde 
“1900’ lü yıllardaki Dede Korkut’ un adı Niyazi Yıldırım 
Gençosmanoğlu’ dur” demiştik. 
 
 Gene Maya Dergisi’ nin Nisan 1993 tarihinde 
“Has şiirin ağası” başlıklı bir yazı ile yaşayan 
şairlerimizden, senin de hakkında gayet güzel bir tahlil 
kitabı yayınladığın Halil Soyuer’ i anlatmaya çalıştık. 
Bursa’ mızın tarihi İznik şehrinde düzenlenen bir şölende 
onu yakından tanıma ve dinleme imkânını buldum. 
 
 Ayrıca “Has şiirin ustası” başlıklı bir yazımızla 
Temmuz 1984 tarihinde gene  aynı dergide Mustafa 
Necati Karaer’ den bahsetmiştim. 
 
 Bütün bunlarla beraber, ben, şairlerimizin 
tamamını seviyor, dinliyor ve okuyorum. Onları bir 
kahraman olarak, sevgi kahramanları olarak ele 
alıyorum. 
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 Bak, sana “Benim Gizli Yazılarım” kitabımda 
ismi geçen şairlerin bir listesini vereyim. Dikkat et 
bunların içinde senin ismin Mustafa Ceylan da yok. Deli 
fişek, sen de epey zamandır şiir meclislerinden uzaksın. 
Demek ki toplantılara katılmıyorsun. Yoksa gizli şiirlerle 
mi uğraşıyorsun? 
 
 Her neyse liste şöyle : 
 
M. Rauf Alanyalı - Halil Soyuer - M. Necati Karaer - 
Mehmet Öklü - Yaşar Faruk İnal - Cemal Safi -Ahmet 
Özdemir - Muharrem Kubat - Ahmet Tufan Şentürk - 
Eşref Eroğlu - Aziz Bolel - Melek Yenişehirli - Fikret 
Akın – Mecit Uyanık – Tayyar Tahiroğlu – Ali Bilgiç – 
Altay Recepoğlu – Harid Fedai – Göktürk Mehmet 
Uytun – Tudorko Arnaut – Nail Tan – Mehmet Önder- 
İlyas Tapdık – Nikolay Baboğlu – Şadiye Türker – 
Mustafa Yılmaz – Ayşe Morgül – Feyzi Halıcı – Ayhan 
İnal – Prof. Dr. İsmail Parlatır – M. Zeki Akdağ – 
Akdağlı Kara Ozan – Aysen Akdemir – Güngör D. 
Arıbal – Cevdet Aslangül – Veli Avcı – A. Rahim 
Balcıoğlu – İsmail Bengi – Murat Çobanoğlu – Anjela 
Çokina – Meral Dalaman – Muhsin Durucan – Mehmet 
Erdoğmuş – Kerim Aydın Erdem – Coşkun Ertepınar – 
Emine Ertem – Aşık Fezai – İlhan Geçer – Bahar 
Gökfiliz – M. Asım Görbil – Hüseyin Güney – Erol 
Güngör – Ömer Kalafat – Ferzan Meriç – Fatma Onur – 
A. Turan Oflazoğlu – Lâtif Özgen – Nihat Özyüksel – 
Gültekin Samanoğlu – Metin Nuri Samancı – İsmail Ali 
Sarar – Cafer Tayyar – Ali Teşdoğ – Şükrü Erdoğan Ulu 
– Mehmet Yardımcı – Asım Yekeler – Ünal Yürekli – 
Aşık Yener – Gönül Halıcı – Ayten Günaydın – Yahya 
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Akengin – İrfan Ünver Nasrattınoğlu – Karslı Aşık Fikret 
Ünal – Niyazi Özen – Adnan Mungan – Ali Rıza 
Köprülüler – Rumi Özcan – Fahrettin Çimenli – Nedret 
Aktaş – Yalçın Aral – Lütfi Fidan – İlhan Seçkin – 
Necmettin Uncuoğlu – Turan Peker – Ali Naili Erdem – 
İskender Cenap Ege – Ümit Yaşar Oğuzcan – Ömer 
Kayaoğlu – Ünal Yaltırık – Mert Ata Yaltırık – Türkan 
İldeniz – Zühal Seçkin – Osman Atilla – Arif Ay – Ve 
diğerleri... Yüzlerce kıymetli isim.. tabii ki hepsi şair 
değil. Yazar, araştırmacı, bestekâr olan daha niceleri... 
 
 Bu isimleri belirli bir sıraya göre sıralamış 
değilim. Rast gele sıraladım. Bunlar ve bunların dışında 
şu anda isimlerini sayamadığım nice şairlerimizi ve 
yazarlarımızı canımdan çok seviyorum. Hapsine değer 
veriyor ve hepsini de yürekten kucaklıyorum. 
 
 Çünkü “Şiir düşünmeyen, şiiri yaşamayan insan, 
dünya güzelliklerine boş gözle bakar... Şiiri yaşamak aşkı 
yaşamaktır. Aşkı yaşamayan da şiiri yaşayamaz. Aşk 
olmadan şiir yaşanmaz ve yazılmaz..." 
 
 ”Çünkü, “şiiri yaşamaya, düşünmeye başlayınca 
insan, bambaşka bir hayata girer... Orada her şey 
yeşilliktir, pembedir. Pembe gözlükler takar kişiye şiir. 
Kaf dağına ulaştıracak kanatlar takar.. Başka dünyalara 
gidilir... İç dünyalara... İç dünya apaydınlıktır, 
güzellikler mahşeridir... Güzellik ise duyarlı yüreğin 
arayıp da bulamadığı şeydir.” 
 
 Çünkü, “bir ırmaktır gerçek sanatçı, bir 
hazinedir... Zaman içinde ölüp gitmez böyleleri, bıkkınlık 
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vermez... Güzeli aramıştır böylesi sanatçı; bulmuştur ve 
insanlara doyumsuz hazlar yaşatır.” 
 Çünkü, “şairler Tanrı’ ya en yakın olan 
kimselerdir.” 
 O nedenle, son olarak demek isterim ki, şiir seven, 
şiir yazan, şiir söyleyen herkesi camdan selâmlıyorum ve 
kucaklıyorum... 
 
Soru 10 : Üstadım, taşlama konusunda ne diyorsunuz ? Size 
kimi şairlerin taşlama yazdıklarını duymuştum ? 
 
Cevap 10 : “Karagöz oyunu “başlayalım mı, başlayalım 
mı / Karagöz’ ün evini taşlayalım mı ?” diye başlar.  
 Karagöz oyunlarında sosyal taşlamalar geniş 
çapta yer alır. Toplumsal ve kişisel yergiler, hicivler... 
Divan edebiyatımızda bu tarzın adına “hiciv” diyorlar. 
Halk edebiyatımızın ozanları “taşlama” söylerler. 
 Günümüzde de “yergi” diyoruz. Kendi kendine 
yergi yazanlar da vardır. Bunların başında Ümit Yaşar 
Oğuzcan gelir... İşte: 
 
          “Ulan Ümit Oğuzcan 
    Ulan hergele 
 Ulan ekşimiş ayran 
 Ulan düdüklü tencere !..” 
 
 Bir ara, aşk şiirlerinin ünlü şairi Ümit Yaşar’ la 
ters düşmüştük. Beni mahkemeye vermişti. Evine telefon 
açtım; kendisine kendi şiiriyle hitap ettim... Sonradan 
barıştık.. “Yahu dedi, o yergi, ilk defa, senin ağzından bir 
küfür gibi geldi !.. Küfür gibi gelse de yergi okumak, 
taşlamaya muhatap olmak hoştur..” 
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 Ben, “halk ozanlarından çok övgüler, sövgüler 
aldım. Hakkımda methiyeler, yani güzellemeler yazıldı, 
taşlamalar söylendi. 
 En dokunaklı taşlamayı da Ömer Kayaoğlu yazdı. 
Ömer Kayaoğlu, değerli bir şairimizdir. Asker kökenli 
olan Ömer Kayaoğlu, sonradan bakırcılık işine atılmıştır. 
Yarbaylığa yükseldiği askerlik hayatı başarılarla 
doludur. Sanat hayatı da öyle.. Şiirleri bazı yabancı 
dillere çevrilmiştir. Özellikle Makedonya’ da, kitabı 
yayınlandı. Şiirleri okul kitaplarında yer aldı.. Çok 
severim Ömer Kayaoğlu’ nu.. Allah uzun ömürler versin, 
o da beni sever.. 
 Benim Gizli Yazılarım kitabı hazırlanırken 
“seksenlik delikanlı Ömer Kayaoğlu ile telefonlaştık. 
Hal-hatırdan sonra usta ozan söze girdi: 
 -Yahu Tahir Kutsi, sana bir dörtlüğüm var, on 
yıldır meydana çıkarmıyorum, çıkaramıyorum. 
 -Niye ki ? 
 -Kırılmayasın diye.. 
 -Kırılmam dedim. Oku hele dedim. Okudu ; 
 
 “İyi kötü dostuz şurda 
 Üzmeyelim bu çocuğu 
 Ha Denizli’ nin denizi 
 Ha Tahir’ in doktorluğu..” 
 
 Üstad, 1989’ da İnönü Üniversitesi Senatosu’ nun 
bize “Fahri Doktorluk” ünvanı vermesinden sonra 
yazmış bu yergiyi.. Kırılmadım, niçin üzüleyim ? Öyle ya, 
ha Denizli’ nin denizi, ha Tahir’ in doktorluğu.. İkisi de 
yok” diye düşünüyorum. 
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 “1989 Mayısında Ömer Kayaoğlu’ nun bana bir 
yergi daha yazdığını duydum. Eskişehir’ deyiz.. Yunus 
Emre anma törenlerinde.. Yerel seçimlerden hemen 
sonra !.. 
 Desteklediğim adaylar seçim kaybetmiş. 
Hastalıktan yeni kalkmışım.. Bastonla dolaşıyorum. Başı 
kesik tavuk gibi dolanıp duruyorum.. Ömer Kayaoğlu 
durumu, halimi, istikbalimi görmüş.. Dörtlemeler yazmış.  
Görelim ne demiş ? : 
 
 “Tarla’ sında kaç türlü tohum sınadı 
 Yâri övdü, ağyârini kınadı 
 Bir yol ayırımına vardı ki heyhat 
 Tahir Kutsi yanlış ata oynadı. 
Beldeleri yitirdiler davayı 
Bundan geri ne ağa var, ne dayı ! 
Hendek mi açarsın, bent mi dikersin ? 
Aman Tahir sıkı koru “Tarla”yı... 
 Güvendiği dağlar örtüldü karla 
 Değirmen döner mi cılız pınarla ? 
 Bir afat vurdu ki düşman başına 
 Ne işlesin Tahir, neylesin tarla ? 
Gücenme ki dostça yereyim seni, 
Bir çetin savaşa süreyim seni, 
Doruklara yokuşlardan çıkılır 
Haydi Tahir Kutsi, göreyim seni !.” 
 
 Ömer Kayaoğlu’ nun eline, gönlüne sağlık. 
 Eline gönlüne sağlık diyeceğim bir başka dosttan 
mektup aldım. Gönderen belirsiz.. İçinden “Tahirname” 
çıktı. Hele okuyalım : 
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 “TAHİRNAME 
   
Hoşça bak saçına kim zübde-i âlemsin sen 
Bir karış boyunla minare gibi fidansın sen. 
 
Aldırma el-âlemin çürük lâflarına 
İsm-i pâkin gibi tahirsin sen. 
 
Kaybolup kalmışsın Ortadoğu’ da amma 
Erbab-ı kalem arasında üstadsın sen. 
 
Yek-çeşm-i çıkarırlar yıllarca namzet deyü 
Aslında Nobel’ e gerçek adaysın sen. 
 
Miniksin, minyonsun, cimbakukasın, lâkin 
Tarihin görmediği pehlivansın sen. 
 
Denizli’ den çıksa da horozların şahı 
Eminim şahenşahların şahısın sen. 
 
Kutsiya maharetin tasdik olunmuştur cihanda 
Makalâtın ile doktor-u azamsın sen. 
 
“Fakir İşi”dir sunduğumuz hedaya 
Binlerce armağana müstahaksın sen. 
 
“İç Göç” diye yollarda düzülenler, dizilenler 
Gördüler ki : Üstad-ı röportajsın sen. 
 
Al kırbacı eline “Deli Tay’ ım benim 
“Kamyon” u Bakü’ de bastıransın sen. 
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Bu nev-gazeli seninçün etdim ibdia 
Gazetede bastıracak kadar erkeksin sen. 
 
Firgani kimseye yazmamıştır hayatında medh ü sena 
Billâhi hezar sitayişe elyaksın sen.” 
 
 Bunu yazan ve “Firgani” mahlasını kullanan kişi, 
beni ve kitaplarımı, edebiyat çalışmalarımı iyi bilen 
biri..” 
 
Soru 11 : Ömer Hayyam ve şiirleri hakkında 
görüşlerinizi alabilir miyim ? 
 
Cevap 11 : “... Sevdiğiniz bir ressamın tablosunu duvara 
asarsınız, ömür boyu bıkmadan seyredersiniz.. Her 
seferinde de tablo da yeni güzellikler bulmacasına !.. 
Sevdiğiniz bir müzik parçası da öyledir... Bin defa 
dinleseniz aynı lezzeti alırsınız... Gittiğiniz sanat 
toplantılarında o müzik parçasının çalınmasını, 
söylenmesini isterseniz. “Bir daha, bir daha !..” dersiniz. 
 
 Yazın tatile giderken öyle yaparım; sevdiğim 
şairlerin, yazarların kitaplarını alırım... Sevdiğim ses 
sanatçılarının kasetlerini taşırım... Kumburgaz’ daki 
kitaplığımda da epeyce kitap birikti. BU yıl, götürmeye 
gerek yok.. Derken, evdeki kütüphanede Ömer Hayyam 
gözüme ilişti... “Eyvah, dedim, geçen yıl niye 
götürmemişim ki ?...” 
 
 Ömer Hayyam bitmez, tükenmez bir filozof 
şairdir... Yunus Emre’ nin “Her gün yeni doğarız, bizden 
kim usanası” dediği gibi. Ömer Hayyam her dem yenidir. 
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 Kitabı devirirsiniz üç gün sonra veya bir yıl sonra 
yeniden okusanız aynı zevki alırsınız... Bu yüzdendir ki, 
12. Yüzyılda yaşayan Fars şairi Ömer Hayyam, dünyanın 
en büyük on şairi arasında yer almıştır. İç içe 
yaşadığımız, kelime alışverişi yaptığımız bir dilin şairi 
olmak bakımından bize yakındır Ömer Hayyam... 
 
 Şiiri ve felsefesiyle de bütün insanlığa yakın !.. 
Adını caddelere, lokantalara koymuşuzdur. Bizden biri 
sayarız... 
 
 Ömer Hayyam için “aşk ve şarap şairi” 
denir.Doğrudur... Onun aşkı, büyük inançla bağlı olduğu 
Allah’ ın güzel kullarıdır... Şarabı ise iki anlamda 
kullanılır. Bir, bildiğimiz şarap, ikincisi de maddi değil, 
manevi anlamındakidir. İnsanı kendinden geçiren, soyut 
olarak hoş eden iksir !..” 
 
 “Kimisi tasavvuf diliyle Allah’ a hitap edişi 
dolayısıyle Ömer Hayyam’a “zındık” der çıkar... O ise, 
Yüce Mevlâ’ ya inananların başındadır... Tanrı’ ya 
yönelişte yorumu başkadır, o kadar !...” 
 
 “Ömer Hayyam’ da isyânları, serzenişleri, 
toplumsal eleştirileri bulursunuz...” 
 
 “Ömer Hayyam, yaşama sevinci verir insana !..  
 
 Ömer Hayyam’ dan bir iki dörtlük ezberleyin, 
tavsiye ederim. Sabahları duadan sonra okursunuz, 
gününüz şenlenir... Bana derler : Her zaman ve şart 
altında yüzün gülüyor niçin ?”.. Cevap vereyim : Aşkı 
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sürekli yaşıyorum da ondan... Aşk taşıyan, aşkı yaşayan 
yarı deli gezer, yiğidin hası da yarı delilerden çıkar... 
Acılı durum da olsa, canım sağ diyerek şükreden insan 
yaşama sevinci duyuyor demektir... 
 
 Karun kadar zenginliğin olmuş ne fayda; ağız 
tadıyla dostlarla, yakınlarınla yiyemedikten sonra !.. 
Benim bir gönül adamı olarak tarhana çorbasından 
baklava lezzeti alışım ondandır... Ko gitsin, derim. 
Bundan kötüsü ne olur ? derim. Ömer Hayyam’ da benim 
kafadadaır. 
 
 Mevlâna’ nın “Bana ne elin bal şerbetinden / İşte 
önümde ayran tasım...” dediği gibi Ömer Hayyam da 
varlık ile yoksulluğu bir tutar... Önce can sağlığı der... 
 
 Ve şöyle söyler : 
 
“Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok 
Kızıl dudaklar, misk kokulu şaraplar yok. 
Sabahlar, akşamlar, sevinçler, taslar yok, 
Ben düşündükçe var dünya, ben yok, o da yok”  
  
 Ömer Hayyam, ülkedaşı Şirazlı Şeyh Sadi gibi 
düşünür.. Sadi; “Sevgilim, biliyor musun Cennet, 
sevişmesini bilenlerindir” diyor... 
 
 Vaad edilen “kırk huri”nin düşüyle yaşar... Fakat 
önce, dünyadaki güzellerin peşinde koşar, Dünyadaki 
güzeline şöyle seslenir : 
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 “Sevgili, seninle bir pergel gibiyiz 
 İki başımız var, bir tek bedenimiz. 
 Ne kadar dönersem döneyim çevrende 
 Er geç başbaşa verecek  değil miyiz ?” 
 
 Ve bir başka rübaisinde sevgiliye yine seslenir : 
 
 “Benim halimden haber sorarsan 
 Bir çift sözüm var sana yürekten 
 Sevginle gireceğim toprağa 
 Sevginle çıkacağım topraktan...” 
 
 Fuzuli şöyle der : “Dest busi arzususyla ölürsem 
dostlar / Kuze eylen toprağım, sunun anınla yâre su... 
“Yani, sevgilinin öpücüğü arzusu ile ölürsem, 
toprağımdan testi yapın, sevgilime su verin.. Demek 
istiyor... Öyle ki dilber, testiden su içerken Fuzuli ile 
öpüşmüş olsun !... 
 
 Ömer Hayyam da toprak motifini çok kullanıyor. 
Doğada oluşan her güzelliğin, her çiçeğin, daha önce 
yaşayıp ta toprak olmuş her dilberden eser taşıdığına 
inanıyor... Vaktiyle “güzellikler şahı” olarak hüküm 
süren güzellerin, hoş kokulu bir çiçek olarak dünyaya 
yeniden gelişini düşlüyor... Buna inanıyor, şöyle diyor : 
 
 “Ovada her kızıl lâlenin teni 
 Bir padişahın kanıyla beslendi 
 Yerden biten şu mor menekşe yok mu ? 
 Bir güzelin yanağındaki ben! Di...” 
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 İşte böyle, Ömer Hayyam muhabbeti bitmek 
bilmiyor... Erenler böyledir, rahmet isterler... Ömer 
Hayyam’ ın ruhunu sevindirdik; bizler de bir dilekte 
bulunalım : Allah bizleri Cennetinde Ömer Hayyam’ ın 
bulunduğu yerde buluştursun; hurilerin, gılmanların 
oynaştığı Kevser ırmağının kıyılarında... 
 Amin !... Desene be sayın Ceylan ! 
 -Peki üstadım, diyelim : Amin !... 
 
Soru 12 : Sayın üstadım, “Sana bir âşık olayım da gör” 
diye başlayan nefis bir şiiriniz var. Onu kime yazdınız ? 
İlham periniz kimdi ? 
 
Cevap 12 : Şiirimiz şöyle; 
 
 “Sana bir âşık olayım da gör 
 Bir gönül düşüreyim 
 Renkten renge gireyim 
 Köprüleri ateşe vereyim 
 Sana bir âşık olayım da gör !.. 
Ben âşık olunca fena olurum 
Bir başka hal alırım 
Deli-divane olurum 
Kimse tutamaz beni 
Sevdiğim unutamaz beni.. 
Seversem fena severim 
Sana bir âşık olayım da gör !.. 
 Ben âşık olunca böyle olurum işte 
 Dalgın, düşünceli, hüzünlü... 
 Telefon direkleri yıkılır uğultumdan ! 
 Ve sonra neşe kaynağı, çekintisiz... 
 Silerim yılları gepegenç olurum 
 Sana bir âşık olayım da gör !..” 
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 Tarabya’ da okuyunca şiiri, arka sıralardan 
koşarak bana sarıldı bir Kıbrıs’lı bayan şair... “Ben sana 
tutuldum. Dedi. Kimseye söz verme... Bana âşık ol...” 
dedi... Üsküp’ te bir genç kız, “Şiiriniz çok güzel...” diye 
Türkçe söyledi... “Türkçe söyleyerek sana ulaşmak için 
bir cümle Türkçe öğrendim...” dedi. 
 
 Sağ olsunlar... Ben de onlara âşık olayım, bütün 
güzelliklere ve güzellere !.. Adana’ da bir kadın da 
kendine yazılmış sanıyor olduğunu söyledi... 
Çerçeveletmiş, duvarına asacakmış... Sağ olsun amma, 
bir ben bilirim şiire ilham veren güzeli... Kimde el 
yazımla var ise, bu şiir onundur... 
 
 Esasen şiir, güzel şiir herkesindir.. Bir resim, 
tamamlandıktan sonra ressamın olmaktan çıkar. Eve 
girer, müzeye girer.. Müzik de öyle, evrenseldir.. Kişi, 
kendini buluyorsa sanat eserinde, güzellik duygusuyla 
dinleniyorsa o sanat eseri başarılıdır ve artık toplumun 
ortaklaşa faydasındadır.. Ama esere ilham verenin daha 
fazla gönenmeye olan hakkı saklıdır !.. Anlatabildim mi 
?” 
 
Soru 13 : Anladım sayın üstadım. Ancak, size bir soru 
daha sormak istiyorum. Şair, sürekli şiiri yaşar mı ? 
Yoksa, şairin de ters zamanları, şiiri düşünemediği 
zamanları var mıdır ? 
 
Cevap 13 : “Şiiri düşünmemek” başlıklı bir yazımda 
demiştim ki : “Altı aydır şiir düşünemiyorum. Yorgun, 
sıkıcı ve stresli bir çalışma içindeyim. Geçenlerde 
Atatürk Kültür Merkezi’ nde “Şiir Okuma Günü” vardı. 
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Bir saat okunanları dinledim. Gene bir sıkıntılı günümdü 
galiba, şiiri yaşamışlığın coşkunluğu içinde çıkamadım. 
Sonra üst salonda konser vardı... Oradan “Çiçek 
Pasajı”na gittik dostlarla... Yedik, içtik, konuştuk, 
gülüştük !.. Bir arkadaşın evlenme yıldönümü imiş. 
Orada söylediler.. “Hediye olarak” benim, bir şiir 
okumamı istediler. “Olur” dedim, ayağa kalktım amma, 
sonunu getiremedim şiirin... Baştan aldım, sonunu öylesi 
bulduk. 
 
 Demek ki şiiri düşünmek, “havasında olmak” la 
oluyor... Yaşamakla oluyor şiiri... 
 
 Karşıdan bakanlar şairi, sürekli olarak şiiri 
yaşıyor, sanırlar... Şairin de ters günleri, zamanları 
olur... Şiiri yaşamadığı zamanlar... O sıra ne şiir 
okumayı düşünür şair, ne duygulanıp şiir yazabilir... 
 
 Kimileri de sanatçıya şaşarlar; “Bir şarkı söyle, 
bir türkü oku” diye rica edilir ses sanatçısına... Öyle ya, 
“lütfen”le başlayan bu dileğe hemen uyması gerekir 
sanatçının... Ses var, türkü, şarkı da biliyor, söylemeli !.. 
Fakat nazlanır sanatçı, yahut “Nuh der Peygamber 
demez”lenir... Söylemez... Dostları da üzülür bu duruma, 
darılanlar olur... Oysa ki sanatçı, bir eseri terennüm 
etmemekle haklıdır... Çünkü “havasında” değildir... Bazı 
sanatçıları gazinoda görürsünüz... Madeni, soğuk bir ses 
çıkarır, gülümsemez, sırıtır... Fotoğraf gibi güler 
insanlara... Hemen anlayın ki o sanatçı sıkıntıdadır, 
havasında değildir... Söyler amma duymadan, 
yaşamadan söyler. Oysa ki sanatçı yaşayarak icra 
etmelidir sanatını... Bunun için de amatör ruhu harekete 
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geçmelidir sanatçının. Ne kadar profesyonel olursa olsun 
sanatçı, rol yapamaz... Rol yaptığı sırıtır. 
 Şairin şiiri yaşaması da öyledir !...” 
 
Soru 14 : Sayın üstadım, bu “gizli röportaj” fırsatını bize 
“Benim Gizli Yazılarım” kitabınızla verdiğiniz için 
teşekkür ediyorum. 
 
Cevap 14 : Ben teşekkür eder, okuyucularına saygılarımı, 
sevgilerimi ve öpücüklerimi sunarım... 
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DERS KİTAPLARINDA TAHİR KUTSİ

  
  
 Tahir Kutsi Makal, ilköğretim okullarının Türkçe 
ders kitaplarında eserleriyle “ders konusu” olarak yer 
almıştır. Mükemmel Türkçe’si olduğunu belirttiğimiz 
yazarımızın eserlerinden örnekler verilerek, 
çocuklarımıza Türkçe dersleri verilmektedir. 
 
 Yıldırım Yayınları’ nca 1996 yılında yayınlanmış 
olan ilköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Milli Eğitim 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’ nca 1995-1996 
öğretim yılından itibaren beş yıl süreyle ders kitabı 
olarak kabul edilen Metin Gül ve Muhsin Köktürk 
tarafından hazırlanmış bulunan kitabın 9. Sayfasında “Hiç 
Unutamayacağım Ses” başlıklı yazı, yazarımızın “İç Göç” 
isimli eserinden alınmıştır. 
 
 “Hiç Unutamayacağım Ses” parçası, yazarımızın 
askerlik görevi sırasında Konya’ nın Yunak İlçesi’ ne bağlı 
bir Anadolu köyünde köy öğretmenliğine başladığı ilk 
günü ele almaktadır. 
 
 Parçanın sonunda ise “Sözcük Çalışması”, “Metin 
Kavraması”, “Tür ve Anlatım Özellikleri”, “Bunları Biliyor 
musunuz ?”, “Dil Çalışmaları”, “Dil Bilgisi”, “Sözlü-Yazılı 
Anlatım”, “Değerlendirme” başlıkları altında, bir “anı” 
olarak ele alınan yazarımızın bu parçası en ince dil 
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detaylarına kadar işlenmektedir. Kitabın 217’ nci 
sayfasında ise yazarımızın kısa bir hayat hikâyesi ve 
eserlerinden bazılarının isimleri verilmektedir. 
 
 Gene aynı yayınevinin “İlköğretim 8. Sınıf Türkçe 
Kitabı’ nın 139’ ncu sayfasında ise “Gele Gele Geldik” 
başlıklı yazı ile yazarımız Tahir Kutsi yer almaktadır. “Gele 
Gele Geldik” başlıklı yazı da Tahir Kutsi’ nin “İç Göç” 
isimli eserinden alınmış bulunmaktadır. “Röportaj” ders 
konusuna bir örnek olarak ele alınan parça ile de, gene, 
en ince detaylarına kadar parça teker teker 
incelenmektedir.  Kitabın 242’ mci sayfasında, 
yazarımızın kısa biyoğrafisi ve eserlerinden bazılarının 
isimlerine yer verilmiştir. 
 
 Toker yayınları arasında yayınlanan Tahir Kutsi’ 
nin tüm eserleri, Talim ve Terbiye Kurulu’ nca 
okullarımıza tavsiye edilmiştir. 
 
  Yazarımız güzel Türkçesi ile bundan sonra da 
yayınlanacak okul ders kitaplarında yer almaya devam 
edecek ve gençlerimize, ülkemizin geleceğine ışık 
tutmaya devam edecektir... 
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TAHİR KUTSİ’ NİN ATATÜRK SEVGİSİ  

 
 
 
 “MERHABA 
 
Merhaba Mustafa’ m 
Tutuşan varlığına selâm ! 
Kaynayan, taşan kana 
Merhaba Mustafa’ m 
Merhaba sana. 
 Kıvılcımlar çocuğu 
 Hudutsuz ülkeler bekçisi delikanlı 
 Başında bulutlar yükselir kaba-kaba 
 Merhaba delikanlı, merhaba !.. 
Cumhuriyet ülken 
Işık-ışık keskin mavi gözlerin 
Devrimler ruhun 
Oktur buyruğun 
İşaretin bayraktır 
Ülkünde bütün Türklük 
Yoldan sapan alçaktır. 
 Başında devrimler ölmez ve büyük 
 Merhaba Atatürk 
  Merhaba !...” 
 
 İşte böyle... Tahir Kutsi, Büyük Atatürk’ e 
sevdalıdır... Büyük Atatürk, ona göre “yol çizen, yol 
gösteren, ümit ve azim veren, göklerimizde parıldayan, 
gençliği arkasından sürükleyen bir dehadır...” 



94 
 

 
 O’ nun “Atatürk Anısı” şiiri de şöyledir : 
 
  
 “ATATÜRK ANISI 
 
Devrimler doldurdu iliğimizi 
Onlarla gerçekleşti ülkümüz 
Ata verdi bize benliğimizi 
Bir Ata ki, Tanrılarca ölümsüz. 
 Hedef Akdeniz değil devrimlerdi 
 Bir bayrak daha dalgalandı yine 
 Hiçbir şey vermediyse ATA milletine 
 Anıt-Kabir denen bir Kâbe verdi. 
Yol çizen, yol gösteren, ümit, azim veren 
Bir bakışla parlıyor şimdi göklerimizde 
Ve gençlik tüm gücüyle aynı yol, aynı izde 
“Gümüş dere durmaz akar” seslerimizde 
Yol çizen, yol gösteren, ümit ve azim veren. 
 On sekizinci yıl bu tüm yetim kalışımız 
 Ama Kemaller otuz üçüne bastı 
 Bu yurda istilâlar,  karartılar sığmazdı 
 Devrimler bir tarihin doğduğu güne bastı 
 On sekizinci yıl bu tüm yetim kalışımız 
 Ama Kemaller otuz üçüne bastı.” 
 
 Tahir Kutsi, 13.11.1995 tarihinde “Yeni Söke 
Gazetesi” nde yayınlanan “Atatürk Yüz Yaşında” şiirinde 
de bakınız ne demiş ? 
 
 
 



95 
 

 
 “ATATÜRK YÜZ YAŞINDA 
 
            Atatürk yüz yaşında Türk milleti mutludur 
            Yarınlara baktıkça insanlık umutludur 
            Atatürk yüz yaşında bayramımız kutludur. 
  

Türkiye bütünüyle uygarlığın beşiği  
Ölmez ölmez Atatürk, yarınların ışığı !... 

 
   Atatürk yüz yaşında “daha ileri !” diyor, 
   Kemalizmin ışığı karanlığı deliyor, 
   Davransana arkadaş, bak Atatürk geliyor !.. 

 
Hürriyet sevgi, barış, göğsümüzün gönenci 
“Türk, çalış ve güven !...” asırların öğüncü 
Atatürk yüz yaşında doğrulsana Türk genci !.. 

 
  Dağlar yine dumanlı, O yine dağ başında 
  Dağ kartalı büyüyor, güvercin yüz yaşında 
  Atatürk bu seferde uygarlık savaşında ! 

 
  Türkiye bütünüyle uygarlığın beşiği 
  Ölmez ölmez Atatürk yarınların ışığı !..” 

 
 Türk büyüklerine ayrı bir özen gösteren Tahir 
Kutsi, bunlar içerisinde Büyük Atatürk’ e daha bir büyük 
aşkla bağlıdır. 
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TAHİR KUTSİ’ NİN “FAKİR İŞİ” 
KİTABI 

 
 Ağustos 1957’ de “Petek Dergisi” yayınlarının 1 
nolu yayını olarak yayınlanmış bulunan ve 66 sayfadan 
oluşan “Fakir İşi” isimli şiir kitabının arka kapağında 
yazarımızın gençlik yıllarındaki bir fotoğrafına yer 
verilmiş ve; 
 
 “... Şairliğe 1943’ de anasının ölümüne yaktığı 
yakımlarla başladı. Orta okulda yazarlığı amaç edindi. 
Denizli Lisesi’ nde okudu. Halen öğrenimine devam 
etmekte ve gazetecilik yapmaktadır. 
 
 Hayatı yazdıklarından ibarettir. Şiir ve 
nesirlerinde yaşadığı çevrenin havasını aksettirmekle 
yükümlü olduğunu söyler. Fakir İşi ilk kitabıdır. 
Yazmadığı anda öleceği kanısındadır.” denilmiştir. 
 
 Arka kapaktaki resimden yazarımızın, o senelerde 
ülkemizin sancılarıyla dolu kafasının üstünde saçlarının 
olduğunu, ince bir bıyığının bulunduğunu görmekteyiz. 
 
 “Fakir İşi” nin kapak kompozisyonunu “Gürbüz 
Azak” çizmiş. Kapakta, bacası tüten bir gecekondunun 
karikatürü bulunmaktadır. Kitabın iç sayfalarında, bazı 
şiirlerin başında veya sonunda yer alan resimleri çizenler 
ise Gürol Sözen ve Gürbüz Azak’ tır. İstanbul’ da 
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Hüsnütabiat Matbaası’ nda basılan eserdeki şiirlerin 
ruhuna inmeye çalışalım : 
 Özellikle, kitaba adını veren “Fakir İşi” şiirini ele 
alalım. “Gözüm : Ayşe’m” dediği bu şiirde, üç günde bir 
şiir yazdığını söylemekte ve kendi hayatından manzaralar 
aktarmaktadır.. Şiir şöyle : 
 
 “FAKİR İŞİ 
 
Yatağım-yorganım fakir işi 
Fakir işi yemekler yerim 
Ölürse bir mandam ölür 
Kaybolursa kalemim... 
Ağlarken gözlerim de yaşarır 
Başka neyim var benim ? 
 Gözüm : Ayşe’m 
 Ona sultanım derim 
 Dudağında öpücükler ürperişi 
 Ve tutuşan bir heyecan kalbinde 
 Karpuz taşırım bahçelerine 
 Şiir yazarım üç günde bir 
 Dudağımda mısralar 
 Onu beklerim 

Ne yaparsın fakir işi efendim...” 
 
Kitabın ikinci şiiri, yazarımızın hayatı bölümünde 

sunduğumuz “Burası Denizli’ dir” şiiri... 
 
Üçüncü şiir, “İzmir Girer Düşüme” başlığını 

taşımaktadır. Bu şiirde yazarımız, boyu adımlarından kısa 
bir köy çocuğunun, Anadolu türküleriyle ruhunun 
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harmanlanıp memlekete sevdalanışını  anlatmaktadır. 
İşte şiir : 

 
 “İZMİR GİRER DÜŞÜME 
 
Ben bir köy çocuğuyum 
Boyum, adımlarım kısa 
Monoton geçer günlerim 
Düşlerim de olmasa. 
 Ama düşümde Paris’i görmem 
 New York aklıma sığmaz 
 Bir öykü dinledimse Kore hakkında 
 Süngü parıltısında oraya uzanırım 
 İstanbul’ un göklerini görür de 
 Dünya yıkılıyor sanırım. 
Ve yabancı şehirler 
Silinir birer – birer 
Atarsam gündüz şuur altına 
Gece düşüme bir, İzmir girer... 
 Dudağımda bir şarkının sözleri 
 “Uzayıp giden, oy tren yolları” 
 Tren yolları İzmir’ de bitti 
 İzmir doladı boynuma kollarını 
 İmbat öyle yakıcıydı ki 
           Derdimi tüttürdüğüm sigara dumanında 
 Harelendi uçtu Yenel’ imin gözleri 
Nerde tesellisi gönlün? 
Benliğimi eriten sokak yosması 
Son zaman Fuar’ da kaybolur 
Gene türkülere dönerim 
“Evlerinin önü üzüm asması” 
Otel penceresinde ben sıla hastasıyım 
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Ayağımın altında kızlar 
Kızlar oğlan hastası 
 Öngücü bana da gelen olur 
 Seslerin kesildiği gece vaktinde... 
 Boşuna.. Bekleyişim boşuna 
 Ne gelen var, ne giden 

“Yandım Allah’ ım yandım” 
Kemer’ den yürüdü tren 
Bu sefer İzmir’ e yaktığım türkü : 
“Hoşça kal İzmir, canım şehrim 
Bu sayılmaz belki yine gelirim.” 

 
Eserin üçüncü şiiri “Selâm” başlığını, dördüncü şiiri 

de “Acıpayam Özlemi” başlığını taşımaktadır. Bu şiirleri 
daha önce sunmuştuk. 

 
O, lisede okurken ortaokulda okuyan Yenel’e 

vurgundu. Şiirlerini ona yazardı demiştik. “Burası İzmir” 
şiirinin bir bölümünü daha önce sunmuştuk. Şiirin 
tamamı şöyle : 

 
“BURASI İZMİR 
 
Şimdi tren duracak Yenel 

 Besmeleyle şehre gir 
 Çirkin veya güzel 
 Burası İzmir... 
  Denizli’ yi gösterdim sana 
  Yeşildi, maviydi ora 
  Naz benizli kızlarla gezdin 
  Canın sıkıldı tozlar içinde 
 Deniz’i olmasa İzmir’i beğenmezdin. 
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 Öyle kocaca ki evleri 
 Apartıman diyorlar 
 “Yıkılsa” dersin sen “altta kalanı düşün” 
 Ne düşünecekler ? 
 Çift-çubuk tasası mı var ? 
 Yaşayıp gidiyorlar. 
  Kimi memur kişilerin, kimi tüccar 
  Kimi taştan çıkarır ekmeğini 
            Kimi içine dönük, kimi açık bar kızı 
  Kiminin ağzında avara mu şarkısı 
 Sen bilmezsin Yenel İzmir’i 
 Ben anlatamam 
 Yosun kokusunu kâğıt iletmez 
 Mektup atamam.” 
 
 Eserde, bundan sonra da daha önce sunduğumuz 
“Oğuz Köyü Uyanıyor” şiirine yer verilmiştir. 
 
 Buram buram Anadolu kokan şairimiz 
“Türküleşen Gıcırtılar” şiirinde köyüne bakmaktadır. Şiir 
şöyle : 
 
 “TÜRKÜLEŞEN GICIRTILAR 
 
Bir ses gelir gıcırtılı, kulaklarına 
Köyüme inip te baktığın zaman 
Kuşlar şiir okur ümit sunar yarına 
Ruhunla köylere aktığın zaman 
 Dağlarda akçıl kar köpürür erir 
 Kağnı gıcırtıyla ırlanır gelir 
 Milâd öncesinden şarkı söylenir 
 Gönlünü bu aşkla yaktığın zaman 
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Bir kaval iniltisi vardır uzakta 
Kulaktan kulağa kahkahalar duyulur 
Gelin olan hüngür hüngür ağlar duvakta 
Köy yolunda şu tempoya mutlak uyulur : 
 Kağnı gelir ilerden 
 Bilmez hangi illerden 
 Yârime demet yaptım 
 Ben kırmızı güllerden...” 
 
 Bu eseri okurken, “İşte Tahir Kutsi’ nin sırlarından 
birisini daha keşfettim” demiştim. Araştırmamda onun 
şen, neşeli mizacının temelini yakalamaya çalışmıştım. 
“Türküler ve Ben” başlıklı şiirinde onun doğduğu gün, 
köyde düğün olduğunu öğreniyor ve hayata neden bu 
kadar sımsıkı, sıcak, güler yüzlü ve şen  bir pencereden 
bağlı-baktığının sebebini bulmuştum. Doğduğu gün 
kulağına Ezan okunurken, köyde, komşu evde düğün 
oluyormuş. Dolayısiyle Ezan sesiyle zurna sesi, davul sesi 
karışarak kulağının içine girmiş. İşte neşelerle dolu bir 
ömrün sırlarından birisi de budur demiştim. İşte 
“Türküler ve Ben” şiiri : 
 
“TÜRKÜLER VE BEN 
 
Ben T. Kutsi Makal, ben 
Acıpayam’a bağlı Oğuz Köyünden 
Köy türkülerine açmışım gözümü 
Yanımda kız değil, duvarda saz görmüşüm 
Doğumumda silâh, kütük atılmış 
Düğün oluyormuş komşularda 
Çomak beynime inmiş dan, dan dan ! 
Zurna yanık bir hava çalmış 
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“Kurşun attım Sarova’ nın düzüne” 
Onun için irenk gelmez yüzüme 
Gözlerimin durgunluğu ondan 
Kaf dağına çıkmışım üç yaşındayken 
Eee.. Dedikçe kızışmış masallar 
Anlat daha demişim babama 
Anlat “bulutun rengi” vurmadan cama 
 Bulutun rengi vurmuş camlara 
 Camlar grileşmiş, camlar kırılmış 
 “Dökülen mey, kırılan şişe-i rindan olsun” 
    demişler önceden 
 Camın kırılışına bir şey diyememişim 
 O günden bu güne ocağım yanmaz 
 “Şafak söktü yine Sunam uyanmaz...” 
Kıvrak Karadeniz türküleri yok mu kıvrak, 
Kıvrak Karadeniz türküleri 
Hay dalayım içuna... 
Türkülere ayak uydurur kızlar 
Onun’çün usumu oynatacağım 
Denizli efeler yurdu, çeteler yurdu 
Aşıklar yurdu ileriyi düşersen 
“Tabancamın sapını gülle donatacağım.” 
 
 Bundan sonra, daha önce sunduğumuz “Yalan mı 
?” şiirine yer verilmiş. 
 
 “Deşemediğim Anı” şiirinde gene köylü çocuğu 
şairin köyünden güzel manzaraları dile getirdiğini 
görmekteyiz. Şiir şöyle : 
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 “DEŞEMEDİĞİM  ANI 
 
Kuzular eğlenirdi söğüt gölgelerinde 
Çardak altları serin 
Titrek gölgelerin saklambacında 
Künyesi kayıp kederin 
 Ve türkümdü benim 
 “Kör olası” kargalar 
 “Ceviz dalı ırgalar” 
 Bir pelit, iğde görünce şimdi 
 Zihnin çağrışımiyle gözlerim dalar. 
 Gözlerim dalar kızların gözlerine 
Kızlar bakmaya görsün dağlara 
Karlar eridi, 
Yaşmaktan sıyrılan beyaz el 
Susayana ebizemzem verirdi. 
 Çocukluğumu yitirdim köyde 
 Anı yığınlarını deşmek boşuna 
 İlk aşkı tattım bitirdim köyde 
 Adıma pınar kurdum pınar başına 
Pınar başlarında aşık gözleyen kızlar 
Yavuklu gelince kırar testiyi 
Takunyalar halâ ıslaktır, 
Ora halâ çamurdur mutlak 
Beni daldan silkip atan çam 
Ben nerdeyim, sen nerdesin bak, 
Benim gönlümde güneş, senin kökünde akşam.” 
 
“Köydeki Yavuklu” şiirini de daha önce sunmuştuk. Şimdi 
bahse konu kitaptan “Farkında mısın ?” şiirini sunalım : 
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“FARKINDA MISIN ? 
 
“Gözleri görmek ister, kalbim sevişmek 
Arıyorum, hayalinle başbaşayım şimdilik 
Uzaktan mı sevgilim, yakında mısın ? 
Dudaklarım dudağında farkında mısın ?” 
 
 İşte Tahir Kutsi budur. Sevgilisinin dudaklarından 
dudaklarını ayırmayan, güzellere değil çirkinlere acıyan 
bir yapı... Ve onun şimdi “Güzel Uyanış” şiirini sunalım : 
 
 “GÜZEL UYANIŞ 
 
Güzel kendinden emindir 
Göğsünün gerginliğini göstermesini 
Gözlerinin derinliğini bilir 
Bilir çingir-çingir öten sesini 
 Güzel öğleye doğru kalkar uykudan 
 Güzel silkinerek uyanır. 
Çirkinlere gelince : 
Çillerini gören yüz para yitirir 
Parama acımam, çirkinlere acırım 
Güzeller gelsin, çirkinler gitsin derler ya 
İçimi burkar ki inadına 
 Pirelerle birlik uyanır çirkin 
 İnadına çirkin tiftinerek uyanır.” 
 
 Üstadın şiirlerinde Anadolu’ dan insan 
manzaraları tıpkı roman ve hikâyelerinde olduğu gibi 
gözlerimize-gönüllerimize nadide esintiler sunmaktadır. 
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İşte bunlardan birisi de “Kel Bayram’ ın Kızları” dır. 
“Sonsuz Bekleyiş” şiirinde bakın nasıl tasvir edilmiş ? 
 
 “SONSUZ BEKLEYİŞ 
 
Üç gündür aç imiş Kel Bayram’ ın kızları 
Üç gündür bir şeycik katmamışlar ağıza 
Konu-komşu verem demiş bir şeyler 
Kayıl gelmezlermiş aza 
 Derler ki çocuklar bir gün geberecek 
 Ama aldırmazlarmış 
 “Sabrın sonu selâmet” 
 “Allah bize verecek.” 
 
 
 Üstadın bu  kitabındaki bazı şiirlerini yorumsuz 
olarak sunalım : 
 
 “CEP DELİK 
 
Eve varsam ateş yok 
Kibritsiz lâmba yakılmaz 
 Okula git öylesine 
 Bilgisiz derse kalkılmaz 
Bir de kaldığıma yanarım 
Böyleyle nasıl çakılmaz ?” 
 
“SON 
 
Güneş katran kaynatırken yerlerde 
Gölgene tutunup yürüyeceksin 
Gezdiğine bakma sen canlı cenazesin 
Toprağa düşünce çürüyeceksin.” 



106 
 

 
 “YANDAN ÇARKLI 
 
Bulduğunu yer 
Bu böyledir der 
Gezer akşama 
Tozar sabaha kadar 
 Herkesten farklı 
 
Yolda 
Belde 
Hergün başka güzelde 
Evli barklı 
 Yandan çarklı.” 
 
 
 
“FAKİRİN ÖLÜMÜ 
 
“Bir garip ölmüş diyeler”- Yunus 
Hop dedi atladı adam 
Hop- dedi- övendire 
Göz boşluklarına oturdu kağnının 
Ketez kandaki demire karıştığı 
 Gözü kararmaz mı- karardı 
 Hava kararmaz mı- karardı 
 Kağnı devrilmez mi- devrildi. 
Kimse görmedi ama 
Öldükten sonra adan utandı.” 
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“YIL 1453’ TÜ 
 
İki müjde birden verildi 
İstanbul’a girildi 
Bizans yere serildi.” 
 
“FAKİR İŞİ 
 
Bir baş soğan 
Bir parça ekmek 
Fakir işi 
Dünya yansın, ne çıkar ? 
Yarım hasırım mı var ?” 
 
 
 
 
“İSTANBUL SEVDALISI 
 
Sevdalıydı asker, sevdalıydı 
İstanbul sevdalısı 
İman vardı hepsinde 
Kalpler dolusu. 
 Sevdalıydı Fatih, sevdalıydı 
 Sevdalısı zaferin 
 Binlerce düşman ölmüştü 
 Çehresi değişti yerin. 
Sevdalıydı, sevdalıydı Yeniçeri 
İstanbul, fetih sevdalısı 
Bu sevda ile girdi içeri 
Şimşek gibi Türk atlısı. 
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“DAĞ BAŞLARI 
 
Dağından, toprağından fışkırır kanım 
Taşından etmek çıkarır insanları 
Kurduyla kuşuyla garip vatanım 
Kara toprak örter damları 
Kara toprak... 
 Halk olduğumuz 
 Sadık yârimiz kara toprak 

Bağrımızı ıslayan 
Ağaçlar besleyen kara toprak 
Ağaçlar... 

Yurdumun ağaçları 
Kadınları geçerken eğilen 
Semavi merdivenle değilen 
Ağaçlı dağ başları 
Dağ başları...” 
 
“BAHARLA GELEN KIŞ 
 
Kış yine döndü geriye 
Yine tozuşuyor caddelerde kar 
Yağmur çiseliyor ağır-ağır 
Sonra bir rüzgâr ardından 
Silindi gözlerden güzelim bahar 
Kış yine döndü geriye 
 Azrail herkesin canını alır 
 Kimse ondan can isteyemez 
 Fırtına ormanı yolup atarken 
 Ağaç, rüzgârı geriye çeviremez 
 İster seçkin olsun, ister erken 
 Azrail herkesin canını alır. 
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Nasıl sevgisi artmaz insanın  
Evreni aşk üzre kuran Allah’ a ? 
Bahar yeşil verdi, kış beyazını 
Bu ılıman sevgi mevsimleri yoruyor 
Değer bilsin diye kişi Yaradan Allah’ a 
Nasıl da sevgisi artmaz insanın ? 
 Yarın başka bir gün olacak 
 Ertesi gün bir başka 
 Nazlı güller yine tomurcuklanıp 
 En durgunları da salacak aşka 
 Lâkin, yarın başka birgün olacak...” 
 
“TEDİRGİN 
 
Onsekizden saat dokuza yatmak 
Hadi uyumak dedik 
Bir paketi mahvetmek uykusuzluktan 
Ya da uyku kaçaklığıyla bir paket içmek 
Bu nasıl ?... 
 Uykusuzlukla gözleri şişirmek 
 Güzelin varlığını ellerle görebilmek 
 Ve tutunmak tramvaya parasız 
 Hadi basamak bileti almak diyek 
 Keyfiniz ?... 
Damda bir kediyi gözetlemek kendince 
Damı söküp atmak yerinden 
Hadi dünya yeniden kuruldu dedik. 
Bir kıza asılmak yeni dünyada 
Kızın gülüşünü gülüşle karşılamak 
İyi mi ? 
 Bir zarfın üstüne yazmak şiiri 
 Radyoda istemediğini dinlemek 
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 Yorgo her verişinde bir daha demek 
 Olur mu ? 
Uykularda geçirmek bütün ömrü 
Avuç yalayışlarda geçmişi düşünmek 
Vasiyet yazmayı düşünmek toparlanıp 
Ve düşünmek, kimseye söylemeden ölümü 
 Düşünce korkunçluğuyla bir an ürpermek 
 Azrail’le cenkleşmek boğaz boğaza 
 Ne haber ?” 
 
 
“BİR DEMET DAHA 
 
Ağamla diktiğim badem eğilmiş 
Ayaklarını serinletiyor gölge 
Baş ucunda nergisler anacığım, 
-Kendi kendine bitmiş- 
Taşını sarmış çepeçevre 
Kırık taşını, 
İsmin dökülmüş anacığım toprağa 
-Dolu inmiş- 
 Bayram sabahında gün ağarmadan 
 Melekler ziyaret etmiş olmalı 
 Çimlerin üzerinde damlalarla yaş, 
 Çi’ler uzanıyor ruhuna anacığım, 
 Kırılmış ağaç dalı... 
Ay senin değil artık, güneş... 
Ayak izlerimle dolu yören 
-Mezar taşını kucaklamışım-“deli” der, delirir gören 
 Bir damla göz yaşı da şimdi 
 Bir demet... Göz yaşlarından...” 
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“YİTİK ŞARKI 
 
Beni bıraktığın çok oldu biliyorum 
Ben ki dayandım zaman aşımına 
Taze gülüşlerinde yeni hayat bulduğum 
Seni unutmadım ! 
 Rüzgârda saçların uçuşuyordu 
 Topladım öptüm 
 Ayaklarını yıkıyordu dalgalar 
 Tutup okşadım. 
 İzmit toprağına sinmişti kokun 
 İçime çektim. 
 Ray uzuyordu ovalar boyu 
 Tekerler dönüyordu 

Tüm doğa çağırdı da gitmedim 
 Senden ses seda yoktu 
 Oysa 
 Gel desen gelecektim ! 
Artık başka kızlar girdi mısralarıma 
İstanbul usumu aldı şimdi 
Sen vardın alınan usumda 
Vahşi caziben vardı 
Seni yitirdim... 
 Bir kızın saçlarının sarı aydınlığında 
 Esmerliğini düşünüyorum 
 Ve kız sarılıyor, kıza sarılıyorum 
 Öptüğüm senin dudaklarındı bil 
 Öptüğüm boynunun karanlığıydı. 
Çekinmeden soyunuyor sarışın yosma 
Öpülen dudaklarında benden bir gülüş 
Ve göğsünde ellerimin kaba titreşimleri 
Soyunsun istemiyorum, utanıyorum. 
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 Çıplak kalan yerlerinde erkek öpücükleri 
 Giyin diyorum, kan beynime yürüyor 
 Örtülü güzelliğin başımı döndürüyor 
 Seni hatırlıyorum.” 
 
“GEÇMİŞİ DÜŞÜNDÜM DE 
 
Yollar uzanırdı 
Çavdara benzerdi eğilen başlar 
Belimizde kitap bohçaları 
Bohçada kuru ekmek, soğuk aşlar... 
 Koşmakla terleyen vücutlar 
 Aman bir kokar, bir kokardı 
 Öğleyin acıkan burunlara 
 Çıkıdan biber, peynir kokardı 
Biz arkada gayet derbeder 
Önden bir kız giderdi 
Sorardık Mahmut dayıya 
“Acenta malı” derdi. 
 Halâ damağımda tadı, o günlerin 
 Yazlar gölgeliklerle serin 
 Ve hükmü kalmazdı kışın 
 Yolarda başladı sıcak-sıcak 
 Sıcak-sıcak sona erdi ilk aşkım.” 
 
 
“BAYRAK 
 
Hudutsuz ülkeler bayrağıma dar 
Örnektir göklerde dalgalanmada 
Açılsın Tuna’ dan Pamir’e kadar 
Tanrıdağ onun aleviyle yanmada 
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 Sarı sarı bulut olmuş heybetinden Çin 
 Halâ göklerinde Türklüğün sesi 
 Bir ülkü uğruna çarpışmak için 
 Baktım Kore’ ye de düşmüş gölgesi 
Bayrağım, dalgalan sonsuza doğru 
Gönüllerde dalga dalga eri bayrağım 
Yıllardır hasretin duymakta Kıbrıs 
Denizler de Ayyıldız’ ın yeri bayrağım 
 Ufukta karartı var meş’um ve yeni 
 Başladı çırpınışın bir dal örneği 
 Denizli’ den yol, götür, kartal örneği 
 Olanca varlığımla gölgende beni 
Ayyıldız düşer mi gökyüzünden hiç ? 
Gökyüzü yedi kat olsa da aşar 
Kanın yetmezse eğer gel, eğil, iç 
Bayrak bayraktarı öldükçe yaşar.” 
 

“SONSUZ HASRET” şiirini bu kitabını ele alırken 
sona bıraktım. Zira, bu şiir beni de çok derinden etkiledi. 
Tahir Kutsi’ nin bir inanç, iman ve davâ adamı olduğunu 
açıkça ortaya koyan bu şiiri, şiir tekniği açısından da 
üzerinde durulması gereken bir şiirdir. 

 
 (ab-ab) kafiye dizini ile yazılmış olan şiir, 
kendisine “şah damarından daha yakın olan” Yüce 
Mevlâ’ mıza hasretini dile getirmektedir. 
 
 Bir ömür arayışın sonunda, Yüce Mevlâ’ yı 
insanda-yani kendinde- andığı yerde-yanı başında bulan, 
iman ve inanç fırtınası içinde insanı alıp hakikat denizine 
savuran bir şiirdir. 
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 Tahir Kutsi’ nin ilk şiir kitabı olan “Fakir İşi” isimli 
kitabının bana göre en güçlü şiiri “Sonsuz Hasret” şiiridir. 
 Geliniz, hep birlikte okuyalım. : 
 
 “SONSUZ HASRET 
 
Bu duygu içindeyim yıllardan beri 
Yılardan beridir ki sana hasretim 
Aradım gök yüzünü, yedi kat yeri 
Onlar da hasret sana, onlar da yetim. 
 Düzenin ağlatır insanı, çıldırtır 
 Baharlar gitmeden yaz’ ın gelmiyor 
 Sen sonsuzluk ülkesi, sen kutsal ıtır 
 Gurbetinde yanmasam yüzüm gülmüyor. 
Gurbet öldürücü gerçek, öldürücü 
Sana varmak için ise ölmek gerek 
Sana adadım bütün varlığı, gücü 
Dünyamda bir yataklık yeri teperek. 
 Uğultu, gök gürültüsü kulaklarımda 
 Yok edici tempoyla kalbimde, kanımdasın 
 Ve Cennet muştulayan ufuklarımda 
 Hasretim sana yine, oysa ki yanımdasın.” 
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BİR ANADOLU DESTANI : “İÇ GÖÇ” 

 
ESERİN KÜTÜĞÜ :  
 
KİTABIN ADI : İÇ GÖÇ 
KAPAK DÜZENLEMESİ : Gürbüz AZAK 
FOTOĞRAF : Oktay İYBAR 
 Tarla Yayınları Sanat Eserleri Dizisi : 3 
 
 İlk baskısı Nisan 1964’ de yayınlanan kitabın, 
incelemesini yaptığız baskısı, Kasım 1966’ da Toker 
Matbaasında yapılmış. 
 
 Bu kitaptaki yazılar, 1960 Gazeteciler Cemiyeti, 
1961 Türkiye Gazeteciler Sendikası, 1962-1963 
Gazeteciler Cemiyeti ile BP Basın Armağanları’ nı almış 
ve yazarına “Yılın Gazetecisi” ünvanını kazandırmıştır. 
156 sayfadan oluşan kitapta; 
 1-Anadolu Toprağı 
 2-Köy Öğretmeni 
 3-İstanbul 
 4-İç Göç  
olmak üzere 4 bölüm bulunmaktadır. Her bölüm, kendi 
içinde çeşitli konuları işleyen muhteşem analizlerle 
doludur. Kitabın tamamında 41 ayrı başlık altında 
yazarına 41 kere “maşallah” dedirtecek güzellikte 
röportajlar bulunmaktadır. 
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 İç Göç kitabı başlı başına bir Anadolu 
destanıdır. 
 
 Bu destan içinde, köyden kente göçün öyküsünü 
bulmakta, Anadolu’ nun şehirleşme sancısını 
yaşamaktayız. Tarım toplumundan sanayi toplumuna 
geçişin sıkıntılarını, topraktan betona kaçışın acılarını, 
karın doyurmak için büyük şehirlerin çevresinde 
oluşturduğumuz gecekondu kentlerimizin yorgun 
duygulanışlarını görmekteyiz. 
 
 Öylesine akıcı bir tarzda kaleme alınmış ki, kitabı 
elinize alıp okumaya başladığınızda, bir solukta okuyup 
bitiriyorsunuz. Bu kitaptaki dil, Tahir Kutsi’ nin 
muhteşem Türkçe’ sinin bayraklaştığı dil olup, insanın 
can evinin balkonunda gönül çiçeği gibi açmaktadır. 
Kitap, akıcılığı ile okuyanı kendisinden kapıp götürmekte, 
Anadolu insanının evine, ocağına, bağına, bahçesine, 
köyüne misafir etmektedir. 
 
 İç Göç’ ü okurken, sanki televizyonda bizden, yerli 
bir diziyi izler gibi oldum. Ve düşündüm... Televizyon 
program yapımcıları acaba bu kitabı görmüşler midir ? 
Bu eser, başlı başına bir yerli dizi senaryosudur. 
 
 İç Göç, kırsal kesimden kentlerin varoşlarına 
göçün türküsüdür. 
 
 Bu eserle üstad, kendi hayat öyküsünün belirli bir 
kesitini de bizlere sunmuştur. Burada anlatılanlar hayâl 
ürünü olmayıp ülkemizin katı gerçekleridir. 
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 Bundan seneler önce, yazdığı bu eserle ülke 
gerçeklerini dile getirmiş olan yazarın söylediklerine, o 
yıllardaki yöneticilerimiz ne kadar dikkat etmişlerdir ? 
Ülkemiz, doğudan batıya taşınıp durmuştur. Köyden 
şehre akın akın insanlar gelmiş, şehirlerin çevresine 
inanılmaz kentsel dokular yamanmıştır.  Yöneticilerimiz 
de zaman zaman gecekondu affı çıkarmışlar, 
gecekondulaşmaya çare bulmaya çalışmışlarsa da, 
ürettikleri bazı projeler kâğıt üzerinde kalmıştır. 
 
 Bence, üstadın metoduyla meselelere 
yaklaşılsaydı, hazırlanan akılcı projeler rafa 
kaldırılacağına uygulamaya konulsa idi, ülke olarak bir 
çok kentsel problemden de yıllar önce kurtulmuş 
olurduk. 
 
 Senelerden bu yana aynı sancıyı çekmekteyiz.  
 
 Göç dalgaları, özellikle şehir belediyelerimizin 
başlarına dert olmaktadır. Sağlıksız ve çarpık gelişen 
şehrin alt yapı hizmetleri yapılamamakta, eğitimden 
sağlığa, ulaşımdan enerjiye varıncaya kadar çaresizlikler, 
insanlarımızın boynuna dert kravatı gibi asılmaktadır. 
Kent planlamaları yapılamamakta, imar planları altüst 
olmaktadır. 
 
 Tahir Kutsi, 41 konu başlığı altında incelediği göç 
hadisesinin sebeplerini ve doğurduğu sonuçları, kendine 
has üslupla, gayet güzel bir şekilde anlatmıştır. Ve eserin 
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sonunda, bütün bunları maddeler halinde çözüm 
önerileriyle birlikte sıralamıştır da... 
 
 Bakınız kitabın sonunda; “Ve İsyan” bölümünde 
Tahir Kutsi’ nin söylediklerine kulak verelim :  
 
“... Yıllardan beri İstanbul’ a akın var. Köyden şehre 
akın... Anadolu’ nun bir çok köyü kurulduğunda kaç evlik 
ise şimdi de hemen hemen o kadardır.Eskiden yedi tepe 
üstüne kurulan şehir denince yerlinin, yabancının aklına 
İstanbul gelirdi. Şimdi yetmiş tepeli İstanbul. Korkunç bir 
hızla büyüyor. Nüfus korkunç bir şekilde artıyor. İstanbul 
büyük sanayi şehri sayılmaz. Köylü de sanayie koşmuyor. 
Köydeki durumundan pek az farklı yaşama durumuna 
geçebileceğini tahmin ediyor da çıkıyor köyden. Aradığı 
rahatı bulamadığını görüştüğümüz ve tanıdığımız 
binlerce iç göç kahramanından dinledik, gördük. 
  
SEBEPLER : 
 

Köyden şehre akının başlıca sebebi olarak şunları 
tespit ettik : ( 1960’lı yıllarda ) 
 

1-Toprak kıtlığı. Toprak zayıflamaktadır, 
erozyonla her yıl binlerce dönüm arazi kaymakta, yok 
olmakta, buna paralel olarak tarlanın verimi, şimdiye 
kadar hep tarladan alındığı ve buna karşılık bir şey 
verilmediği için kaybolmaktadır. Bir çok yerlerde toprak 
ağaları vardır ve fakir köylü, ağanın işinde-kaydında 
ezilmekte, insani bir kişilik kazanamamaktadır. 

 
2-Anadolu’ nun bir çok köyünde okul yoktur. 
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Biz “kör kaldık çocuğumuz okusun” diye düşünen 
babalar, köyü var, okulu var, öğretmeni yok, köyden 
çıkmakta yahut yakın bir yerde ilkokuldan sonra 
okunacak okullar bulunmadığı için “şehirde sürünür, 
yine okuturum” düşüncesiyle yola dökülmektedir. 
 
 3- Kan davası. Köyde herkes birbirini tanımakta, 
birbirini sevmekte, yahut aynı derecede nefret etmektedir. 
Herkesin birbiriyle bir bağlantısı vardır. Ya iyilik, yahut 
kötülük bağlantısı. Öç alınmak, vurulmak korkusu, 
yaşamaya tutku köylüyü bulunamayacağı yerlere, 
şehirlere itmektedir. 
 
 4- Kızı kaçırılan yahut kocası yokken kızı gebe 
kalan, baba, köylünün yüzüne bakamayacağı utanç 
duygusuyla pılıyı pırtıyı yüklenip göçe hazırlanmaktadır. 
 
 5-Köylerde nüfus süratle artmakta, buna karşılık 
bütün gelir kaynakları aynı kalmaktadır. Köylünün 
çocuğunu evlendirmesi, bir gencin alacağı kıza başlık 
verip düğün etmesi güçlükler doğurmakta, dilenmek 
pahasına da olsa aşk yüzünden köyden çıkılmaktadır. 
 
 6-Bulunduğu çevrede hırsızlığı, uğursuzluğu, 
yahut bir uğursuz hastalığa yakalandığı şâyi olmuş 
bulunanlar hem hastalığı tedavi ettirmek ve hem 
kendisini kınayan gözlerden ırak olmak düşüncesiyle, 
İstanbul’ a gidecek kara treni beklemektedir. 
 
 7- İstanbul’ da yerleşmiş, hamallıktır; duvarcı 
ustalığıdır, fabrika işçiliğidir, çöpçülük, gece bekçiliğidir 
vs. iş sahibi olanlar köye gittiklerinde arkadaşlarına etki 
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yapmakta, göçü onlar için zaruri kılmaktadır. İstanbul’ 
un taşı toprağı altındır sözü yaygınlaşmaktadır. Köylü 
için İstanbul kurtuluştur. 
 
 8-İstanbul, Almanya, Avusturya, İsviçre ve öteki 
işçi isteyen dış ülkelere işçi sevk istasyonu görevini 
yapmaktadır. İç göç kahramanı dış göç için İstanbul’ u 
köprü yapmakta, Almanya’ ya gidene kadar İstanbul’ da 
kalmakta, İstanbul tutkusu dönüşte de onu şehre 
bağlamaktadır.”  
 
SONUÇ : 
 
 Köylünün kurtuluş bildiği İstanbul, yüzlerce, 
binlerce kişinin hayâl kırıklığına uğramasına sebep 
olmuştur. İstanbul’ la köyün farkı yalnız deniz, yalnız 
ışıklar, yalnız koca koca binalar ve şık gezinen insanlar 
kalabalığıdır. Köydeki işsizlik İstanbul’ da da vardır. 
Köydeki sefalet İstanbul’ da da aynı. Küçük adamın, 
ekmek kavgasında yenilmiş vatandaşın ıstırabı köydeki 
gibi şehirde de devam etmektedir.Kocaman camlı büyük 
büyük binalar hayâli bir duvar dibinin , bir sur 
kovuğunun, bir eski hamamın, cami avlularının, 
parkların, sabahçı kahvelerinin, Gülhane Parkı’ nın, 
talih yardım ederse bir gecekondunun köşesine 
sıkışmaktadır. Köydeki susuzluk, okulsuzluk, yolsuzluk 
gecekondu semtlerinde de vardır. Gecekondularda, 
İstanbul gecekondularında taşradan gelenler taşra hayatı 
yaşamaktadırlar. 
 
 Köydeki kavgalar İstanbul’ da da vardır. İşçi 
gurupları kendi aralarında ekmek mücadelesi için kavga 
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ederler, kız-kadına yan gözle bakmak yine köydeki gibi 
döğüşe sebep olmakta, kazanılan yine kahvehanelere 
bırakılmaktadır. İstanbul’ un yerlisi kahvehane dışındaki 
eğlence yerlerinde gönül eğlendirmektedir. Taşralının 
eğlencesi yine köydeki gibi “pişpirik” tir, ucuz 
sinemalardır. 
  
İSYAN : 
 
 “Hırpani der, hücum ederiz, küçümser, 
seçimden seçime “köylü efendimizdir” deyip sonra yüz 
çeviririz. Softalar deriz, cahiller deriz. Yobaz deriz. 
Gerici deriz köylü için. Geleneğine, göreneğine, diline 
bağlı ilkel insanlar topluluğu olarak görürüz, 
küçümseriz, yukarıdan bakarız ve hattâ tiksiniriz. Ama 
ne yaptık köylü için ? Şu anda ne yapmaktayız ? Okul 
yoktur, okul olsa köylüyü uyaracak, aydınlatacak 
öğretmen vermeyiz. Şehirler olarak, aydınlar olarak 
köylünün yaşayışından, nasıl mahrumluklar içinde 
bulunuşundan, ıstırabından, hastalığından, sağlığından, 
yolundan haberimiz yoktur. Ne yer, ne içer, nasıl geçinir, 
nasıl eğlenir bilemeyiz, bilmek istemeyiz. Köyün derdine, 
davasına eğilmek maksadıyla Anadolu’ ya gitmek yerine 
fırsat bulursak Avrupa’ ya kaçarız. Sonra da sefil der, 
fakir der, softa-yobaz, kaba, dil bilmez, ağız bilmez der 
aşağılarız, küçümseriz. Her yeni gelen taşralı şehirlinin 
yüzünü buruşturur.” 
 
İÇ GÖÇ ÖNLENEMEZ : 
 
 “İstanbul’ a akını önlemek için İstanbulluluk 
vergisi konulacak. İstanbulluluk vergisi, ayak bastı 
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parası almak ve bunun gibi “arizi” tedbirler iç göçü 
önleyemez. Nerde bulacaksın İstanbul’ a gelen köylüyü ki 
vergi alacaksın ? Anadolulu polis bültenlerinde 
“bimekân takımından” diye geçer. Önce sebepleri 
ortadan kaldırmak gerekir. Yıllardan beri sürüncemede 
bulunan toprak reformunun gerçekleştirilmesi, köye okul, 
su, yol götürülmesi, köylünün emeğinin değerlendirilmesi 
gerekir. Köye öğretmen vermek, öğretmene imkânlar 
vermek gerekir. Köye seçimden seçime oy için değil her 
zaman, dert ve davasını halletmek için gitmek gerekir.” 
 İşte kitabın sonunda Tahir Kutsi seneler önce 
bunları söylemiştir. 
 Bunca senedir değişen ne oldu ki ? İç göç 
önlenebildi mi ? Halen devam etmiyor mu ? Bu sefer 
sadece köyden kente değil, Artvin, Sivas, Kars gibi 
şehirlerden Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük 
şehirlere olmaktadır. Bu kez, şehir merkezleri 
boşalmaktadır. Bugün Diyarbakır ve Adana gibi 
illerimiz, özellikle kahpe terörün açtığı derin yaralarla 
içten içe kanamış, bu şehirlerimizin nüfusları milyona 
gelip dayanmıştır. 
 Bunca geçen seneler altın değerindeydi. Güzelim 
yılları nasıl savuruverdik ? Nasıl, “bana dokunmayan 
bin yaşasın” zihniyetine düşüp, görmeyen, duymayan, 
bilmeyen toplum olup çıkmıştık ?  
 
 Ülkemizin mühendisleri, haritacıları, hesap 
adamları, hekimleri, profesörleri, yazarları, şairleri 
nerede kalmıştı ? 
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 Şimdi bu güzel eserin bölümleri arasında 
gezinmeye başlayalım : 
 
 

BÖLÜM I : ANADOLU TOPRAĞI 
 
 Anadolu toprağı bölümü, 7 ayrı konudan ve 
yazıdan meydana gelmiştir. Her konunun kendine has 
kahramanı bulunmaktadır. Her kahraman, yazarın şahane 
tasvirleriyle adeta fotoğrafı çekilerek sunulmuştur. 
 
 Anadolu Toprağı bölümü, üstadın doğduğu köy 
olan Oğuz Köyü’ nü ve sıkıntılarını anlatmaktadır. 
 
KAMYON ÜSTÜNDE BİR YOLCULUK 
 
 Bu bölümde “Dayıbaşı” portresi oldukça 
enteresandır. Politikacıların köylünün dertlerini sigara 
kâğıtları üzerine not aldıklarını, köyden ayrılınca da bunu 
attıklarını, sadece seçimden seçime politikacıların köye 
uğradığını anlatan bu bölümde, köye ulaşım meselesi 
işlenmektedir. Sıkışık günlerde Büyükkent 
Belediyelerinin ilçelere ve yakın köylere otobüs seferleri 
koyması önerisi getirilmektedir. Köylünün çapa yapmaya 
kitleler halinde gidişlerinde belediyelerin otobüs seferi 
düzenlemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Köyde çalışmak 
ve köyde üretken olmak gerektiği de bir çözüm olarak 
verilmektedir. 
 
 Köyden kente göç edenlerden çok, köye geri 
dönenlerin yıkılmışlığı, mahvolmuşluğu gündeme 
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getirilirken, İstanbul’ a akının sebepleri üzerinde 
durulmaya çalışılmaktadır. 
 
 “ÇARŞAF” ta “Kazıkbağ Musa ve eşi Hörü 
Nine” tiplemesiyle Anadolu kadınının “çarşaf giyimi” 
üzerinde durulmaktadır. Köylünün aydınlanması 
gerektiği, bunun için eğitime gereken önemin süratle 
verilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Seçmen listelerine 
parmak basarak imza atan köylü değil de, kendi imzasını 
atabilen köylü olmak lâzımdır denilmektedir. 
 
 “EKİNLER BİR KARIŞ” ta “Hasan Dayı” nefis 
bir şekilde anlatılmaktadır. Politikacıların köylünün 
suyunu bir gazinoya gasp ettikleri anlatılırken, yanlış 
yatırımın sonuçları vurgulanmaya çalışılmıştır. Köyün 
makinalaşması işlenirken, Hasan Dayı’ nın iç sıkıntıları 
yansıtılmıştır. 
 
 “İKİ ÇİZGİ BİR SATIR” da, köy davası 
güdenlerin, aydın geçinip köylüden yana geçinenlerin 
köyü ve köylüyü bilmedikleri söylenmekte ve köylüyü 
esas alan programların Ankara ve İstanbul gibi büyük 
kentlerde, köylüden uzak yerlerde yapılmasının sonuçları 
anlatılmaktadır. Anadolu köylüsüyle Büyükşehir köylüsü 
arasındaki farklar, lirik bir anlatımla sergilenmekte, ve 
“muhtar tiplemesi” konunun merkezine yerleştirilmiş 
bulunmaktadır. Yağmuru dualardan bekleyen, 
öğretmenden yoksun köy ve öğretmen okullarına zengin-
hatırlı ailelerin çocuklarının alınması hususu 
eleştirilmektedir. 
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 “KİREMİT” te, “İzzet Ağa ve eşi” konunun 
kahramanıdır. Köy evlerinin toprak damlardan kiremite 
dönüşmesiyle, yel-romatizma gibi hastalıkların 
tedavisinde küp kırığı ısıtılması veya kiremit ısıtılıp 
ağrıyan yere konulması anlatılmakta ve köyün sağlık 
meselesi dile getirilmektedir. 
 
 “KETEZİ ÇIKAN KAĞNI” da, “Yanıyılık Ali 
ve Kene Kâzım” konunun kahramanlarıdır. Köylünün işi 
hükümete kaldı mı, kara günde kalmış demektir 
anlayışını ve köylünün silâh tutkusunu anlatan bu 
bölümde kafaya sıkılmış kurşunun yerine su toplanıyor 
da, köylünün toprağına bir türlü su akıtılamıyor 
düşüncesi sergilenmektedir. Kağnı ve biçerdöğer 
rekabetini ve köylünün makine kullanımını dile 
getirmektedir. 
 
 “KIZGIN GÜNEŞ ALTINDA” da, ırgatla 
biçerdöğer arasındaki fark dile getirilerek, 9 ırgatla 4 
dönüm, bir biçerdöğerle 10 dönüm hesabı ortaya 
konulmaktadır. “Yılan lânetlenmiş, sürünür... Ya biz, biz 
ırgatlar da mı lânetliyiz ? Kendi ekmekleri için 
başkaların-ağaların ambarlarını dolduran biz ırgatların 
çilesi” dile getirilmektedir. 
 
 İşte Anadolu Toprağı bölümü böyle... 
 
 Dediğimiz gibi üstadın doğduğu köy anlatılırken, 
büsbütün Anadolu köylerini dile getirmektedir. Anadolu 
köylüsü yetimdir, gariptir, sahipsizdir. Eğitime ihtiyacı 
vardır. Köylü gerçekten efendimiz ise ihtiyaçlarını 
karşılamak gereklidir !.. 
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 BÖLÜM II . KÖY ÖĞRETMENİ 
 
 Bu bölüm, üstadın askerlik yaptığı köyden 
manzaralar içermektedir. 
 
 “ANADOLU YOLUNDA” başlığı altında 
“Ülkücü öğretmenler yolda. Köyü kalkındırma 
düşüncesi, köylüyü okutma, uyarma gayreti, eğitim 
seferberliğine giriş ve devrimin şuuruna ermiş binlerce 
gençten kurulu bir kültür ordusu..” denilerek, köylünün 
eğitim ordusu ile “temelli kurtuluşa” ereceği 
anlatılmaktadır. Yazar, asteğmen-öğretmen olarak Konya 
ovasında boz zemin üstünde gittikçe büyüyüp beliren köy 
yollarına düşmüştür. Yeni bir iklim adamı olmanın 
heyecanını yaşamaktadır. Bir şeyler vermek, bir şeyler 
kazanmak heyecanı içindedir. 
 
 “HİÇ UNUTAMAYACAĞIM SES” de, Yunak’ 
ın Susuz Köyü’ne ilk geldiği günü ve ilk kez kendisine 
“öğretmenim” denilmesini dile getirmektedir. Öğretmen 
arkadaşı Mehmet Duran’ ın sunduğu “acı çay” ve çayı 
tadlandırmak için atılan 4 adet şeker ve bir köy 
öğretmeninin ruhsal yapısı dile getirilmektedir. 
 
 “EN GÜZEL GÜLÜŞLÜ KIZ” da, Esma ve 
babası tiplemeleri muhteşem tiplemelerdir. Bugün bile 
köylerimizdeki okulların manzarası Tahir Kutsi’ nin 
anlattığı gibidir. “Beş sınıf bir ders evinde idiler. Birinci 
sınıf girişte, sağda sıralanmıştı. Beş masa birleştirilmiş, 
iki yanına beşer parça aralıklı sıra konulmuştu. 
Çocukların ayağa kalkması, sıraların üstüne çıkış 
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şeklinde oluyordu. Öğrencilerin elbiseleri de kalkaışları 
gibi karmakarışıktı. Seksen üç kişilik ders evinde üç dört 
kişinin podyesi ve yakası vardı.” 
 
 “Çocuklar da boğuşuyor olmalıydı. Üst-baş 
kalmamıştı hiç birinde. Yırtık, kirliydi, dökülüyordu. Kız 
öğrenciler en az beşer fistan giymişlerdi. Uzun 
şalvarlarının üstünden en az beş fistan kumaşının soluk 
renkleri görünüyordu. Çoğu camsız pencerelerden giren 
sert ve soğuk rüzgârda dalgalanıyordu. 
 
 Esma sıranın üstüne çıkmıştı, bir eliyle eteğini 
yani eteklerini düzeltiyor, bir eliyle de karşısındaki kırık 
camdan gelen rüzgârı geri itercesine yüzünü, saçlarını 
saklamaya çalışıyordu. Ve de gülüyordu.” 
 
 “Esma okulun en küçük kızı. Yaşta ve boyda en 
küçük. Ve de Dünyanın en güzel gülüşlü kızı. Bir gözünü 
yumup ta gülüyor. Her zaman her bakışta, her soruşta 
gülüyor. 
 
 Öğretmen arkadaşımla birlikte ilk derse girişimde 
de o gülmekteydi. Kırmızı bir entarisi vardı. En son 
ayağa kalkan o olmuştu."  
 
 İşte ustalar ustası Tahir Kutsi’ den tasvirler.. 
. 
 İşte Anadolu’ dan unutulmaz manzaralar... 
 
 “ELİ SOPALI KADIN” da, Abdül’ ün anası, 
yazarın çizdiği kahramanlardan birisidir. Bu başlık 
altında, çocuğu olmayan Anadolu kadınının hoca’ lardan 
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ve kocakarı ilâçlarından nasıl medet umduğu 
anlatılmakta ve köylünün nüfusa kayıtta bilerek ihmalkâr 
davrandığı belirtilmektedir. 
 
 “YAVUKLUYA MEKTUP ( I )” “YAĞMUR 
VE BAŞAK” başlığı altında; okul, köy ve köylünün aşkı 
kaleme alınarak, köy okullarında dersi olduğu halde 
kitabı bulunmayan “Tarım İş ve Aile Bilgisi” 
derslerinden bahsedilmektedir. 
 
 “MISTIK” da, yazın çoban olan kışın öğrenci 
olan küçük çoban Mıstık anlatılmaktadır. Yazının bir 
bölümünde “Yazın koyun güderdim de kışın okurdum. 
Sıcacık olurdu sınıf. Sobayı kendi elimle yakardım. 
Herkesten önce gelirdim, üfürürdüm, sobayı yakardım. 
Sıcak yataklardan kalkan, yaşıtlarım sıcak sınıflara 
koşarlardı. Okul tatiline kadar uzardı boyum, sonra da 
kısalırdı. Okul bitti şimdi, şimdi boyum hiç uzamayacak. 
Uzamadığından kimseye yetişemeyeceğim. El içine 
karışamayacağım. Karışıp bu akıl da benden 
diyemeyeceğim. Hep “küçük çoban” diyecekler bana, 
“Mıstık” diyecekler. 
 
 Bari hep küçük kalaydım. Yaşım büyümeseydi de 
hep öğrenci kalaydım. Ölünceye kadar yazın çalışıp kışın 
okuyaydım. Uslu uslu ders dinleyeydim. Öğretmen 
sorunca parmak kaldıraydım. 
 
 Öğretmen, öğretmen neye verdin bu diplomayı ? 
Niçin okulu bitirttin bana. Zor soraydın da, benim hiç 
duymadığımı soraydın da sınıfta bırakaydın a ! Kulun 
kölen olam öğretmenim, yırt şunu, al beni okuluna ! Al de 
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okut beni ! Kurbanın olam, evini süpüreyim, suyunu 
çekeyim." 
 
 İşte Mıstık bu... Tahir Kutsi’ nin anlattığı Mıstık... 
 
 “BOŞLUK” ta öğretmen dayağı işlenmiştir. 
 
 “SUSUZ KADIN” da köylünün su çilesi 
işlenmiştir. 
 
 “GÖZ DAĞI” nda ayağı çamurlu, eli değnekli 
bir adamın okula gelişi anlatılmakta ve sınıfın kapısına 
başını vurarak yaralanan oğlu için okula öfkeli gelen 
baba portresi çizilmiştir. Köylünün haklarını savunma 
gayretinde bulunan, işi-gücü mahkemelerle ve davalarla 
olan bir Anadolu köylü tipi çizilmektedir. 
 
 “KIZ PAZARLIĞI” nda, başlık parası, kuma, 
gelin, kaynana, çocuk yaşta evlilik, yaşlı adamla genç 
yaşta evlenen kızlar işlenmektedir. Burada Motor Ali 
olayın kahramanıdır. Genç karısının adı da Hatçe’ dir. 
 
 “TEZEK KOKUSU” nda, Anadolu köylüsünün 
ısınma problemi ele alınmaktadır. “Öğrenci kitaptan 
önce kerme kucaklar, tezek kokusu duymayınca köylü 
ısınamaz" denilen yazıda, gübre ve erozyon konuları 
özellikle vurgulanmaya çalışılmaktadır. 
 
 “YAVUKLUYA MEKTUP ( II )”, “Medet” 
başlığı altında yazar, yavuklusuna yazdığı mektupta 
“Altınımızı Mısır’a dökmüşüz. Ölülerimizi Yemen 
çöllerinde bırakmışız. “ demektedir. Şimdi en önemli 
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mesele, halkın eğitimidir. Yani Halk Eğitim meselesidir. 
Öğretmen sorunlarının çözümlenerek eğitim 
seferberliğinin başlatılmasını arzular. Halk eğitim 
kurslarının faydasından bahseder. 
 
 İşte köy öğretmeni Tahir Kutsi’ nin anlattıkları. 
 
 Temiz, sade, yalın ve enfes bir Türkçe ile 
anlatılanlar, Anadolu’ nun burcu burcu Türklük kokan 
havasını yansıtmaktadır. 
 
 Köyün eğitim, sağlık, ısınma, barınma, eğlenme, 
dinlenme, çalışma, iletişim, ulaşım, enerji gibi tüm 
sorunları bu iki bölümde gayet veciz bir şekilde dile 
getirilmiştir. Anadolu destan olmuş, Tahir Kutsi’ nin bu 
kitabında zirvelere çıkmıştır. 
 
 Köylünün evlilik, okuma-yazma, su, kuraklık, kredi 
borcu, teknolojiye kavuşması, giyimi, kuşamı dahil her 
konusu teker teker ele alınmıştır. Anadolu destanıdır “İç 
Göç” kitabı... Bir Anadolu destanı... 
 
 
BÖLÜM III : İSTANBUL 
 
 İstanbul Bölümü, kendi içinde 8 ana başlıktan 
oluşmuştur. Büyükşehrin cümle sıkıntıları şahane bir 
üslupla adetâ şiirleştirilmiştir. 
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 “SABAH” başlığı altında; işsizlik, İstanbul’a 
trenle geliş anlatılmaktadır. Trenin İstanbul’u sabah 
sabah uyandırışı tasvir edilmektedir. 
 
 “İMAR ACISI” nda göç, işsizlik, iş bulmanın 
zorluğu, İstanbul’ daki işsizlik ele alınmış ve 
“Günümüzde iş bulmak Nuh’un gemisini bulmaktan 
zordur” görüşü yansıtılmıştır. Ev yapmak için varlıklı 
olmak gerektiği ifade edilmiş, arsa yağması ve 
gecekondulaşma işlenmiştir. Gecekondu yapanın bir de 
akrabası için yaptığı ve köyüne mektup yazarak köyden 
kente göçü nasıl teşvik ettikleri anlatılmaktadır. İmar ve 
tapu sorunları bir bir öyküleştirilerek gecekonduların 
yıkımı meselesi değerlendirilmektedir. 
 
 “BARAKA OKULLAR” da, pencereleri 
mikadan teneke-baraka okullar dile getirilmiştir. Bu 
arada, Tahir Kutsi’ nin öğrencilik yıllarında Denizli’ de 
ilk kez baraka okulla tanıştığını şu cümlelerden 
öğrenmekteyiz. “Denizli’ ye eğitim tugayı geldiğinde 
lisede öğrenci idim. Kıyı mahallede oturdum. Bir sabah 
uyandığımda karşıdaki dağların dibine kadar uzanan 
alanda kurşuni renkli yarı silindirlerin oturtulmuş 
olduğunu gördüm. Askerlik dersinde öğrendik, baraka 
imiş onlar. Yatılırmış, depo olarak, at katır ahırı olarak 
kullanılırmış.” 
 
 “ÖLMEDEN MEZARA KOYDULAR BENİ” 
de, hapishanelerin ziyaret günlerinde önünden 
manzaralar aktarılmaktadır. Hapishane kapısının tam 
karşısındaki çay ocağına yerleşen yazar, güzel bir 
araştırma ve inceleme yapmıştır. 
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 “TEPELER” de eskiden İstanbul’a yedi tepeli 
gelin denildiği ancak, şimdilerde yetmiş tepesinin 
bulunduğunu, demokrasi tepeleri olarak da 
gecekondularla örülmüş tepelere sahip olduğu 
anlatılmaktadır. 
 
 “TAŞLI TARLA”... “HALİNE AĞLA” da 
susuzluk, konut, gecekondu konuları ele alınarak 
“delikanlı tiplemesi” sergilenmektedir. 
 
 “KAÇAK” da evinden kaçarak sokaklara düşen 
çocuklar ele alınmaktadır. 
 
 “BAŞKA BALIK” da “Giresunlu Balıkçı” 
portresinden hareket ederek işsizlik, kahvehane, deniz ve 
köprü anlatılmaktadır. “Köprü altına yapılacak olan 
turistik çarşı projesi ne oldu ?” diye sorulmaktadır. 
 
BÖLÜM IV : İÇ GÖÇ 
 
 Bu bölüm, iç göçün sonuçlarını 
değerlendirmektedir. Gene Tahir Kutsi’ nin muhteşem 
Türkçesi ile... O akıcı, sular kadar berrak üslubu ile... 
 
 “DÖRT KARA YAZILI” da Karataş köyünden 
çıkıp trenle İstanbul’a Haydarpaşa Garı’ na gelen dört 
garip yolcu anlatılmaktadır. 
 
 “GELE GELE GELDİK” de bunalmış 
insanların İstanbul sokaklarında iş aramasının öyküsü ve 
köydeki toprağın sancısı işlenmektedir. 
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 “ELEK” de köydeki toprakların verasetle bölüne 
bölüne küçülmesi, artık insanları besleyemez hale 
gelmesi ve iç göçe neden oluşu vurgulanmaktadır. 
 
 “ÇEKİLMEZ” de Kadıköy’ deki bir inşaat işçisi 
portresiyle ülkemizin şehirlerinde yaşayanların büyük 
kente geldiklerinde ne gibi iş yaptıkları anlatılmaktadır. 
 
 “YAR BOYNUMA SARILDI” da kız kaçırma 
olayı sonrasında İstanbul’a göç işlenirken, “İstanbul’un 
insanı bol, düşüncesi kıt bir yer olduğu” belirtilmektedir. 
 
 “YAR İÇİN AĞLAYAN” da hamallık ve 
çeşitleri işlenmekte, Maraş’ın Lorşun’dan Mertan’ ın 
başlık parası nedeniyle büyük şehire göç ettiği ve 
dilencilik yaparak şehirde geçinenlerin acıklı manzaraları 
çizilmektedir. 
 
 “KAÇAK KADIN” da yazarın, kendisine tekel 
müfettişi ünvanını vererek fabrikasından çıkan bir 
kadınla yaptığı röportaj yer almaktadır. Tam Tahir 
Kutsice bir röportaj. Çok nefis bir yazı... Anadolu 
kadınını tasvirleri muhteşem... 
 
 “ÇOCUKLAR GÖÇÜ” nde bu kez, yazarımız, 
kendisini sivil polis olarak tanıtıp, cami duvarına 
yaslanarak dilencilik yapan Darendeli bir dilenciyle, 
İstanbul sokaklarındaki çocuklarla röportaj yapmaktadır. 
Harika bir röportaj... 
 
 “KINDIRA” da bir Anadolu köylüsü olan 
Mustafa Duran’ın kamış bağlamadan kaçarak, baba 
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dayağından kaçarak İstanbul’a göç öyküsünü 
anlatmaktadır. 
 
 “MIRMIR RIZA” da kan davası nedeniyle 
köyünde öldürülmek korkusundan İstanbul’a göç hadisesi 
işlenmekte ve yıkıntılar arasında ispirto içenler, bitli 
çocuklar ve sokak çocukları derin bir analizle 
gündemimize getirilmektedir. 
 
 “GELİN” de insan ve ağacın birbirine 
benzerlikleri ne de güzel işlenmiştir. Muhtarlar 
arasındaki yarışta gecekonduların yıkılışı hikâye 
edildikten sonra, Dodurgalı Sarı Süleyman’ın “İstanbul’ 
da bir evim, bir gecekondum, dikili bir ağacım olsun” 
diyerek göç edişi anlatılmaktadır. 
 
 “GERİDE KALAN” da iç göç kahramanının 
köye dönemeyişi muhteşem bir şekilde kaleme alınmıştır. 
 
 Şimdi, yukarıdan beri sunmaya çalıştığımız, 
özetlemeye çalıştığımız manzaralar, bundan yıllarca önceki 
ülkemiz manzaralarıdır. Anadolu köyü ve köylüsünde, bu 
geçen zaman diliminde, ne gibi gelişme ve değişme ve ne gibi 
ilerleme olmuştur ? Diyebiliriz ki, köylerimizdeki evlere 
telefon ve televizyon girmiştir. Elektriksiz köy kalmamıştır. 
Köylere ulaşım az da olsa asfalt yolla olmakta veya köy 
yollarının çoğu stabilize bir dokuya sahiptir. 
 
 Fakat, Tahir Kutsi’nin dediği gibi, Anadolu köyleri 
kurulduğu o ilk yıllardan beri aynıdır. Evet, traktör her evin 
önünde var gibidir. Ancak, iç göç durmamış, durdurulamamış; 
büyük şehirlerimizin etrafına gecekondulardan yeni köyler 
eklenmiştir.  
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Ünal Şöhret DİRLİK 
 

   
 
 
“Ey Fethiye Fethiye” den... 
 Oğuz, Acıpayam İlçesinin güzel bir 
köyüdür. Acıpayam’la bitişiktir. Belediye bu 
köyü mücavir alan içine almış. Yüz yıllardan 
beri; tütüncülüğün, malcılığın ağır bastığı tipik 
bir Anadolu köyü idi, şehir oldu gayri. Değerli 
dostum Tahir Kutsi Makal, sağ olsaydı “Bizim 
oğlan senin Oğuz şimdi şehir olmuş” diye 
telefon ederdim. “Senin Oğuz şehir olmuş gayri, 
haberin ola !” derdim. Oysa Tahir Kutsi Hakk’ka 
yürüyeli dört yıl oluyor. 
 Acıpayam’ dan, Oğuz’ un içinden de 
geçen çiftli bir yol uzanıyor şimdi Serinhisar’a 
ve Denizli’ ye doğru. Sevindiğim artık Oğuz’ ın 
da belediye hizmetlerinden nasipleneceğidir. 
Oğuz’ dan geçerken ve Kazıkbeli’ ne ağarken 
bütün bunlar bir sinema şeridi gibi geçti 
gözlerimin önünden. 
 Bütün eserlerinde Denizli, Acıpayam ve 
Oğuz kokusu hissedersiniz Tahir Kutsi Makal’ın. 
Adının bir parka veya bir caddeye verilmesi için 
bir dileğimiz olmuştu, Acıpayam’ ın değerli 

OĞUZ’DAN GEÇERKEN 
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belediye başkanı sevgili Sefer Demir’ den. 
Acıpayam’ ın bu değer bilir belediye başkanı ve 
meclis üyeleri Tahir Kutsi Makal’ ın adını 
yaşatacak parkı yaptı, ağaçladı, çiçeklerle 
donattı, banklar yerleştirdi ve umduğumuzdan 
da güzel bir parkı hazır etti. 16.06.2002 günü 
Oğuz köyünde Tahir’in doğduğu evde okunan 
mevlitten sonra Acıpayam’a gidildi ve merasimle 
Tahir Kutsi Makal parkı açıldı. Otuzdan fazla 
esere imza atmış olan Acıpayam sevdalısı Tahir 
Kutsi Makal’ ın bir parkı var adını yaşatan. 
 Oralara yolunuz düşerse bu güzel parka 
gidin, beş dakikalığına bile olsa dinlenin. 
Gözünüz, gönlünüz açılacak, Tahir’i tanısaydınız 
göz yaşınızı da tutamazdınız ya ! Bu güzel parka 
kardeşleri tarafından nefis bir çeşme yapıldığını 
da öğrenip sevindim. Tahir Kutsi için 
Acıpayam’da ne yapılsa yeridir. 
 Bir de baktım ki;Kazıkbeli’ni geçmiş Tavas 
kavşağında altımızdaki vasıta Oğuz’u görünce 
nerelere gitti aklım. Tarla Dergisi’ni ve Tahir 
Kutsi Makal’ ın ilk kitabı “Fakir İşi” ni 
anımsadım. 
 “Bu kubbede baki kalan bir hoş sada imiş 
!” derdi de gülerdi değerli dostum, öyleymiş. 
Kendi gitti adı ve eserleri kaldı geride, toprağı 
bol olsun. 
 Ölüm yıl dönümü için yazdığım şiirimi 
ona, onun aziz ruhuna ve anısına armağan 
ediyorum :, 
Tahir Kutsi Makal’ı mı sordun bizimoğlan? 
Hani şu Tarla’ nın sahibini mi ? 
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Ekeni, biçeni, nadaslayanı mı ? 
Şiirlerinde Oğuz köyü kokan 
Tütün tarlaları, ekinler, harman yerleri 
Delitay’ı, Kamyon’u yazan 
Oğuz köyünden Hacı Mehmet oğlu 
Tahir Kutsi’yi mi soruyorsun ? 
Sizlere ömür bizim oğlan, 
Sizlere ömür !  
Üç yıl oluyor kalkıp gideli 
Acele bir işi var gibi. 
Tahir’i mi soruyon bizim oğlan 
İstanbul’daki Oğuzlu yazarı mı ? 
Tam ekime hazırlamışken Tarla’yı 
Bizleri bırakıp giden Tahir’i mi soruyon ? 
Sizlere ömür ! 
Sizlere ömür.” 
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KÖYLÜ GÖZÜYLE AVRUPA  
 
 
ESERİN KÜTÜĞÜ : 
 
KİTABIN ADI : Köylü Gözüyle Avrupa 
KAPAK KOMPOZİSYONU : Cem 
KAPAK BASKISI : Çetin Ofset 
CİLT : Yılmaz Mücellithanesi 
YAYINLAYAN : Toker Yayınları-Doğudan-
Batıdan Seçmeler Dizisi : No : 12 
YAYIN YILI : 1976-İstanbul 
 
Bu eser, Tahir Kutsi Makal’ın “İç Göç” isimli seri 
röportajlarıyla kazandığı birincilik üzerine BP tarafından 
Avrupa’da gezi ödüllendirilmesi sırasında yazılmıştır. 
Avrupa’dan dönüşte Tahir Kutsi, bu eserle ülkeye 
gelmiştir. 
 
 181 sahifeden oluşan kitapta üç ana bölüm 
bulunmaktadır. 
 
 Bu bölümler : 
 
 1)Köylü Gözüyle Avrupa 
 2)Tuna’dan Karpatlara 
 3)Ver Elini Afrika’ dır., 
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BÖLÜM : I 
 

KÖYLÜ GÖZÜYLE AVRUPA 
 
 “Ben bir köy çocuğuyum 
 Boyum, adımlarım kısa 
 Monoton geçer günlerim 
 Düşlerim de olmasa ! 
 Ama düşümde Paris’i görmem 
 Londra aklıma sığmaz 
 Birşeyler dinledimse Kore hakkında 
 Süngü pırıltısında oraya uzanırım 
 İstanbul’un göklerini görür de 
 Dünya yıkılıyor sanırım !..” 
 
 
 “ÇİRKİN AVRUPA” başlıklı yazısında; “Düş 
görmek kadar rahat, güzel bir şey yoktur. Nereye 
düşünürse gezer insan düşünde ! İlk olarak uçağa 
düşümde binmiştim. Çocuktum, köyün çayırlığına çift 
kanatlı “pırpır” konmuştu. Çevresine toplanmış, içine 
girip gezmekler düşünmüştük. Gece sabaha karşı nice 
uzaklıkları aştım, dağlar ötesinde de başka köyler, koca 
köyler vardı, gördüm. Uyandığımda bostan kerevetinden 
sarkmıştı ayağım. Masallardaki şehzadenin “zümrüd-ü 
Anka” kuşuna binip ülkeler aşışına benzeyen gezim bitsin 
istemiyordum. Uykum açılmasın diye gözlerimi 
ovalamıyordum. 
 
 Nerden girecekti yabancı şehirler düşüme ?.. 
Kocaköy İstanbul’ dan nasıl, ne biçim çıkaracaktım? 
Ama işte rüyama sığmayan Paris karşımda idi. İşte 
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aklımın almadığı kalabalık Londra’ nın içinde idim. Eh 
gayri, şöyle böyle, yarım yamalak da olsa Avrupa’ yı da 
gördük. Gayri ölmeyiz. Gayri bize karada ölüm yok !..” 
 “Her yiğidin ayrı bir yoğurt yeyişi varmış, her 
uçağın uçuşu aynı ! Önce hırs, sonra pırr !.. Pırpırlar, 
devrini çoktan doldurmuş. Şimdi jet çağında imişiz. 
Kağnıya biner gibi atladık uçaklara... Şurası senin, 
burası benim, ver elini Atina, Roma, Londra, Paris, 
Brüksel, Münih... Ve küçük haritaların adını yazmadığı 
irili ufaklı şehirler, köyler... Şehirlerde sekiz-on kavak 
boyu kat kat binalar, tarihi ve bugünü kucaklayan dev 
yapılar, gezeni yoran ve yoğuran müzeler... Köstebek 
deliği gibi her yanından açılan deliklerle altı tren 
geçmesi için oyulan şehirler, köstebek deliklerine girip 
çıkan, soluyup koşan karıncalar çoğunluğunca insanlar, 
somurtkan insanlar, güler yüzlüler, neşeliler, işliler, 
işçiler, memurlar, hatipler, kâtipler, dalgacılar, 
dalavereciler... Kim bilir hangi dilden; konuşup 
sevişenler, konuşup kavgaya tutuşanlar... İnsanlar, 
insanlar, insanlar... 
 “Elleri var bizim ele benzemez 
 Dilleri var bizim dile benzemez.” 
 En son söyleyeceğimi ilk baştan yazıvereyim. 
Avrupa, Avrupa; derlerdi de gözümde büyürdü. Karşıdan 
baktım dağ gibi, yanına vardım kav gibi !.. Çirkin 
Avrupa, Avrupa’ yı beğenmedim!. Marko Polo’ nun 
doğudan barutu getirmesiyle kaderi değişen, kömür ve 
demir kokusuna boğulup manevi değerlerini 
apartmanların zemin katlarındaki hiçbir sanat dalının 
kabul edemeyeceği danslarda “bunalımı” nı kaybetmeye 
çalışanların ayak patırtılarında eritme yolundaki Avrupa, 
çirkin ! Sevilesi hali yok koca şehirlerin, bol ışıkların !.. 
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Gürültülü fabrika dumanları gölgesinde, herkesin gözü 
önünde öpüşen çiftlerin sevilesi hali yok !.. 
 Avrupa’nın en çok İstanbul’a dönüşü hoşuma gitti 
! 
 Olduğun gibi kalasın Avrupa ister hoşça, ister 
boşça ! Gözünü, güneşini sevdiğim Türkiye merhaba !.. 
 Avrupa’ yı da gördük, gayri ölmeyiz; diyordum. 
Yediğim içtiğim benim olacak, gördüklerimi anlatmak 
boynumun borcu...” 
 
 İşte Makal’ ın dilinden inciler dizisi... 
 
 “Önce hırr, sonra pırr !” ve “kağnıya biner gibi 
uçağa binmek”, “sekiz, on kavak boyu binalar”, 
“Köstebek deliği gibi tren tünelleri” ve “karıncalar gibi 
insanlar”.. İşte, köylü gözüyle bakış... Köylünün gözünde 
yükseklik ölçüsü kavak boyuyladır... 
 
 Ve “Gözünü, güneşini sevdiğim Türkiye...” İşte 
Makal... Şiirsel ifadelerle nefis bir anlatım... 
 
  Tahir Kutsi Makal, “DİL” başlığı altında, batılıların 
hindiye “Turkey” adını verdiklerini espritüel bir tarzda 
dile getirdikten sonra, “Memleketimin dillerini... 
Kaçmaktan, kovalamaya fırsat kalmadı. Onları 
öğrenmeye çalışırken Avupa dillerine pek bakamadım. 
Başta anadilim Türkçe’ yi bilirim, ikincisi çerkezce 
konuşurum, kürtçe anlarım, çingenece şarkı söylerim, 
lazca hem türkü söylerim hem fıkra anlatırım...” 
demektedir. 
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 Yazarımız daha sonra “Yunanlılar her telden 
çalan kişiler olmak, karakterleri uyarınca, her dilden 
anlamaya gayret ediyorlar. İtalya’ da İngilizce konuşan 
pek az, dillerinin Fransızca’ dan ayrıldığı kelime 
sonlarına konulan “o”, “a” dan ibaret olduğu için her 
İtalyan, Fransızca bildiğini sanıyor. Almanya’ da 
öldürallah Fransızca ve İngilizce konuşulmuyor. 
Savaşların doğurduğu kinin zararı bize de dokundu. 
Münih hava alanında uçaktan yer ayırtmak için 
Fransızca konuşan memuru boşuna aradım. Yarım saat 
sağa sola başvurduktan sonra bir hostes kıyıya çekti de 
beni, kurtuldum. Usul usul konuştu hostes, mırıltı ve 
fısıltı ile derdimi anlattım... 
 
 Belçika’nın iki resmi dili var : Flamanca ve 
Fransızca ! Her sokak adı, her evrak iki dilden yazılıyor. 
Tek dil bilen adama devlet kapısından ekmek yok 
Belçika’da !...” demektedir. 
 
 “DİREK” de yazar; “...Milletler de insanoğlu 
gibi. Doğuyor, emekliyor, gelişiyor, ihtiyarlıyor ve 
ölüyor. Birkaç yıl önce Avrupa gelişme çağında idi. 
Olgunluk devresini yaşıyordu. Belki bir bakıma şimdi de 
olgunluk çağında sayılabilir. Fakat tehlike büyük !.. 
Madde ve manâ olarak kendini aşamayan, olgunluk 
çağında pürüzlerini tamamlayamayan milletler için 
tehlike büyük !. 
 
 İkinci Dünya Savaşının doğurduğu güçlükler, 
sıkıntılar, çeşitli iktisadi ve siyasi buhranlar ile sarsıntı 
geçiren, içi boşalan gençlik yarın, uygarlık direkleri 
çatırdayan Avrupa’ nın yıkıntısı altında kalabilir !.. 
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Cesaretle reformlar yapmak zamanıdır.. Benden 
söylemesi.. Batı blokunun daha kuvvetli olmasını, 
iktisadi, idari, ahlâki üstünlükler kazanmasını istediğim 
için yazıyorum. Cepleri dolarla şişkin hovarda turistler 
gibi “Oh ne güzel memleketler, ne de güzel gezip 
eğlendim...” de diyebilirim. Ama eğri otursak da doğru 
konuşuruz !...” demektedir. 
 
 “PARİS’TE GEZİNTİ” başlığı altında, 
“Akıllının biri, Güstave Eifel adında bir mühendis 
çıkmış, tonlarca demir ve çelik parçasını bir araya 
getirmiş, bir acayip yapı yapıp yakıştırmış. Herkes para 
verip asansörün götürdüğü yere kadar gidip oradan 
Paris’i seyrediyor. 300 metre yükseklikteki, yedi yılda 
bir, 30 ton boya ile boyanabilen kuleye, yapanın adını 
koymuşlar.: Eyfel Kulesi. Uçak Orly hava alanına inince 
hemen boyunu gösterip selâmlamıştı bizi. “Benim 
gözümle herşey güzel, diyordu, gel diyordu.” “Acele 
etme” dedik, Kâbe’ ye girip de nur görmeyenlere 
benzemek istemeyiz. Paris’e gelmişiz Eyfel’den dünyanın 
haline bakmaz mıyız? Gözlerimiz açık mı gitsin ?.. 
 
 Yanına varıp da kulenin tepesindeki bayrağı 
görebilmek mesele. Boynum kanırılmış, şapkam düşüp 
rüzgâra kapılarak Seine nehrine yol alıyor, haberim yok ! 
Hani ya, söylemekler geldi içimden : 
 
 Yahu bu Eyfel midir, değil çıkılır gibi 
 Piza’yı görüp kaçtım, üstüme yıkılır gibi... 
 
 Parlak Paris’i, anlatılan Paris’i, hayalde 
yaşatılan Paris’i görmek için 3 Frank’a kıyıp da 
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asansörle ikinci kata çıkmak gerek. Şehri çepeçevre 
saran, arada şirin bir adacık meydana getiren nehir, 
ihtilâli yaşayan Versay sarayı, Etoile alanındaki Zafer 
Takı hepsi, hepsi ayakların altında ! İnsanlar daha güzel 
burada, içi iyiliklerle dolu insanlar, öfkesiz, ihtirassız, 
sevimli insanlar... Fransa’nın arması geliyor insanın 
aklına. Hürriyet ne güzel şey deniliyor. “Eşitlik” diye 
atılıyor birisi... Ve herkesin düşüncesi iyiliklerle dolu. 
Armadaki üçüncü yazı ayrıca gözleri yaşartıyor : 
Kardeşlik !...” 
 
 Yazarımız daha sonra, misafir olduğu bir Fransız 
evini tasvir eder. Tek odalık bir evde çocuk pisliklerinin 
kokusunun yemek kokularına nasıl karıştığını anlatarak, 
Paris’in bir başka yüzünün resmini çizer. Ve sözlerini 
“Paris’ten bende, kadınlarının ünlü parfüm kokularını 
bastıran bir başka koku kaldı !..” sözleriyle sona erdirir. 
 
 “KAYSERİLİYE TAŞ” yazısında; “Aşk 
Çeşmesi”ne dilek tutularak atılan paraları anlatır ve 
İtalya’da hırsızlık ve gangsterlik okullarının 
bulunduğunu söyler. Ve bir lokantaya girişte şapkasının 
nasıl “araklandığını” anlatır. Yazar daha sonra, 
“İtalyanların kafası şeytanlıkta güzel işliyor. “İlâhi 
komedi” yazarının memleketinde devamlı komedi 
oynanıyor. Sokak satıcıları kimin daha iyi yolunacağını 
karşıdan kestiriyorlar. Bir mağazanın vitrinine bakmaya 
görün, hemen kafese girdiniz demektir, muhakkak bir 
şeyler alıp da çıkacaksınız !...” demektedir. 
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 Daha sonra ise, İtalyanların hilede başarılı 
olmaları kaleme alınmakta ve bunlar eşeği boyayıp 
babalarına satmakta usta olmuşlar denmektedir. 
 
 “TÜRK LOKANTASI” başlığı altında 
yazarımız, Fransa da yemek yeme konusunda duyduğu 
sıkıntıları dile getirmektedir. Sonra da, bir Türk 
lokantasını bulduğunda yaptığı yemek bayramının 
sevincini anlatmaktadır. 
 
 “PEÇELİ” yazısında, Londra’dan bahseder. Sisi 
görünce Londra’ya “peçeli” adını takıvermiştir. 
 
 “GERİCİLER ÜLKESİ” nde, “İlericiler, 
gericiliği gelip te Avrupa’da görsünler. Din ve tarihe 
bağlılık nasıl olurmuş Avrupa’da görsünler...”der. 
İngilizlerin eskiye rağbet edişleri, kraliçelik müessesesi 
ve sistemleri kaleme alınır. 
 
 “BÖYLE KÖY OLMAZ” yazısında, 
“Avrupa’nın Doğu’dan üstünlüğü yol ile başlıyor. 
Medeniyet eşittir yol denilse yeri. Londra’da başlayan 
asfalt köylerde sona ermiyordu, daha başka yüzlerce 
köyü dolaşıp kucaklıyordu. Şehirden şehire, köyden köye 
değil, köyün tarla bölümlerine kadar girmişti asfalt. Yol 
boyunca köylünün de bir otomobile sahip olacağı tabii 
idi. Yolun, medeniyetin imkânlarını köye götüreceği tabii 
idi.” 
 
 “Yol, okul, su-Yönümüz köye doğru” ne güzel 
sözdür. Seçimden seçime politikacıların ağzından ne de 
sık duyarız...” 
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 “Köylü, yeni gelişmeleri, çiftlik hakkında yeni 
gelişmeleri, yeni tarım aletlerinin bulunduğunu ve 
kullanış şekillerini “köy kitaplığı”na gidip öğreniyor. 
Her köyde, köylülerin umumi toplantıda seçtiği “Köy 
Meclisi” var. 5-15 üyeli köy meclisi köyü yönetiyor. Köy 
meclisi, zerzevat bahçelerinin bakımını sağlamak, spor 
sahaları kurmak, okulu ve kiliseyi onarmak gibi 
görevlerden önce kitaplık konusunu ele alıyor. Ve 
bütçenin dörtte birini kitap, gazete, dergi için ayırıyor.” 
Dedikten sonra, Avrupa köy ve köylüsünü tasvir ediyor. 
Ve sonra, sözlerine “Birbirine ve şehirlere bağlanmak 
için 400 bin kilometre yol bekleyen Anadolu köyleri, sizin 
de böyle günlerinizi özlüyorum” şeklinde son 
vermektedir. 
 
 “İNSANIN DEĞERİ” yazısında yazarımız, 
İngiliz sağlık sisteminin güzel yanlarını anlatmıştır. 
 
 “ÇIK KÜRSÜYE” yazısında, İngiltere’deki 
geniş söz ve yazı hürriyetinden bahsetmiş ve her şehirde 
kurulmuş bulunan “Serbest Kürsü”leri ele almıştır. 
Ayrıca, BBC radyo yayınlarından ve yayın politikasından 
bahsetmiştir. 
 
 “KÖPEK OKULU” yazısında, İngilizlerin 
hayvan sevgisi dile getirilmiştir. 
 
 “YOKLAR ÜLKESİ” nde, İngiliz siyasal 
sistemi, parlamentosu ele alınmıştır. 
 
 “İÇ GÖÇ ÖNLENİYOR” yazısında, “Her yer 
öyleymiş, öyle dediler; İngiltere’nin benim gezdiğim 
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bölgelerinde haftanın beş günü trenler, otomobiller, 
bisikletler, milyonlarca kişiyi işyerine taşıyor. Taşıtlar, 
hergün yalnız Londra’ya dışardan üç milyona yakın 
insanı bürolara, fabrikalara, atölyelere getirip 
götürüyor. Dünyada ilk defa geniş çapta sanayileşme 
gayretine girişen ve bu konuda başarılı adımlar atan 
İngiltere’de gözler ne tarafa çevrilse bir fabrika bacası 
görüyor. Hangi sokaktan geçilse kulakları bir tezgâhın, 
atölyenin sesi dolduruyor. Londra semalarını kaplayan 
ağır sise sıcak su akıntısının etkisinden ayrı olarak 
fabrika bacalarından yükselen duman da karışıyor.” 
Demektedir. Bu yazıda, İngiltere’nin sanayileşmede 
gösterdiği başarı ve yaptığı hamleler anlatılmıştır. 
 
 “TRAKTÖRÜN TEKERLEĞİ” nde “... 
Türkiye’ ye ilk giren traktör “Fordson” markasını 
taşıyor. Fordsonun fabrikasını Londra’da gezdim. Ford 
fabrikalarının Amerikalı sahibi Ford’un prensibi 
hammaddenin, enerjinin ayağına gitmek, merkeziyetçiliği 
bırakıp otomobil olsun, kamyon olsun, traktör olsun 
“makine”lerini ucuza mal etmek, ucuz malı iyi yapıp lüks 
olmaktan çıkarıp piyasaya sürmek. 1929’da İngiltere’de 
İngilizlerin de katılmasıyla kurulmuş, Londra’nın Essex 
bölgesindeki fabrika.” Dedikten sonra Ford fabrikasının 
tasvirine geçmektedir. 
 
 “SES VEREN KADIN” da yazarımız,  “...Yol 
izlenimlerini Londra Radyosu, Türkiye’deki 
dinleyicilerine “karşılıklı konuşma” şeklinde duyurdu. 
Londra radyosunun kısaca adı BBC 1927’de Kraliyet 
emirleriyle halka hizmet amacıyla kurulmuş. İngilizce 
yayınlarından ayrı olarak 43 ayrı dilde yayın yapıyor. 
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Her gün üç kere de Türkiye için yayını var. Türkçe 
servisini gayet güzel Türkçe bilen, doktorasını Türkiye 
için yazdığı etüd ile veren palabıyıklı Mr. Mango 
yönetiyor. Turizm bürosu müdürü Yusuf Mardin’in 
verdiği yemekte tanışmıştık. Türkiye’yi seven insan 
gözünden belli oluyor, seviştik ve uzun konuştuk.” 
 
 Bu kitap yazıldığında ülkemizde henüz televizyon 
yoktu dipnotu dikkatlerimizi çekerken, yazarımız :  
 
“Yakında bizde de olacak inşallah” diye daha o günlerde 
televizyon yayınlarının müjdesini vermiştir. 
 
 “BİZDEN KAPMIŞLAR” da yazar, Kembriç 
şehri ve üniversitesini anlatmıştır. 
 
 “PLAN İLE PİLAV” yazısında ise, “Sultan 
İbrahim’in hekimbaşısı “Kör Hekim” diye ün salmış. Her 
iki gözü de âma imiş. İngiliz kralı hastalanınca dünyanın 
en ünlü tıp bilgini olduğu için “emri şahane” ile 
Londra’ya gönderilmiş. Daha önce de gelen hekimler 
kralın yakınları tarafından denenir. Vezir vüzera’nın 
evinde dinlendirilirmiş. Kör Hekim’in konuk kaldığı 
asilzade evinde bir genç kız kahve getirmiş. Fincanları 
almaya geldiğinde genç kız; Türk hekimi ev sahibine 
sormuş : 
 
 -“Vakitli vakitsiz sevişerek vazifesini ihmal eden, 
fırsat bulunca aşna fişna ile uğraşan hizmetçi kızları çok 
tutar mısınız?” 
 
 -“Hayrola?” demişler. 
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 Ve anlatmış. Ve hizmetçi kızı çağırmışlar. 
 
 -“Dinine imanına söyle demiş hekim, biraz önce, 
fincanları almaya gelmeden önce bir delikanlı ile hangi 
odada buluştunuz ?” 
 
 Genç kız, sevdiği delikanlı ile birleştiğini itiraf 
etmek zorunda kalmış... 
 
 -“Aman, demişler, nasıl bildin ?” 
 
 -“Yürüyüşünün şekli değişti de ondan...” 
 
 -“Sen bunu bildin, bizim çocuğun mızıklayıp 
duruşunun sebebini de bilirsin, demiş ev sahibi, her ne 
yedirsek durmadan bağırıyor ve karnı doymuyor.” 
 
 -“Getirin” çocuğu demiş Hekimbaşı. Çocuk 
getirilmiş ve muayene edilmiş. 
 
 -“Söz ver karını boşamayacağına !..” 
 
 -“Söz veriyorum...” 
 
 -“Bunda Türk kanı vardır. Türk kanı taşıyan 
çocuğun bulgur pilavı yemeden karnı doymaz.” 
 
 Evin kadını, bir Türk ile münasebetini izahtan 
sonra hemen bulgur pilavı bulmaya koşmuş. 
 
 Anlattığımız tabii hikâye; fakat ben şunu demek 
isterim, evvelallah pilavcıyızdır ! “Pilav cephesinde kaşık 
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muharebesi...”sözü de ünlüdür. İngiltere ise plânı ile 
ünlü.”demektedir. Ardından, “Gezintiyi plâna bağlayan 
milletin, devlet ve memleket işlerini plânla yapması 
kadar tabii ne olabilir? İngiltere, evet böyle diyorlar, 
bugünkü “kudretli durumuna plân ile program ile 
gelebilmiş. Halâ da her işte ve her yerde “plân ve 
program” diyerek, İngilizlerin plânlı kalkınma sürecini 
vurgulamaya çalışmaktadır. Ve sözlerini : “Bir lokma, 
bir hırka” demişiz. Lokma da bulgur pilavı lokması. 
Bazen de onun için “plân” yerine “plav” deyip 
geçiyoruz... Günden güne de lokmalarımız küçülüyor...” 
şeklinde son vermektedir. 
 
 “SOĞUK” da İngilizlerin sokakta bir başka 
kişiyle karşılaştıklarında devlet memuru gibi “soğuk” 
olduklarını anlatmakta ve trafik akışının soldan,araç 
direksiyonlarının sağ da bulunuşundan bahsettikten 
sonra, “sinemalarında sigara içilen tek memleket 
İngiltere” demektedir. 
 
 “MÜZEYE SIĞMAYAN TABLO” da, Britiş 
Muzeum’ dan bahseder yazarımız. Der ki : “... Her şey 
var canım. Herşeyi, hepsini derleyip toparlayıp getirmiş 
elin gâvuru. Kimini satın almış, kimini çalmış, kimini 
kendi yapmış, kimi kendi atalarının eseri, eski Mısır’dan, 
yeni Roma’ya, Kızılderililerden yamyamlara gelene dek 
her milletin her devrin eseri, zevki, zevksizliği... Zulmü, 
sanat seviyesi. 
 
 İnsanın canı adım atmak istemiyor. Yüzyıllarca 
öncesinin günlerinden ses veren eser karşısında donup ta 
düşünüp kalıyor seyreden. Hele ki göz, aşina esere, aşina 
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tarih yapıcısına rast geliverince. Eğilseler de kulaklarına 
söyleyiversem : Kütahyalı ustanın yaptığı en güzel çini 
Londra Müzesinde, Türk kılıcı, Türk ustalarının örs ve 
çekiç sesi olarak burada. Kazan kepçe, ağızlık işleme, 
ısmarlama saat, hediye şamdan, Türk sultanlarının 
boynunu süsleyen gerdanlık burda. Osmanlı 
imparatorunun orijinal resmi burda. 
 
 İşte Fatih Sultan Mehmet Han’ın resmi. Ürperti, 
sıcaklık, sevinç ve ağlama isteği içimde. Bellini’nin 
imzası ile dev adamın büyük sanat eseri portresi. 
 
 Avrupalı benim kadar, Türkler kadar hayranlıkla 
seyrediyor Fatih’i. Bugünkü Avrupa O’nun eseri. Tarih 
yapan, çağ açan adam o. Ortaçağı kapatan adam. Aklı 
barbarlığa, zulme, cennet anahtarı satmaya eren 
Avrupalıyı harekete geçiren adam Fatih. Ondan sonra 
canlılık gelmiş Batı’ya. Rönesans, Reform Fatih’ten 
sonra. Ulusula’nın Avrupa’da iş görmeye başlaması 
sonradan gemilere top konulması, gemilerle keşiflere 
çıkılması yeni çağda. “diyen yazarımız, daha sonra 
“Amerika’nın keşfinde İstanbul fethinin rolü olduğu”nu 
ifade etmektedir. 
 
 “GELSİN PARALAR ŞENLENSİN BURALAR” 
da, “... Kanuni’nin sadrazamı Damat Makbul İbrahim 
Paşa’nın Alman ve İngiliz elçilerine sözü nedir öyle : 
“Bir daha hükümdarlarını yazılan namelere 
(imparator)ünvanı sakın ola ki imza diye koymaya... Tek 
imparator Osmanlı hükümdarıdır !” 
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 “Neyse, biz gelelim radyo-televizyon 
mülâkatlarına. Sorsun bakalım spiker, biz cevap 
eyleyelim.” Demekte ve kendisine sorulan sorulara 
verdiği cevapları kaleme almaktadır. Verilen cevaplar 
arasında oldukça ilginç bulduğum cümlelerden bazıları 
şunlardır : 
 
 “Çanakkale’de İngilizlerle değil de İngiliz 
siyasetiyle çarpışmışız...” 
 
 “İstanbul tarih zenginliği ve tabiat güzelliği 
taşıyan şehir. Londra’nın da kendine göre özelliği ve 
güzelliği var. Fakat Londra ile İstanbul’dan önce Türkler 
ile İngilizleri karşılaştırmakta fayda görürüm. Türkler 
yüzyıllar boyunca üç kıt’ada hakimiyet kurmuşlar. 
Akdeniz Türk gölü olarak kalmış yıllarca. Fakat 
Türklerin ard düşüncesi olmamış. Yarını da 
düşünmemişler. Yeni fethedilen her ülkeden toplanan 
ganimet, para pul İstanbul’un imarına sarf edilecek 
yerde, Anadolu’ nun gelişmesine sarf edilecek yerde 
daha önce fethedilen bir fakir mıntıkanın insanlarının 
mutluluğuna harcanmış. Üstelik para ile birlikte Anadolu 
insanının kanı da harcanmış.  Osmanlı imparatorluğu 
hep vermiş. Britanya imparatorluğu ise “rabbena hep 
bana” demiş, “gelsin paralar, şenlensin buralar” 
denilmiş. Müstemlekelerden beşe alınan beş yüze 
satılmış. Elbette Londra bu durumda dünyanın en mamur 
şehri olacaktır. Elbette İngiltere adasında işlenmemiş tek 
karış toprak, yüzü gülmeyen tek İngiliz 
bulunmayacaktır.” 
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 “Şimdilerde aklıma geliyor. Üstelik Türkler 
imparatorluk sınırlarını bir büyük amaç için 
genişletmişler. Allah adını dünyaya yaymak için. İngilizin 
işi madde ile, bizimkisiyse manâ... Düşündükçe bir efkâr 
kaplıyor içimi. Dün, dünyayı dar gören millet şimdi 
daracık topraklar üzerinde. 
 
 İnsan doğar, gelişir, ölür. Toplumlar da öyle. 
 
 En eski tarihe sahip Türk Milleti ölmemiş ama 
küçültülmek istenmiş. İnsanın ağrına gidiyor. Beynimde 
Atatürk’ün ve Namık Kemal’in sözleri uğulduyor. 
“Yüksel ki yerin bu yer değildir. Dünyaya geliş hüner 
değildir.”, “ Büyük Tür Milleti, senin için yükselmenin 
hududu yoktur...” 
 
 “ATİNA’DA BİR DÜĞÜN” de, Türk Yunan 
münasebetlerinden bahseder yazarımız. 
 
 Tahir Kutsi Makal, eserinin bu birinci bölümünde 
“Köylü gözüyle Avrupa” yı Anadolu köylüsünün 
bakışıyla ele almıştır. Mukayeseler, ölçümlemeler ve 
analizler de bakış bizim köylümüzün bakışıdır. Kitabı 
okurken, çağdaş, aydın bire Anadolu köylüsünün 
batı’daki seyahatini yaşıyorsunuz. 
 
 Fıkralar, espriler ve atasözleriyle yer yer 
süslenmiş, Türkçe’ nin engin ve zengin dağarcığından 
pırlanta sözlerle donatılmış cümlelerden ibaret bir 
ifadeler olayı sizi sarıp sarmalamaktadır. Tahir Kutsi’ 
nin ustalar ustası olmasının sebebi de dilimizi iyi 
kullanmış olmasıdır. 
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 Rahmetli Kadircan Kaflı Tercüman Gazetesi’ nde 
bu eser için :”Köylü Gözüyle Avrupa’yı yarı mizah bir 
kitap sandımdı, okumaya başlayınca anladım ki tam bir 
edebi eserdir. Yazar, Avrupa’yı dolaşmış, keskin çizgiler, 
ince istihzalarla anlatıyor...” demiştir. 
 Zaten, Tahir Kutsi’nin temel özelliği de 
buradadır. Evet, keskin çizgiler ve istihzalar... Keskin 
çizgiler milli ve mânevi meseleler üzerindedir. İnce 
istihzaları ise, ne kadar yanlış, çarpık, devlet ve millet 
düşmanı kişi ve olay var ise onlara kullanmıştır. 
 
 İngilizle Osmanlı’yı mukayesesinde o’nun gerçek 
tahlilciliğini görmekteyiz. Tarih bilgisiyle mücehhez 
beyninin Türk gönüllerimize sunduğu Anadolu gülleriydi 
o tahliller... Hele hele, o’ nun tasvirlerindeki kullandığı 
kelimeler ve üslup; nüktedan bir bakış açısı dilimizin nefis 
ürünlerinden başka bir şey değildir. 
 Gezisinin sonunda Koca Yunus gibi, insanlığın 
tek bir şeye ihtiyacı bulunduğunu ve bunun da sevgi 
olduğunu açık açık anlatması, hoşgörüden, sevgiden 
başka kurtuluş ve huzur yolunun bulunmadığını 
belirtmesi de ona has bir söylem biçimiydi. 
 
 Paris, Londra ve Atina üçgeninde geçen bu gezi 
kitabını okurken, en küçük ayrıntıları dahi 
yakalamaktasınız. Bir anda metroyla seyahat etmekte, 
bir anda Anadolu özlemini içinizde duymaktasınız. 
Teknolojik gelişmelerden göç meselesine kadar, 
sanayileşmeden köy kalkınmasına kadar geniş bir Avrupa 
yaşantısının yelpazesi içinde göz adımlarınızla geziye 
çıkmaktasınız.  
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   BÖLÜM : II 

 
“TUNA’DAN KARPATLARA” 

 
 “ESKİ DOST TUNA İLE KUCAKLAŞTIK” 
başlıklı bu bölümün ilk yazısında yazarımız,  
 
“... Dünyanın en verimli ırmaklarından biri bu ! Nil’den 
sonra dünyanın en verimli ırmağı. Yüzyıllar boyu 
insanlık, Tuna nehri kıyısında kurmuş uygarlığını, 
ilerletmiş... Tuna nehri sınır olmuş, kavga sebebi olmuş.. 
Dostluklar kurulmuş Tuna üzerinde ve kıyısında, insanlar 
vurulmuş, nice ordular kırılmış Tuna çevresinde ve 
üstünde. 
 
 Tuna bizim için de bir çok anı taşıyor... Akıp 
giden sular, akıp giden zaman gibi aktıkça çok şeyler 
anlatıyor.. Şimdi sınırlarımızın çok uzağındaki Tuna 
nehri vaktiyle, kıyısında Türklüğün kaleler kurduğu ulu 
su ! Kaleler kurduğu ve daha önce kurulan kaleleri 
yıktığı ... 
 
 Ömer Bedrettin Uşaklı “Geçtik yabancı gibi 
yakınından Rodos’un” diyor. Biz uzağında değiliz 
Tuna’nın. Yakınında, üstünde, içindeyiz. Yabancı gibi de 
değiliz. Türklüğün hayâli, Türklüğün malı. Tuna’ya eskisi 
kadar yakınız. Türklüğün mührü var Tuna kıyılarında. 
Türk’ün sesi var. Kıyılarındaki kent ve kasabalarda 
Türk’ün ses bayrağı dalgalanıyor. Türkçe konuşuluyor 
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Babadağ sokaklarında, Türk’ün ses bayrağı dalgalanıyor 
Köstence caddelerinde ve Tolçia sokaklarında. 
 
 Ve Tuna, dilimizden düşmeyen şarkı. Türk’ün 
özlemi, türküsü. Yakın zamana kadar, birkaç yıl öncesine 
kadar üzerinde “Adakale” denilen yerinde bayrağımızın 
dalgalandığı nehir !.. Dilimizden düşmeyen, 
gönlümüzden silinmeyen türkü Tuna... 
 
“Tuna nehri akmam diyor 
Etrafımı yıkmam diyor 
Şanı büyük Osman Paşa 
Plevne’den çıkmam diyor...” 
 
 Tuna nehri türkü, Tuna nehri hüzün, Tuna nehri 
özlem... Ve işte özlediğim Tuna üzerindeyim. Kıyılarında 
Türklüğün kalelerinin kurulduğu nazlı Tuna, içerlerde 
kıyıları sazlı Tuna !...” 
 
 “...Akmış Tuna, yıkmış Tuna, yakmış Tuna !...” 
 
 Bir nice aileyi yakmış. Bir nice evleri, kaleleri 
azgın sular yıkmış, yakmış... 
 
 Ata benziyor azgın zamanında Tuna, şaha kalkmış 
bir at’a : 
 
“Bin geme bağlanan yağız at şaha kalkıyor 
Gittikçe yükselen başı Allah’a kalkıyor.” 
 
 Ve dökülmek üzereyken kısrak. Delişmen, kösnük 
bir kısrak ! Vuruyor kendini karalara, vuruyor kendini 



157 
 

topraklara... Olanca verimini olanca humusunu toprakta 
millendiriyor...” 
 
 Tahir Kutsi, Tuna’yı ve Tuna aşkımızı bu şekilde 
dile getirirken rahmetli şairlerimizden Halide Nusret 
Zorlutuna anamızın Tuna üzerine yazdığı bir şiirine de 
eserinde yer vermiştir. Şiir şöyle : 
 
“Tuna mavi : Gökler gibi, 
Bir ufuktan bir ufka eser gibi, 
Koşuyor, koşuyor Tuna, 
Coşuyor Tuna... 
Tuna yeşil, bahar gibi, 
Bir ufuktan bir ufka rüzgâr gibi, 
Akıyor... Zorla akıyor Tuna 
Tuna kızıl : Kan gibi, 
Duygulu bir insan gibi 
Yanıyor, içinden yanıyor Tuna... 
 
Anıyor Tuna 
Eski güzel günleri hıçkırarak 
Tuna ak, Tuna berrak 
Benim gözyaşım gibi... 
Tuna dertli bugün, hummalı başım gibi. 
Dalgalarda köpükleniyor, ak 
 
Kısrakların yeleleri, 
İçimde bir yıldız, bir hız 
İçimde çırpıntılar var 
İçimde gür bir ses haykırıyor 
İleri !..” 
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 Ve ustalar ustası yazarımız, Tuna sözlerini şu 
şekilde devam ettiriyor : “Gezdik Tuna’da eski bir 
tanıdık olarak. Tanış-biliş olarak gezdik... Bir eski dost 
ile, bir büyük özlemi duyulan dost ile kucaklaşmaydı bu... 
Kucaklaşmıştık, buluşmuştuk.. Sevişecektik.. Dertleri 
deşecektik..” 
 
 “ROMENLER AZGIN TUNA’ YA GEM 
VURMUŞ” başlığı altında ise, “Akmam, derse Tuna 
nehri, bırakın akmasın.. Yıkmam derse çevresini, 
yıkmasın bırakın... Kış aylarında bir süre akmıyor Tuna; 
bahara doğru üstü kan köpüklü bir su, denizden bir 
parçadır yürüyor Karadeniz’e doğru. Almanya’dan, 
Yugoslavya’dan, Romanya’dan geçerek yürüyor... Eski 
Türk illerinden... 
 
 Tuna’nın yakıp yıkması, coşkun yani deli akması 
önlenmiş bulunuyor. Bin gemle bağlanmış şimdi Tuna. 
Nil üzerindeki Assuan Barajı, Fırat üzerindeki Keban 
Barajı gibi Tuna üstünde de barajlar var şimdi. Eskiden 
coşkun akmaması, durgunluğu uğursuzluk sayılırmış 
Tuna’nın. Şimdi uğur, durgunluğunda !.. Uğur 
yorgunluğunda... Tepelerden coşkunlukla akan, önüne 
geleni yıkan Tuna barajlarla yoruluyor, daha da 
delişmenliği deltada, tam denize karışacağı yerlerde 
kanallarla yoruluyor. Kanallar Romanya topraklarının 
içerlerine, dağların eteklerine kadar uzanıyor. Kıyısında 
ağaçlar yetişen, ilerde yıkılmaya aday büyük ağaçlar 
yetişen Tuna nehri, kanallarının kıyılarında sazlara su 
veriyor, sazlara, çeşitli balıklara, tarlalarda çeşitli 
bitkilere hayat veriyor...” 



159 
 

 Tahir Kutsi, Tuna üstünde kurulan enerji üreten 
barajları ve gezinti kanallarını anlatır ve ardından 
“Tuna nehri ortasında bir Türk toprağı olarak, 
yüzyıllarca kalan, bir anlaşma gereğince birkaç yıl 
öncesine kadar Türk toprağı olarak Ayyıldızlı bayrağın 
dalgalandığı Adakale toprakları şimdi Yugoslav-Romen 
işbirliği ile yapılan barajın suları altında kalmış 
bulunuyor.” der... Bir kıyıdan bir kıyıya geçmek için değil, 
üzerinde doya doya gezmek için bindiği gezinti gemisiyle 
Tuna üzerinde derin düşünceler içinde dolaşan 
yazarımız, Romenlerin Tuna turizmi sayesinde para 
kazandıklarını da belirtir ve Evliya Çelebi’nin daha o 
yıllarda Tuna’yı tasvirini yansıtmadan edemez. 
 
 Daha sonra ustalar ustası “Otel’den bakılınca 
Tuna, bir büyük bir uçsuz bucaksız deniz görüntüsü 
veriyor... Sabah işine gidenler, Tuna kıyısında 
soluklanıyorlar... Öğleden sonra “Navrom” iskelesi 
ayrıca zenginleşiyor ve neşeleniyor. Çıtı-pıtı kızlar 
biniyor. Çıtı-pıtı dilinde, “Tuna dalgaları” valsinin 
melodisi.. Özlenen, özlediğimiz Tuna nehrinin 
derinliklerine yol alınıyor.. 
 Sevinç... 
 Sevince karışan hüzün, 
 Hüzünlü akan Tuna nehri ile sarmaş-dolaş olan 
insanlar... 
 Yıkılan ağaçlar, Tuna’nın sularından ayrı kaldığı 
için kuruyup iskelet görünümünde duran ağaç kökleri... 
 
 Dudaklarda Tuna ile ilgili türküler, şiirler. 
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 Akıyor Tuna, eski görüntüsü al kanlı Tuna.. 
Türk’ün atlarının sulandığı Tuna... Canım Tuna !..” 
demektedir. 
 
 “KÖSTENCE’DE BİR CAMİ” başlığı altında 
usta yazar, “Yahya Kemal, “Bir Türk’ün gönlünde 
nehir varsa Tuna’dır, dağ varsa Balkan’dır.” diyor. 
Öylesine işlemiştir içimize Tuna nehri. Ve Balkanlar... 
Osmanlı Devleti’nin ilk kuruluş yıllarında hedef, 
İstanbul’dan önce Balkanlar olmuştu. Eflak’ın, 
Buğdan’ın alınması, Dobruca’nın Türkleşmesi Yıldırım 
Bayezıt zamanında başlamıştı. Osmanlı padişahı 
Yıldırım’ın kaleleri fethetmesi, Tuna’yı bir Türk nehri 
durumuna getirmesi yüzyıllar sonra halk ozanlarının 
sazında değerlendirilmişti... Karacaoğlan şöyle diyordu : 
 
 “Gürzilen vurur kız, kalen yıkarım 
Yıkarım da kemiklerin sökerim 
Üstüne de yüksek köprü kurarım 
Geçerim Tuna’nın seli isen de...” 
 
 Anadolu’nun Çukurova ve Torosların çocuğu 
Karacaoğlan’ın kulağına kadar erişmiştir Tuna’nın ünü. 
Ve Dobruca mıntıkasının, Dobruca’nın merkezi 
Köstence’nin...”demektedir. 
 
 Tahir Kutsi, daha sonra Köstence’de saklanan 
hazineden bahsetmekte ve elde edilen gelirle Köstence 
şehrinin imarının Şehzade ve Süleymaniye Camilerinin 
yapıldığını belirtmektedir. Yazarımız, “...Köstence’de 
Türk kültürü halâ yaşıyor. Diliyle, inancıyla, gelenek ve 
görenekleriyle Türk kültürü, İstanbul’dan, yahut 
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Anadolu’nun herhangi bir şehrinden görünüm veren 
Köstence’nin en ünlü tarihi eserlerinden bir camii !..” 
demiştir. 
 
 “ROMANYA’DA DALGALANAN SES 
BAYRAĞI” yazısında, Bükreş ile Köstence arasında 
çalışan trende tanıştığı Nursel isimli bir Türk tekstil 
mühendisi’ni anlatmaktadır. “Köstence’de nişanlarını 
ben taktım. Türk töresine uygun, hiç basılmamış kilim 
üzerinden yürüdü de geldi önüme. Yüzüklerini “mutluluk 
dileği” ile ben taktım. Nişanlısı Nursel’in bir Türk. Taner 
İbrahim. Veteriner...” 
 
 “Şair “Türkçem benim ses bayrağım” diyor. 
Romanya’ya gidenler ses bayrağımızın dalgalandığını 
duyacaklar. Murfatalar’da türkü dinleyecekler, 
Babadağ’da Türk masalları anlatıldığını, Köstence’de 
Türk efsanelerinin halâ yaşadığını görecekler.” demiştir. 
Türkçe’nin evlerde, aile içinde öğrenildiğini belirten 
yazar, dilimizin zengin kaynaklarıyla birlikte nesilden 
nesile aktarıldığını özellikle belirtmiştir. Üstad, bu yazının 
son kısmında, kendine has bir üslup ile “Hiçbir kadın ana 
kadar güzel olabilir mi, hiçbir dil anadil kadar güzel 
olabilir mi ?” diye sormuştur. 
 
 “AHRETTE CENNET YERİNE DÜNYADA 
TÜRKİYE’ DE YAŞASAM YETER” yazısında, 
öncelikle Köstence’nin eski bir Türk kasabası olan 
Murfatlar Kasabası’nı ve şarapçılıkta ününü ele 
almaktadır. Daha sonra üzüm sıkma makinasının 
ustabaşısı Türk’ün pasaport macerası sonrası 15 gün 
Türkiye’de kalması anlatılmaktadır. 
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 “AĞLASIN MAVİ TUNA” yazısında, 
“...Avrupa’nın en muhteşem manzarası ile gün batarken 
tanıştık. Renk cümbüşü vardı suyun üstünde ve 
kıyılarında. Akşam, delta hüzünlenmişti. Sarı, kırmızı ve 
daha nice bin çeşit renk “Mavi Tuna”nın üstünde 
harmandı !.. Sigara dumanını üfürdüm Tuna’nın 
ışıklarına. Işıklandırılan Tuna’nın kollarına. Tuna nehri 
durmuş gibiydi. Tuna yerine oturmuş gibiydi. Akmaya 
Karadeniz’e bol gürültüyle, çılgın ağlamayla dökülmek 
istemiyordu. 
 
 Sabah, güneşin ilk ışıklarını da Tuna’nın 
“deltası” üzerinde yakaladım. Uykuyu feda edip 
yakaladım. Güneşi bekledim. Doğdu, ilk ışıklarını sarı 
ışıklarını, henüz yakmayan, henüz bekleyen ışıklarını 
“Mavi Tuna”nın üstüne seriverdi. Hafif sarılık sardı 
Tuna’yı. Kafamı düşünceler sardı !..”demektedir. Türk 
Romen dostluğundan bahseden bu yazıda Tuna nehri 
tasvirleri muhteşemdir. 
 
 Ustalar ustası Tahir Kutsi “TOPLUM 
HAYATINDAN KESİTLER” başlığı altında Romanya’dan 
manzaralar sunmaktadır. 
 
 “Tuna boylarında Türk türküleri” başlığı altında 
yazar; “Vardar nire, Dobruca nire?..” 
 “İmparatorluğun “Tuna vilayeti”, “Rumeli 
vilayeti”, “Selanik vilayeti” nire, Eflak ve Buğdan nire?.. 
 Çatlatasıya atı sürsen her biri arası günlerce 
sürer. 
 Bir elden bir ele insanın gitmesi ne mümkün ! 
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 Ama türküdür bu, dinler mi uzak yakın... Bakın; 
 
 “Mayadağ’dan kalkan kazlar 
Al topuklu beyaz kızlar 
Yârimin yüreği sızlar 
Vardar ovası, Vardar ovası 
Kazanamadım ekmek parası...” 
 
 Git dolaş Rumeli’yi, Karacaoğlan’ı bulacaksın. 
Köroğlu’nu, Kerem ile Aslı hikâyesini, binlerce deyimi, 
ata sözünü. 
 
 Ve yüzlerce türküyü. Türkiye’nin türkülerinin 
Rumeli varyantını.. Dobruca’daki Gagauz Türklerinin 
“Köroğlu” türküsü şöyle örnek olarak : 
 
 “Ben bir Köroğlu’yum dağda gezerim 
Çalıya, çırpıya kelle dizerdim 
Esen rüzgârdan izler seçerdim 
Kimsem yoktu. Balkanda yalnız gezerdim. 
Demir topuzlan kelle ezerdim 
Ben yedi dağa hükmederdim...” belirtmektedir. Daha 
sonra, yazar, çeşitli türküler ve ağıtlardan örnekler 
sergilemektedir. 
 
 “DAĞ BAŞINDA BUĞU VAR” yazısında yazar 
Karpat Dağları’ na gidişini anlatmaktadır. Uçağa 
bindiğinde Tuna’yı uçaktan görmüş ve bir yanı öksüz gibi, 
bir yanı gelin görünüşlü dediği Tuna’ya Öksüz Dede 
tarafından yazılmış şiiri okur. Şiir şöyle : 
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 “Misal-i cennettir evvel baharı 
Açılır kırmızı gülü Tuna’nın. 
Öter bülbülleri leyl ü neharı 
Eser bâd-ı sabâ yeli Tuna’nın. 
 
Hiç kimseler bilmez kandadır başı, 
Tazelenip akar yeğindir cuşu, 
Eksik değil yalısının savaşı 
Leş ile doludur gölü Tuna’nın. 
 
Alaman dağından beri geçmiştir, 
Engürüs ilinden yollar açmıştır, 
Analar ağlatmış, kanlar içmiştir, 
Söylemeye yoktur dili Tuna’nın. 
 
Turaba garkolmuş yerdedir yüzü, 
Arzulayıp akar Karadeniz’i, 
Selâmlaşıp Estergon’la Budin’i 
Belgrad’a uğrar yolu Tuna’nın...” 
 
 “KARPATLARDA YAŞAMA SEVİNÇİ” yazısında, 
Transilvanya yaylalarına ilk giden yazar olarak 
izlenimlerini anlatır. “HALK TÜRKÜLERDE YAŞAR” 
yazısında ise, Romen folklorunun derinliklerinden gelen 
türkülerden bahseder. Ve “Ancak, engin tarihi olan 
ulusların zengin folkloru olur. Efsanesi olur, çeşitli halk 
oyunları olur, masalları, halk hikâyeleri olur, türküsü 
bulunur. Kopuk ulusların, yeni yetme ulusların, sonradan 
türeme ulusların türküsü olmaz. Zenginliği, iç zenginliği 
olmaz...”demektedir. Türk ve Romen folklorunun 
birbirlerine olan benzerliklerinin işlendiği yazıda, gene 
yazarımız, kıvrak-akıcı kalemini konuşturmuştur. 
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 Kitabın bu bölümünün bundan sonraki başlıkları 
şöyledir : 
 -Bataklıkta yeşeren turizm sitesi 
 -Kitaba sevgi ve saygı 
 -Tarihi yolcu hanı şimdi bir turistik merkez olmuş 
 -Bir köy müzesi 
 
 

BÖLÜM III 
 

VER ELİNİ AFRİKA 
 
 “YASLI GİTTİM ŞEN GELDİM-AÇ 
KOYNUNU BEN GELDİM” ve “BİZİM 
AKDENİZ’İN ÜSTÜNDE BULUT YERİNE HÜZÜN 
VAR” başlığı altında usta yazarımız : 
 
 “...Deniz, deniz Akdeniz/ Suları berrak deniz..” 
dilimizde şarkı.. Berrak suları Akdeniz’in, öfkeyle yarılıp 
köpükleşiyor. Rüzgârla şişip yol alan kadırgaların 
sevinçle yarıp zafer çığlıklarıyla dalgalandırdığı 
Akdeniz’in suları küskün gibi : Yarılan su acele 
birleşiyor, bir ince beyaz iz kalıyor geçtiğimiz yerlerden. 
Göz yaşlarım, hatıraların acılığıyla bir ince çizgi halinde 
süzülüp çenemde birleşiyor. 
 
 “Belki halâ o besteler çalınır 
Gemiler geçmeyen bir ummanda..” 
 
 İstanbul Boğazı’ndan Cebelitarık’a kadar, küçük 
bir kısım dışında bütün kıyılarını üç hilâlli Türk 
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bayrağının gölgelendirdiği “koca göl”, “gemiler 
geçmeyen bir umman” olmuş da haberimiz yok. 
Barbaros yok. Turgut Reis yok. Uluç Ali Reis yok, 
leventler yok. O top sesleri yok... 
 
 “Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor ? 
Barbaros, belki donanmayla seferden geliyor... 
Adalardan mı, Tunus’tan mı, Cezayir’den mi ? 
Hür ufuklarda, donanmış iki yüz pâre gemi... 
Yeni doğmuş ay’a baktıkları yerden geliyor 
O mübârek gemiler hangi seferden geliyor ?” 
 
 Uzak bize Akdeniz, Akdeniz bizim için yok. “Hey 
gaziler” diyerek yola çıkan, üç kıt’anın üç kıyısına 
uygarlık götüren ataların göl’ü bir koca deniz.. Mora, 
Adriyatik sahilleri, Fas, Cezayir, Tunus, İskenderiye, 
çepeçevre Akdeniz, sahile vuran dalgalar der ki denize 
dönüşte "sizdeniz" ama bizim gönlümüz yaslı, gözümüz 
yaşlı, bakışımız telâşlı : 
 
 “Yaslı gittim şen geldim 
Aç koynunu ben geldim. 
Bana bir yudum su ver 
Çok uzak yerden geldim...” 
 
 Bakışların ufuklar ötesini de görmeyi istediğini 
açık denizde, yüzlerce pare gemi ile bu suları yara yara 
aşan leventleri düşünüyorum. Köylerden, kasabalardan 
leventlerin toplanışını: 
 
 -“Gözyaşını elinin tersiyle silen, gık demeden 
ölmesini bilen yiğitler meydana dökülsün..” 
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 Aşk ile vurmaya hazır, ölümün karşısında şevk ile 
durmaya hazır yüzlerce, binlerce levent deniz 
savaşlarında.. Hücumlar, kan ve ateş. Ve Allah Allah 
sesleri gökyüzünde. Topraklarından yaslı ayrılanların 
bekleyen sevdiklerine “şen” dönüşleri.. Kale burçlarına 
dikilen Türk bayrakları....” 
 
 Eserin bu son bölümünde de üstad, kendine 
has akıcı üslubunu sürdürmüş ve nadide bir eser 
ortaya koymuştur. 
 

**** 
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KÖYLÜYE FARKLI BAKIŞ 
 
TÜRKİYE GAZETESİ -29 Haziran 1998 

Kültür-Sanat 
Yöneten : Mehmet Nuri YARDIM 
Halk Edebiyatı ile yıllardan beri uğraşan ve eserler veren 
Tahir Kutsi Makal, Türkiye’de köy romanı furyasıyla 
köylülerin aşağılandığını hatırlatarak “Ben köy veya şehir 
romanı değil insanın romanının yazılması gerektiğini 
söyledim” diyor. 
  
EKREM KAFTAN : Tahir Kutsi Makal, kültür ve 
sanat çevrelerinin yakından tanıdığı bir Halk 
Edebiyatı araştırmacısı. “Kamyon”, “Delitay” gibi 
roman ve hikâyeleri, Aşık Hasan dede kitapları uzun 
zaman dillerde dolaşan yazar aynı zamanda bir 
Karacaoğlan aşığı. Onun tarzında yazdığı şiirlerle 
de sevilen Tahir Kutsi Makal, röportaj sahasındaki 
başarılarıyla da tanınıyor. Makal ile Halk Edebiyatı 
ve Anadolu kültürü üzerine konuştuk. 
 Efendim, Anadolu halk kültürüyle çok meşgul 
bir sanatkârsınız. Anadolu’ nun sizin hayatınızdaki 
yeri nedir ? 
 MAKAL :”Benim bütün hayatımda Anadolu’nun 
tesiri vardır. Anadolu benim için bir kültür zenginliği 
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ifade eder. Anadolu bambaşka bir dil iklimi, bir 
zenginliktir. Zaman içinde Anadolu halk ozanları ve halk 
dilini omuzlamış, yüzlerce sene getirmiştir. Devlet dili 
Farsça olmasına ve Osmanlıca olmasına rağmen, halk 
dili arı duru Türkçe olarak gelmiştir. Ve biz bir Anadolu 
çocuğu olarak Anadolu ve halk kültürüyle yetişmiş 
olmaktan övünç duyuyoruz. Ziya Gökalp diyor ki : “En 
büyük dâhi halktır.” Bunu halkın içine girdikçe, halkın 
güzelliklerini gördükçe insan daha çok anlar. Benim halk 
edebiyatı üzerine çalışmam ve onun üzerinde 
yoğunlaşmamda, bilinçli bir şekilde ona eğilimim olduğu 
tespit edilir. Halkımın dilini tam olarak öğreneyim diye, 
halkımın deyimlerini, atasözlerini, bilmecelerini, 
bulmacalarını, tekerlemelerini, masallarını, destanlarını, 
efsanelerini, dağların, kırların, ovaların ve ırmakların 
efsanelerini öğreneyim diye Halk edebiyatına ağırlık 
vermişimdir. Karacaoğlan’ı öğrenmek ve özümlemek için 
Toros Dağları’na gitmişimdir. Dadaloğlu’nu 20 yıl 
boyunca Toros Dağları’nda, Çukurova’nın eteklerinde 
incelemişimdir. Çadırlarda yörüklerle beraber yatmışım, 
yörüklerle beraber ayran dövmüşümdür. Gelinlerin 
başörtülerine, önlerine taktıkları kınezleri işlemede 
kendilerine yardımcı olmuşumdur. Nitekim, bu 
derlediklerimi, kitaplarımda, halk edebiyatıyla ilgili 
sempozyumlarda değerlendirmişimdir. Bir de benim 
şansım şu oldu. Acıpayam’ın Oğuz Köyü’nde doğdum, ilk 
gençliğimi orada yaşadım. Ondan sonra İstanbul’a 
geldim ve kozmopolit kültürün içinde erimemeye baktım. 
Köylünün aşağı görüldüğü bir zamanda ben gazetedeki 
köşeme “Köylü Gözüyle” ismini koydum. En nihayet 
Necip Fazıl Ortadoğu’da yazmak için gazetenin sahibi 
Zeki Saracoğlu ile anlaştı. Ama, “Ben yazmıyorum. 
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Genel yayın Müdürü’nün serlevhası “Köylü Gözüyle” 
olan bir gazetede yazmam.” Dedi. “Peki ne diyelim, 
dedik.”. “Nokta-i Nazar” diyelim” dedi. Ben de onu 
kabul etmedim. Çok Osmanlıca, çok eski, diyerek. En 
sonunda “Bakış Açısı”nda anlaştık. 
 Benim İstanbul’a geldiğimde köylüye bakış 
aşağılayıcı, küçümseyiciydi. Bazı maksatlı yazarlar gerek 
romanlarında, gerek hikâyelerinde, gerekse 
röportajlarında onları aşağılayıcı, küçümseyici ifadeler 
kullanırlardı. Köy romanı furyası vardı, ne zaman ki ben 
“roman böyle olur diye “Kamyon”u yazdım, “Köy 
romanı, şehir romanı değil, insan romanı yazmak 
gerektiğini anlattım. Köy romanı furyasını durdurdum. 
“İç Göç”ü, “Acı Yol”u kitaplarını yazdım. Köylüye sıcak 
yürekle bakmak lâzım, kucaklamak lâzım fikri 
arkadaşlarda yerleşti. Benim bir şansım köyde 
yetişmektir, bir de yedek subaylığımı öğretmen olarak 
yaptım. Konya’nın bir köyünde görev yapmış olmakla, 
Türkçe’nin inceliklerini daha güzel özümledim. O 
zamanki kaymakamımız sonradan vali olan Dr. 
Bahaddin Güney idi. Onun çok yardımını gördük. 
Masal, hikâye, şiir derleme imkânlarını buluyorduk. Bu 
benim yaşadığım olayı dünyanın en büyük şairlerinden 
Peblo Neruda mecburi yaşamıştır. 
 Nice marksist yazarın, benim diyen şairin 
özellikle röportajda bileğimi bükemeyişlerinin sebebi 
budur. Hem halk kültürünü biliyorum, hem akademik 
kültür var. Hem okulluyum, hem alaylıyım. 
 
 Bir de sizin Türkçe’ye kazandırdığınız 
kelimeler var. Bunları nereden buldunuz? 
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 MAKAL : Yazar, şair kelime yapmak 
zorundadır. Üretilmiş, ortaya konulmuş kelimeleri dil 
ağacına çakma, şiirinde, romanında kullanmak suretiyle 
çakma görevindedir. Hikâyelerimde ve romanlarımda bir 
sayfada aynı kelimeyi bir daha kullanmamanın gayretini 
gösteririm. Bir de ölçülü sözcükler vardır. Bunları 
değerlendirmeye bakarım. Dilimizin zenginliğini şak diye 
yazıya koyarım, okuyucu keyf alır ondan, zevk duyar. Bir 
yazar, bir şair dilinin imkânlarını sonuna kadar 
kullanmalıdır. 
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ANADOLU’DA TÜRK 
MÜHRÜ 

 
KİTABIN KÜNYESİ : 
 
KİTABIN ADI : ANADOLU’DA TÜRK MÜHRÜ 
   Toker Yayınları 
   Genel Dizi No: 81 
   Tez Kitaplar Dizisi No:13 
 
BASKI : Çetin Matbaacılık 
KAPAK : Sivas’ ta Gök Medrese 
      İstanbul 1997 
      Toplam 144 sayfa. 
 
Kitabın 5. Sayfasında “BU ESER 
1071-1971 Malazgirt Zaferi’nin 900. Yıldönümü, 
1320-1971 Yunus Emre’nin 650. Yıldönümü 
1072-1972 İlk Türk sözlüğü Divan-ı Lügat’it Türk’ün 
yazılışının 900. Yıldönümü dolayısıyle Türk 
Kültürü’ne armağan olarak yazılmıştır.”  
 
 Eser 16 ana başlıktan meydana gelmiştir. 
 
 “TÜRKÇE’NİN ZENGİNLİĞİ” başlığı altında, 
dünyanın en güzel dillerinden birisi olan Türkçe’nin 
zenginliği ve Türk Birliği’ni sağlayan yegâne unsurun dil 
olduğu anlatılmıştır. Konuya “Oysa Türk dili zengin dildi. 
İnsanların birbiriyle anlaşmasını sağlayacak ölçüde 
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olduğu gibi edebiyat dili olarak da zengindi. Ozanlar, 
yazarlar, duygu ve düşüncelerini Türkçe ile çok güzel 
anlatabiliyorlardı. Halkın ortak yapımı halk hikâyeleri 
Türkçe ile renkleniyordu. Türkçe yüksek anlatma 
yeteneğine sahip bir dildi. Üstelik bu durum ispatlanmıştı 
da. Ve bu ispatlama yıllar önce yapılmıştı. Kaşgarlı 
Mahmut, ikiyüz yıl önce Türkçe’nin öteki dillerden aşağı 
kalır yönü olmadığını “Divanü Lügat-it Türk” isimli 
eserinde savunmuştu, görüşünü kabul ettirmişti.” 
dedikten sonra, Türkistan’da kurulan Karahanlı Türk 
Devleti’nin büyük bilgini Kaşgarlı Mahmut’un “Divanü 
Lügat-it Türk” te Türk dilinin zenginliğini anlatarak, Türk 
atasözlerine, deyimlerine, destan örneklerine, ağıtlara 
yer verdiği anlatılmaktadır. Hattâ, Kaşgarlı Mahmut’un 
Peygamber’imize atfen “Türk dilini öğreniniz. Zira onların 
hükümranlığı uzun sürecektir” sözlerine yer 
verilmektedir. 
 
 Karamanoğlu Mehmet Bey’ in de bildiği Alper 
Tunga Ağıtı verildikten sonra, Sultan Sencer zamanında 
yaşayan, Mevr şehrinde doğan Fahrettin Mübarekşah’ın 
sözlerine yer verilmekte ve ardından “Diyâr-ı Rum” 
denilen Anadolu’ya Türklerin yerleşmekte olduğu 
bahsedildikten sonra “Anadolu bütün cepheleriyle Türk 
olmalıydı. Türklüğün güçlü olarak uzun yıllar 
yaşayabilmesi için TARİH BİRLİĞİ, KADER BİRLİĞİ, 
DİN BİRLİĞİ, BAYRAK BİRLİĞİ içinde bulunması 
gerekiyordu. Bunlardan da önce DİL BİRLİĞİ önemliydi 
ve Türk yurdunun her yerinde Türkçe konuşulmalıydı. 
Başkentte, sarayda aydınlar; öteki kentlerde, okumuş 
olanlar ve halk, kendi dilini söylemeliydi. Ozanlar 
(Edebiyat dilidir) diye Farsça’yı, hocalar (Din 
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dilidir)diyerek Arapça’yı kullanmaktan vazgeçmeli, 
Karamanoğlu Mehmet Bey’in deyimiyle ( DİVANDA, 
DERGAHTA, BARGAHTA TÜRKÇE 
KONUŞULMALIYDI. DİL BİRLİĞİ OLMALIYDI. 
BİRLİK İÇİNDE OLAN MİLLET ÇÖKMEZDİ, 
YIKILMAZDI, DAĞILMAZDI...) “ denilmektedir. 
 
 Ardından, ülkücü Türk hükümdarı ifadesi 
kullanılarak BİLGE KAĞAN’ ın aynı görüşü savunduğu ve 
tarihte ilk olarak adında Türk ismi bulunan devletinin 700 
bin kişilik Çin ordusuna karşı koyan devletin, birliğinin 
nasıl ve ne şekilde sağlanması gerektiğini anlatan Bilge 
Kağan’ın “ORHUN YAZITLARI” nda ki öğütleri 
aktarılmaktadır. 
 
   “Ey Türk Milleti, 
   Tutsaksan özgür, 
   Yoksulsan varlıklı, 
   Çıplaksan giyimli olacaksın. 
   Yeter ki birliğini bozma !..”  
 
sözlerine yer verilmektedir. Ve sonra, ilk büyük Türk 
imparatorluğunun, milattan önce 204 yılında Büyük Hun 
İmparatorluğu’ nu kuran Mete’nin oğlu Loişang’ın bir 
sözünü de Karamanoğlu Mehmet Bey’in iyi bildiğini 
anlatmaktadır. Türk hakanları, yurdun birliğine, dilin 
birliğine, bayrağın birliğine büyük önem vermişlerdi.  
 
“TÜRK ÜLKESİ BÖLÜNMEZ!” demişlerdi” dedikten 
sonra Mete’nin ( Benden eğerimi isteyin vereyim, atımı 
isteyin vereyim, çadırımı isteyin vereyim... Fakat 
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vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin 
vermem !...) sözlerine yer verilmektedir. Bu sözler bana, 
manevi babam ve büyük şair Ahmet Tufan Şentürk’ ün; 
 
 “Türk’e vatan için soru sorulmaz, 
Dosta can verilir vatan verilmez !” mısralarını hatırlattı.  
 
 Tahir Kutsi bu bölümü Bilge Kağan’ın ( Niçin yenik 
düştüğünü bilmeli ve unutmamalısın. Sebebi kendine, 
ülkene ve törene ihanet etmendir.) Şeklindeki sözleriyle 
bitirmektedir. 
 
 “TÜRK DİLİNE BAKANLAR” başlığı altında, 
“Onaltı büyük Türk İmparatorluğundan dokuzuncusu 
Karahanlılar idi ve Selçuklu İmparatorluğu bu devletin 
temelleri üzerine kurulmuştu. Karamanoğlu Mehmet Bey, 
1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Türklerin eline geçen 
Anadolu’nun bütün unsurlarıyla “Türk” olmasını istiyor 
ve atalarının yazdırdığı kitapları okuyarak bunlardan 
faydalanıyordu. Bilgin Yusuf Hashacip, Karahanlı 
hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunduğu “Kut-Adgu 
Bilig” isimli ilk İslâmi tesir altında yazılmış Türkçe 
kitabında “bey”lerin halka önderlik etmesini 
öğütlemişti.” dedikten sonra, Türkçe yazan, Türkçe 
söyleyen Yusuf Hashacip’in sözlerine yer vermiştir. 
İslâmlığın kabulünden sonra “büyük halk çoğunluğu öz 
Türkçe konuşuyordu” denmektedir. Türk milletinin ortak 
malı olan destanlar ve hikâyelerin Türkçe olarak ağızdan 
ağıza, kulaktan kulağa nakledildiği belirtilmektedir. 
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 15. yüzyılda adı bilinmeyen bir yazar tarafından 
kaleme alınıp kâğıda geçirilen “Dede Korkut 
Hikâyeleri”nde Türk halkının kendi ümidini, ümitsizliğini, 
yakarışını, kahramanlığını, töresini, deyim ve 
atasözlerini, gelenek ve göreneklerini, dilinin zenginliğini, 
yüksek anlatım yeteneğini gördüğü bildirilmektedir. 
Dede Korkut Hikâyeleri’nden savaş tasvirleri verildikten 
sonra, Bamsı Beyrek’in atına övgüsü anlatılmakta ve 
güzele vurgun Türk milletinin çocuklarının bu 
hikâyelerde güzeli gördükleri vurgulanmaktadır. 
 
 “TÜRK DAHİ BİLMEZ İDİ OL DİLLERİ” 
başlığı altında, “Yine yüzyıllar önce, Karahanlılar 
devrinde Yuğnaklı Edip Ahmet “Atabet-ül Hakaayık” 
isimli kitabını öz Türkçe yazmıştı. Türkçe’nin anlatmada 
ne kadar güçlü olduğunu göstermişti. Anadan doğma kör 
olan Yuğnaklı Edip Ahmet için “ediplerin edibi” 
denilirdi. “Gerçeklerin eşiği” anlamına gelen, beş gazelle 
başlayan “Atabet-ül Hakaayık” ta Edip Ahmet’in 
şiirlerinin atasözü gibi” halk arasında yayılıp 
benimsendiği, şiirlerinde Türk töresiyle İslâm inanışını 
birleştirdiği ifade edilmektedir. 
 
 Ardından, ünlü dil bilgini Fahrettin Zemahşeri’ 
den bahsolunmaktadır. Zemahşeri’nin Arapça 
kelimelerin Türkçe karşılıklarını gösterdiği 
“Mukaddemet-ül Edeb” isimli  sözlüğünün Türkçe’nin 
zenginliğini, Arapça kelimelerin karşılıklarının rahatlıkla 
bulunduğunu belirtmektedir. Zemahşeri’nin bir sözü 
dikkatimizi çekti. Şöyle diyor : “Türk sedef içinde 
denizde bulunan bir inci gibidir.” 
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 Daha sonra, 1272’de Kırşehir’de doğan ve 1333’ 
de ölen Aşık Paşa’nın Türk diline kazandırdıkları uzun 
uzun örneklerle anlatılmaktadır. 13. Yüzyıl sonu, 14. 
Yüzyıl başlangıcı Türk ozanı ve mutasavvıfı Aşık Paşa’nın 
şiirlerinde Türkçe söylemekte ısrar ettiğini, Türk’ün 
hoşgörüsünü, barışçı felsefesini, dünya görüşünü, millet, 
devlet, yurt ve Allah sevgisini, birbirine sevgi ve saygısını 
dile getirdiği anlatılmaktadır. Tahir Kutsi, bu eserinde 
Aşık Paşa’nın Türkçe’nin başarı kazanması için önce tek 
başına, sonra yetiştirdiği çevre ile savaşa girdiği ve 
“Garipnamesi” nde İslâm ahlâk ve faziletini işlediğini 
belirtmektedir. 
 
 “İNSAN BİR ŞEHİR GİBİDİR”, “YÜKSEK VE 
DÜZGÜN AHLAK SAHİBİ OLMAK İÇİN NE LAZIMDIR ?” , 
“İNSANDAKİ HAYSİYETLER NE VASITA İLE FAYDALI 
OLUR ?”, “CAN NEDİR ?” başlıkları altında “Aşık 
Paşa”nın eserleri ve dünya görüşü kılıç gibi ifadelerle 
anlatılmaktadır. Bu anlatım sırasında Leon Cahun adlı 
Fransız tarihçisinin “Türkler dillerine karşı besledikleri 
inançlarını yitirmemişlerdir... Türkler Şamanizm’den 
Nesturi Hristiyanlığına ve Nesturilikten Müslümanlığa 
geçmek suretiyle üç kere din değiştirmişlerdir. Ancak 
Türk Milleti, öz dilini, Türkçe’yi korumasını bilmiştir. 
Karayim Yahudileri dahi Tevrat’ı, İbrani harfleriyle 
fakat Türkçe yazmışlardır...” sözlerine yer vermiş ve 
sonra da Rus Türkologlarından Prof. V. Barthold’un Türk 
halkına hayranlık ifadeleri dolu sözlerini ele almıştır. Ve 
Türk hakanı Şe-tu’nun Çin hakanına yazdığı anıt 
değerindeki bir mektuba yer verdiği görülmektedir.  
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 “KILIÇ VE KALEM” başlığı altında, “Türk 
hakanları kılıcı üstün tutmuşlardı. Fakat yazmayı da o 
ölçüde, hattâ daha da ileri tutmuşlardı” dedikten sonra, 
“Kaşgarlı Mahmut, 7500 kelimenin anlamını, Türkçe’de 
kullandığı yerleri gösteren büyük eserini 1072’ de 
tamamlamış, Bağdat’ta İslâm dünyasının başı Halife 
Muktedi-Billah’a sunmuştu.” demekte ve 
“Kuruluşundan beri Türk devletlerinin yönetiminde 
sanatçılar, ozanlar, musikişinaslar bulunmuştu. En eski 
Türk şairlerine Altay Türkleri “kam”, Kırgızlar “baksı”, 
Oğuz Türkleri “ozan” diyorlardı.”  DEMEKTEDİR. Türk 
sultanlarının, güzel sanatlarla ilgilendikleri, ressam, şair, 
yazar, bilgin, âlim gibi kişileri kanatları altında koruyup 
kolladıklarını bildirmektedir. 
 
 “Selçuklu Sultanları, bilginlerin sohbetinde 
bulunmak üzere camilere, sanat ve bilim toplantılarının 
yapıldığı yerlere gidiyorlardı. Sultanlar tiyatro 
topluluğunu saraya çağırır yahut halkın arasında, 
ordunun içinde oyunları “temaşa” ederlerdi” dedikten 
sonra “Bizans İmparatoru I. Aleksiyos Kominos’un kızı 
Prenses Anna Komini “Aleksiyad” isimli tarih kitabında 
Türklerin “tiyatro”sundan söz etmişti. 1083’ de doğup 
1148 ‘ de ölen Prenses Anna, babasının Türklere karşı 
yürümek maksadıyla ordu kurup Üsküdar’dan geri 
dönmesi üzerine Bizans İmparatorunun Türkler arasında 
alaya alındığı” nı anlatmıştır. 
 Tahir Kutsi, bu örnekten sonra Fransız tarihçisi 
Charles Lebeau’ nun aynı Bizans İmparatoru olayını nasıl 
kaleme aldığını örnek olarak vermiştir. 
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 “BİTMEZ TÜKENMEZ ANADOLU” başlığı 
altında üstad, “Anadolu topraklarında bir Homeros 
yetişmişti. Sinop’tan bir Diyojen çıkmıştı ve insanlığı 
yüzyıllarca etkileyen eserler vermişler, medeniyet 
dünyasına yeni ufuklar açmışlardı.”  Dedikten sonra “ 
İlk İslâmi-Türkçe yazanlardan, 1166’ da ölen AHMET 
YESEVİ  Türkistan’ da Seyran’da doğmuştu. Buhara 
Medresesi’nde yetişmiş, Anadolu’ya da büyük etkileri 
olmuştu. Tasavvufa meyletmiş, Yesi kentinde kurduğu 
tekkenin özelliklerini ve verdiği akıncı düşünceyi, 
öğrencileri Anadolu’da sürdürmüşlerdi. “Yesevilik” 
tarikatının kurucusu olan Ahmet Yesevi, “Horasan 
Erenleri” denilen, akıncı, gazi mutasavvıfların kaynak 
şeyhi ve yöneticisi olarak görev yapmıştı. Tasavvufu 
millileştirmek için kurduğu “Yesevilik” daha sonra 
Anadolu’yu saran Bektaşilik, Bayramilik gibi tarikatlara 
kaynak olmuştu” diyen Tahir Kutsi, Ahmet Yesevi üzerine 
uzun uzun durmadan kendini alamaz. 
 
 “Dünyada ilk olarak, insanların eşitliği ilkesini 
savunmuştu. Soy, ırk ve din farkı gözetilmeksizin bütün 
insanların sevilmesi, sayılması gerektiği düşüncesinde 
idi.”  dediği Ahmet Yesevi’ nin kendi adını taşıyan 
Türkistan’daki camii kapısında “Gayb’ın anahtarı 
ondadır. Ondan başka kimse bilmez...” yazılı olduğunu 
belirtmektedir. Yesevi’ nin “Divan-ı Hikmet”  isimli 
eserinden çeşitli örnekler verilerek, Alperen felsefesi 
anlatılmaktadır. 
 Yesevi’nin tutuşturduğu aşk ve iman bayraklarının 
Anadolu’ da Bayramilik, Bektaşilik gibi iki önemli akımı 
oluşturduğunu vurguladıktan sonra, Hacı Bayram Veli’ 
nin meşhur “Sen seni bil sen seni !” şiirine yer verildiği 
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görülmektedir. Ve Hacı Bayram’ın talebesi Akşemsettin 
üzerinde durduktan sonra Hacı Bektaş-ı Veli’nin temel 
felsefesi ve Yunus Emre’nin dizelerine yer verildiği 
görülmektedir. 
 
 “ÇOBANDAN PADİŞAH” başlığı altında üstad, 
Türk atasözleri ve manilerinin Türk dilinin zenginliğini 
gösterdiği belirtildikten sonra, bunların şiir gibi kafiyeli 
olduklarını anlatmıştır. Üstad, Türk hükümdarı Ebulgazi 
Bahadır Han’ ın da yaman bir dil savaşçısı olduğunu 
söylemektedir. “Şecere-i Türki” isimli eserden bir örnek 
vererek “Önce dilimize saldırmışlar; eh, bir millet dilini 
kaybederse geriye ne kalır ?”  demiştir.  Hacı Bektaş-ı 
Veli ve Mevlâna izahatından sonra bu bölümde, Ahi 
Evren Veli, Şeyh Süleyman, Aşık Paşa, Sultan Velet, 
Kaygusuz Abdal, Abdal Musa, Eşrefoğlu, Kul Himmet, 
Seyrani’ nin isimlerin saymış ve yeniçeri ocağı’ nın Hacı 
Bektaş Ocağı olduğunu belirtmiştir. 600 yıl süreyle 
zaferden zafere koşan Osmanlı ordusu üzerindeki Hacı 
Bektaş etkisinden ve Pir Sultan’ dan örneklerle bahseden 
üstad Tahir Kutsi, “Hacı Bektaş, Türkçe öğrenmenin ve 
öğretmenin Peygamber emri olduğunu ileri sürüyordu.”  
Demektedir. Anadolu’da “Tasavvuf Ehli” halk ozanlarına, 
dervişlere Türkçülük ışığını verirken de Hacı Bektaş, 
bunun için güçlük çekmiyordu.  Türkçe konuşmak 
Peygamber dileği idi. Bu konuda Kaşgarlı Mahmut’un 
eserini kaynak gösteriyordu. Kaşgarlı Mahmut, Türkleri 
ve Türkçe’yi öven Hz. Peygamber’in bir çok “sahih hadis” 
inden örnekler vermişti. İslâm halifesi Muktedi Billah’ a 
sunduğu “Divanı Lügat-it Türk” isimli sözlüğünde 
Mahmut şu hadisi belirtiyordu : “Türk dilini öğreniniz. 
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Çünkü onların uzun sürecek padişahlıkları vardır.” 
denilmiştir. 
 
 “YUNUS’U YAŞATAN TOPRAK” başlığı 
altında, “Türkler düzenli, yerleşik yaşadıkları sürece 
medeniyette de önde gitmişlerdi. Uygurlar matbaanın ilk 
mucidi idiler. Karahanlılar odundan kâğıt yapmasını 
biliyorlardı. İpek işlemeciliği ve dokumacılıkta Türkler 
çok ileriydi. Çalışanların, kadının sosyal hakkı o 
devirlerde hiçbir ülkede yokken, Türk Anadolu’ da vardı. 
İlk grevi, Ankaralı, Kastamonulu Türk dokumacı 
kadınları yapmıştı. Çok eski devirlerden beri Türkler, 
kendilerine özgü mimari tarzına sahiptiler. Türk’ün 
akıncı ruhu, Anadolu’yu baştan başa fethederken, yapıcı 
ruhu da Anadolu’ nun fethedilen her yerini 
kervansaraylar, hanlar, hamamlar, camiiler, medreseler, 
şifahanelerle donatıyordu” dendikten sonra, Türk 
mimarisinin Anadolu’nun her köşesinde gerçekleştirdiği 
nadide camiiler ve medreseler yapıldığı yıllar ve yerler 
itibariyle teker teker sıralanmış ve Anadolu’ da Türk 
mührü işte budur denilmiştir. 
 
 Bu gelişmelerle birlikte dilimizde Yunus Emre’nin 
Türkçe sevgi fırtınası çeşitli örneklerle anlatılmıştır. 
Yunus Emre ile birlikte Emir Sultan, Mevlâna, Hacı 
Bektaş, Tapduk Emre, Sarı Saltuk ele alındıktan sonra, 
Yunus’un dünyayı kucaklayan şiirlerinden çeşitli örnekler 
sergilenmiştir. 
 
 “YUNUS’UN GETİRDİĞİ AŞK İKLİMİ” 
başlığı altında, “Yunus Emre, Anadolu’da taze kan idi. 
Türk Halk Edebiyatı geleneğine çok değerli şiirleriyle 
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önemli katkıda bulunuyordu. Dili işliyor, canlı kalmasını 
sağlıyordu” diyen Tahir Kutsi, “Yunus Emre Türk 
halkının yıllar yılı özlediğini getirmişti. Kendi dilinin 
güzelliğini, verimliliğini, her kavrama Türkçe’ de karşılık 
bulunduğunu görmüştü halk. Başlangıcından bugüne, 
halk içinde bir sözlü edebiyat vardı. Masallar, efsaneler, 
destanlar, hikâyeler vardı. Düğünde, dernekte Türkçe 
söyleniyordu. Hattâ, devlet resmi dilinin Farsça 
olmasına karşılık; sultanlar ordusunun başına geçince 
Türkçe konuşmak durumunda kalıyorlardı. Asker halktan 
derlenmiş oluyordu çünkü ve Türk ordusunda Türkçe 
geçerli oluyordu. Alpaslan’ın ordusuna hitabı Türkçe 
olmuştu, ondan sonra gelen Selçuklu sultanları, 
Anadolu’da kaleler fethine giderlerken, Haçlı 
Savaşları’nda ordularına “moral” vermek için Türkçe 
hitap ediyorlardı.”  demektedir. Ve Yunus’un Türk dilinin 
halk arasında konuşulan dilin yazılı edebiyata kaynak 
olmasını sağlayanlardı fikri ileri sürüldükten sonra, büyük 
Yunus’un şiirlerinden çeşitli örnekler vermiştir. Yunus’un 
dünya görüşü hakkında da bilgiler aktarılmış “İslâm-
Türk’ün dili bir, dini bir, Tanrı’sı bir.” denmiştir. 
 
 “YUNUS’UN DÜNYA GÖRÜŞÜ” başlığı 
altında, “Yunus aşk oduyla yanmıştı. Yunus’un aşkı 
gönüllerde, şiirleri ellerde ve dillerdeydi. Düz şiir olarak 
dillerde, “ilâhi” olarak dillerdeydi. Her yerde Yunus 
konuşuluyor, her yerde Yunus konuşuyordu.” Diyen 
Tahir Kutsi, “Yunus, gönüllerde korku yerine sevgi ve 
saygı yerleştirmek istiyordu” diye seslenmektedir. 
“Gönül yapan Kâbe yapar.” Ata sözümüz ile Yunus’ un 
“Bir gönüle girmek gerek” felsefesini üstad ısrarla 
işlemiştir. 



183 
 

 
 Tahir Kutsi, önemli bir Yunus sevdalısıydı. Bu eseri 
de bu sevdasının yegâne delillerinden birisidir. Nitekim 
bu eserinde “Yunus Emre, ölümü her nefsin tadacağına 
inanan, dünyanın kimseye kalmadığını, nice güzellerin, 
nice kumandanların, şeyhlerin, Peygamberlerin, 
hükümdarların ölüme boyun eğdiklerini, kendisinin de 
bir gün gelip öleceğini” sık sık söylediğini belirtmiştir. 
 
 “ANADOLU’DA TÜRK ANA DİLİ” başlığı 
altında, “Yunus Emre bitmiyor. Yunus, halâ süregelen bir 
başlangıç. Yunus göstermiştir ki Türk dili ince dildir, 
güzeldir, insan her düşündüğünü, her duygusunu Türk 
diliyle en iyi şekilde anlatabilir.” diyen üstad Tahir 
Kutsi, “Türk dili, Türk’ün kahramanlık, gurbet, 
tabiat, güzellik duygularını işlemesine yetecektir” 
dedikten sonra Pir Sultan Abdal’dan örnekler vererek 
Köroğlu ve Dadaloğlu’nun birer şiirini sunmakta ve 
Karacaoğlan, Ruhsati, Erzurumlu Emrah, Tokatlı Nuri, 
Minhaci’nin şiirlerinden de misaller vermektedir. 
 
 Türk Halk Edebiyatı’nın önderlerinden olan Tahir 
Kutsi üstad, “halkın ağzında kendi hayâl gücünün 
yarattığı aşk hikâyeleri, Türkçe’nin akıcılığı, sıcaklığı, 
içtenliği ile anlatılıyordu. Aşık Garip, Köroğlu, Tahir 
ile Zühre, Ferhat ile Şirin, kerem ile Aslı, Emrah ile 
Selvi, Şah İsmail ve özellikle Dede Korkut 
Hikâyeleri’nde halk dilini korumasını, canlı tutmasını 
biliyordu” demiştir. 
 



184 
 

 “Türküler Türk’ün ortak verimi idi. Türküler de 
halk hikâyeleri gibi Türk Milleti tarafından sürekli 
olarak söyleniyor, geliştiriliyor, işlenip ileriki yıllara 
ulaştırılıyordu.” Dedikten sonra, Ziya Gökalp, Nasrettin 
Hoca, İncili Çavuş, Bektaşi, Bekri Mustafa’nın 
isimlerinden bahsetmektedir. 
 
 “DİL DEVRİMİ İÇİN HALKA DÖNÜŞ” başlığı 
altında Tahir Kutsi, Ziya Gökalp’in Türkçülüğün 
Esasları’nı maddeler halinde bildirdikten sonra, Atatürk’ 
ün “Milletin en önemli varlığı dildir.” Sözüne yer 
vermiştir. 
 
 Tahir Kutsi, bu eseriyle Anadolu’ da Türk 
mührünü çeşitli örneklerle anlatmıştır. Kitabın son 
bölümü kitapta yer alan isimlere ayrılmış olup, “İsimler 
Sözlüğü” adını taşımaktadır. Kitabın arka kapağında da 
üstadın kısa hayat öyküsü yer almıştır. 
 
 Tahir Kutsi bu eserinde ve öteki tüm eserlerinde 
ulusumuzun birlik ve beraberliğini anlatmıştır. Bu eserde 
49 ayrı kitap ve 13 dergi kaynakçalık yapmış olup, bunlar 
da üstadın çok iyi, eşi zor doldurulacak bir araştırmacı 
olduğunu da ortaya koymaktadır.  
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“KARADON” 
ÖYKÜLER KİTABI 

 
 
ESERİN KÜTÜĞÜ : 
 
ESERİN ADI : KARADON-Öyküler 
YAYIN YILI-YERİ : Kasım 1987, İstanbul 
DİZGİ-BASKI : Osmanlı Matbaası 
KAPAK BASKISI : Onar Ofset 
KAPAK DÜZENİ : Çeyiz Zeynep 
SAYFA ADEDİ : 84 
YAYINLAYAN : İnanç Yayınları, Beyazıt / İstanbul 
 
 Tahir Kutsi Makal’ın öykücülükte zirve bir yazar 
olduğunu ortaya koyan eserlerden birisi olan “Karadon” 
kitabı içerisinde bulunan öykülerin başlıkları şöyledir: 
 1-Karadon 
 2-Son Durak 
 3-Baştan ayağa Aynur 
 4-İmece Emri 
 5-Sen, Seine, Sen 
 6-Namdar Usta 
 7-Kendini Yargılayan Adam 
 8-Semer 
 
 Toplam 8 adet öykünün yer aldığı kitap, İnanç 
Yayınları’nın edebiyat dünyamıza bir armağanıdır. Bizi 
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bizden koparıp, hikâyesinin kahramanı yapıveren bir 
Türkçe ile kaleme alınmış nadide bir eser Karadon... 
 
 Şimdi hep birlikte öykülerin içine girmeye 
çalışalım : 
 
 “KARADON” öyküsü kitaba adını veren öykü... Bu 
öykü madencilerin çileli yaşantısından kesitler 
sunmaktadır. Madencinin hırsı, heyecanı, sevgisi, 
özlemleri, evliliği, aile ilişkileri ve iş ilişkileri incecik bir 
üslupla dile getirilmiştir.  
 

Maden ocağında meydana gelen göçük 
anlatılırken, özellikle ülkemizin Zonguldak ve çevresinin 
insanlarının ruh yapısını yakalamaktayız. Kahramanları 
Selâmi, nişanlısı Belkıs ve Selâmi’ nin anası oldukça ilginç 
kişiliklerdir. Belkıs, onun madenci olmasını istemez. 
Ölüp, gitmesinden korkar. Genç yaşta dul kalacağı 
endişesi ile deli olur. Ancak, sevdiğinden de ayrılamaz. 
Selâmi, madencilerin kralı, çavuşu, şefi, ekip başı olma 
özlemiyle var gücüyle çalışmak ister ve babası gibi bu 
civarın en ünlü, sözü dinlenir madencisi olmak ister... 
Hikâye bu şekilde sürüp gider.  

 
Bu hikâye ile Tahir Kutsi, özellikle maden 

ocaklarında çalışan işçilerimizin çilekeş yaşantısına ve 
dertlerine parmak basmış olmaktadır. Madencilerin 
dertlerine ışık tutarak, bunları ülkenin ve sorumluların 
gündemine getirmiştir. 
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 “SON DURAK” öyküsünde, ilginç bir yolculukla 
başlayan olaylar dizisi, Seyfi ve Fettah’ın bir haritayla 
hareket ederek “gömü bulmaları”, hattâ Fettah’ın 
Seyfi’den habersiz bu tarihi eserleri çıkarıp 
değerlendirmesi üzerine çıkan kavga konu edilmektedir. 
Bu arada, otobüs yolculuğu sırasında annesi ölen bir kız 
çocuğu ve bir öğretmenin aynı otobüste, aynı koltukta 
ne güçlüklerle yaptıkları yolculuk kaleme alınmıştır. Bu 
öykü, 14 Ağustos 1984 ile 1 Eylül 1984 tarihleri arasında, 
15 gün içerisinde kaleme alınmıştır. Öykünün sonunda 
bir bayram sabahı, cami imamının barış ve sevgi üzerine 
verdiği vaazdan etkilenen Seyfi’nin silâhını yere atması, 
ancak buna karşılık Fettah’ın tüm kurşunları sıkmasına 
rağmen, Seyfi’yi vuramaması ve birlikte aynı otobüsle 
yola çıkmaları anlatılmaktadır. 
 
 “TEPEDEN TIRNAĞA veya BAŞTAN AYAĞA 
AYNUR” adı verilen öykü ile bir köy yaşantısı ve köy 
düğünleri ile adetleri anlatılmaktadır. Köy evlerinin 
kerpiçten yapılışı muhteşem bir tasvirle dile getirilmiş ve 
ardından köy delikanlılarının birbirleriyle iddiaya girerek, 
kızların oyun oynadığı yere öykünün kahramanının girişi 
anlatılmaktadır. Sonra, kız evine yapılan, bu töreye 
uygun olmayan baskının , kahraman üzerinde gösterdiği 
utanma duygusu, anne ve babasından çekinme duygusu 
dile getirilmektedir. Ve köy kızı Aynur’un gelin gidişi ve 
kahramanın onunla birlikte yüreğinin de gidişi kaleme 
alınmıştır. 
 
 “İMECE EMRİ” öyküsünde bir köy muhtarının 
köyü kalkındırmak için yaptığı gayretli çalışmalara Kel 
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Nuri isimli bir köylünün karşı koyuşu anlatılmakta ve 
öykünün sonunda muhtar, kavgayla yaralanmaktadır. 
Köy kalkınmasının “imece usulü” ile olacağını anlatan 
güzel bir öyküdür... 
 
 SEN, SEİNE, SEN” öyküsünde, Fransa’nın Seine 
nehri kenarında Seylanlı bir bayanla lokumla rakı içilmesi 
konu edilmektedir. 
 
 Hasköy’ün Haliç kıyısında demirci NAMDAR 
USTA’ nın öyküsü ise, 1987 yılında yazılmış. Üç çocuk 
babası olan Namdar Usta’nın iş ve ahlâk anlayışının yanı 
sıra, dükkânına sahip çıkışı anlatılmakta ve Haliç’in 
temizlenmesi esnasında yıkılan demir atölyesi ve kalan 
örs hikâye edilmektedir. 
 
 “KENDİNİ YARGILAYAN ADAM” da; köyünden iç 
göç nedeniyle ayrılmış bir kişinin, köyüne dönüşü 
sırasında yatağında, eşiyle bir başkasını görmesi üzerine, 
işlediği cinayet konu edilmekte ve hapiste yatıp çıkan 
adamın büyük kentte alkole sarılması anlatılmaktadır. 
 
 “SEMER” de Yanık Osman, kuru, cılız, zayıf eşi ve 
hasret kaldığı sevgilisi Elif hikâyenin kahramanlarıdır. 
Eşeğini rüzgârlı bir havada kurtlar parçalamıştır. 
Hanımının köyünden aldığı ödünç eşeği de kayalar 
üzerinde parçalamış ve hayvan ölmüştür. Geriye sadece 
semer kalmıştır. İlginç bir köy hikâyesi... 
 
 Tahir Kutsi, memleket şairi ve öykü yazarıydı. 
Onun ele aldığı konular cemiyetimizin ilginç görüntüleri 
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ve olaylarıydı. Güzelim Türkçesi ile sizinle sohbet 
edercesine öykülerini yazmıştı. Bir köy yazarı olarak, 
“Karadon” da Anadolu köylerinin resmini çizmişti. 
Anadolu köylüsü bütün sadeliği ve gerçekliğiyle 
karşımıza geçmiş, adetâ bizimle bütünleşmişti. Tahir 
Kutsi’nin bu eserini okurken, Ankara’nın Elmadağ 
ilçesinde geçen çocukluğumu hatırlamadan edemedim. 
Çocukluğum, benim de çileyle geçmiştir. Köy 
ekmeklerini, ekin yığınlarını, köy düğünlerini ve semer 
üstünde bağ bozumlarına gidişimi hatırladım. Tahir Kutsi, 
içimizin içini aynasında yansıtmakta ustaydı... O, içimizin 
içini öykü aynasında yansıtan yazardı... 
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“KAMYON” ROMANI 
 
ESERİN KÜTÜĞÜ : 
 
ESERİN ADI : KAMYON 
ESERİN TÜRÜ : Roman 
SAYFA ADEDİ : 192 
YAYINLAYAN : Veli Yayınları 
YAYIN YILI : 2. Baskı – İstanbul, Eylül 1984 
KAPAK DÜZENİ : Ethem ÇALIŞKAN 
FOTOĞRAF : Gültekin Çizgen (Eczacıbaşı Albümü 1977 ) 
KAPAK BASKISI : Cem Ofset- Oktay Duran 
DİZGİ : Kalem Yayınları 
MONTAJ : Acar Reklâm 
PİKAJ : Akif Özyiğen 
BASKI : Kuşak Ofset 
 
 Tahir Kutsi Makal’ın “Kamyon” isimli 
romanı, Türk Edebiyatı Vakfı ve Ötüken Yayınevi 
“Peyami Safa Ödülü” 1978 yılı birincisidir.  
 
 Kitabın arka kapağında, içeriği hakkında 
birkaç söz bulunmaktadır. Şimdi bunları sunalım : 
 
 -“Umutla evden çıkan insanların yol sıkıntısı.” 
 -“Dağ köylülerinin bitmeyen çilesi, kahırlı 
insanların yarın özlemi ve yaşama sevinci.” 
 -“Türk toplumunu canlı kişiler, kir renkleri ve 
töreleriyle anlatan eser.” 
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 Kamyon romanı, Anadolu’nun 1960’lı yıllardaki 
yollarının durumunu ve bu yollarda yapılan efsunlu 
yolculuklarını anlatmaktadır. Roman, baştan sona akıcı, 
şiirsel bir üslupla kaleme alınmıştır. Bir dağ köyünden 
sırtına yorganını vurarak iş bulmak amacıyla yollara 
düşen bir köylü vatandaşın, yolda karşılaştığı bir 
kamyona binmesiyle başlayan roman, yol maceralarıyla 
birer birer süslendikten sonra, gene bir yol üzerinde, kar 
ve tipi nedeniyle kaybolan yol üzerinde beklemekle sona 
ermektedir. 
 
 Yolculuk sırasında kamyonla şoförün-yani 
romandaki “Kaptan”ın hemhal oluşları, kaptanla yolun 
bir ruh haline gelişleri bir güzel işlenmektedir. Bu 
yolculuk sırasında, kamyon fareleriyle yapılan mücadele, 
trafik kazaları, terör, alkollü yolculuklar ve sürücüler, yol 
boylarındaki konaklama yerleri ve kamyon şoförleri 
arasındaki rekabetten birlikteliğe kadar tüm konular akıcı 
bir dille ele alınmaktadır. Bütün bu kamyon merkezinin 
çevresinde ise, zaman zaman düşüncelere dalan yolcu-
adamın geçmişi, düşünceleri, kavgaları, sevdası ve aile 
yapısı kısa bölümler halinde verilmektedir. Tamamı 12 
bölümden meydana gelen roman bir film şeridi gibi 
gözümüzün önünden geçmekte, adetâ 12 bölümlük bir 
televizyon dizisini hatırlatmaktadır. 
 
 Umutlu yolculuklarla, umutsuz olayların ve 
heyecanların iç içe mükemmel bir şekilde dokunduğu 
romanda, iki ana kahraman ve bir kamyon 
bulunmaktadır. Öteki kahramanlar, konunun gelişimine 
göre değişmektedir. 
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 Kamyon romanı, Anadolu’nun yol sancısının 
romanıdır. Hattâ, romanda trafik terörü ve canavarının 
yanı sıra, polisiye olaylar ve hastaneler de yer almış, bitli 
turistlerin uğursuzluk getiren yolculukları da dile 
getirilmiştir. 
 
 Kamyon yolcusu adamın evlenişi, muhtarın sırtına 
semer vuruşu sevdiği kızı kaçırışı, mağarada saklanışları, 
çobanların birbiriyle yardımlaşmaları, kaçırdığı kızla 
birlikte “tahtacılar” ın misafiri olmaları, düğünlerini 
orada yapmaları, bir alevi semahının-oturumunun 
gerçekleşmesi gibi konular kamyon motifinin ve yol 
hadisesinin içinde ayrı ayrı ve ancak birbirini 
tamamlayacak biçimde devam edip gitmektedir. 
 
 Türk filimlerinin ana konusu olan zengin kız-ağa 
kızı ile fakir-kavalından başka bir şeyi bulunmayan çoban 
arasındaki aşk konusu, Tahir Kutsi’nin bu romanında da 
temel ögelerden birisi olarak karşımıza çıkmış 
bulunmaktadır. 
 
 Romanda atasözlerinden ve yol boyu kullanılan 
yolculuk yapmakla alâkalı atasözlerinden de bolca 
istifade edildiğini görmekteyiz. 
 
 Bunun yanı sıra, romanda portreleri çizilen kişiler, 
Anadolu yol boylarının en renkli simalarıdır ve her yol 
boyunda rastlamak bugün de mümkündür. 
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 Romanın esas kahramanı olan şoför-kaptan, 
bilge, tecrübedeki, babacan, hoşgörülü, ancak, önemli 
meselelerde anında öfkesi parlayan, yol ve 
kamyonundan iyi anlayan, görmüş-geçirmiş bir kişidir. 
Orta yaşın üzerinde yorgun bir kişiliğe sahiptir. Ömrü 
yollarda geçmiş, çilelerle yoğrulmuş kamyonuna aldığı 
yükü emanet kabul eden, yol boyundaki tüm şoförlerin 
tanıyıp bildiği, onlarla dost olan, herkese yardıma koşan 
ve yeri geldiğinde de inançlarından – ki inançları batıl da 
olsa- taviz vermeyen bir yapıya sahiptir. Kış mevsiminde 
gerçekleşen bu yolculukta, kaptan zaman zaman torpido 
gözünden çıkardığı kanyak ile içini ısıtan, gurbetlik 
çekmiş, olgun bir kişidir. 
 
 Romanın ikinci kahramanı olan yolcu-adam ise, 
saf, temiz bir ruha sahip, yol ve yolculukla gurbeti 
bilmeyen, dağ köylerinin sıkıntısını ve sancılarını iyi bilen, 
kavalı ve yorganı elinde bir kişiliktir. Yolculuk sırasında 
kaptanın adetâ muavini gibi hareket etmiş, taa en 
sonunda yolun karla kaplanarak bittiği andaki kavgaya 
kadar, onun emirlerine ve direktiflerine uymuş, kaptana 
yardımcı olmuş birisidir. Saf ve temiz bir ruha sahip 
olduğu için de, geçirilen olaylar karşısında şaşkınlığını 
gizleyemeyen, köyünü, eşini ve çocuklarını unutamamış, 
hattâ mazisinin çile dolu günlerini hiç mi hiç unutmamış, 
onları hatırladıkça duygulanan birisidir. Umutla, iş, aş 
bulabilmek maksadıyla yola düşmüş bir iç göç 
kahramanıdır... 
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 Romanda köy ve köylü motifleri derinlemesine 
tahlil edilmiş gayet güzel tasvirlerle adetâ unutulmaz 
tablolar haline getirilmiştir. Muhtar, muhtar evi, köyün 
idari yapısı, köy odası, köylünün geçimi ve toprağa 
bağlılığı, köylünün işi-gücü, inançları, beklentileri, 
hasretleri, birbirleriyle yardımlaşmaları, kavgalar, 
kırgınlıklar veya barış dolu günler birer tablo halinde 
sunulmuştur. Köylünün orman meselesi, sulu tarım 
meselesi, topraktan verim alınması, ulaşım, enerji, 
altyapı, geçim ve hayvancılık meseleleri roman içinde 
sihirli bir üslupla işlenmiştir. 
 
 Bu romanında da Tahir Kutsi, köy ve köylüyü çok 
iyi bildiğini ortaya koymuş bulunmaktadır. 
 
 Köy düğünlerini, törelerini, halk inanışlarını nasıl 
da güzel dile getirdiğini ancak romanı okumakla 
anlayabilirsiniz. Burada benim, kelimelerle ifade etmem 
mümkün değildir. Onun romandaki gücünü anlamak için 
okumak yeterlidir. 
 
 Kamyonla yapılan bir yolculuğun unutulmaz 
hatıralarınız arasına girdiğini söylüyorsanız, bir de bu 
romanı okumalısınız. Bu romanı okurken, kamyonda 
üçüncü yolcu olarak kendinizi bulacaksınız. Kamyona 
alınan yaralı bir kuşun yaşatılması için sarfedilen 
gayretle, kuşun donarak ölmesinin verdiği ince 
duygulanışları kelimelerle ifade etmek olanaksızdır. Hele 
hele, bir otobüsün arka koltuğunda oturan bir yolcunun 
yol kesen şakiler tarafından vurulması üzerine kamyona 
bindirilerek en yakın hastahaneye verilişi ve orada 
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kamyon şoförünün suçlu zanlısı olarak ele alınışı ve 
hastahane kuyruklarının, hastahanedeki gelişmelerin, 
polisiye tutumların anlatılışını yaşamak istiyorsanız veya 
yaşadıysanız, bir kere de bu romanı okumalısınız. 
 
 Yolculuk boyu, içilen sigaraların dumanları 
arasında dağ köylerinin keven çilesini hissetmek, yol 
boylarındaki çay evlerinde ve lokantalarda anlatılan 
konuları, yapılan sohbetleri birer birer işitmek ve onları 
yaşamak, ancak Tahir Kutsi’nin kaleme aldığı bir kitapla 
mümkün olabilirdi. Kamyon romanı işte böylesi konuları 
sihirli kalemle ele almış muhteşem bir romandır. Üstadın 
aldığı ödüller, onun gerçekten hakkıdır ve bu roman da 
büyük ödüllere lâyıktır. 
 
 Bir kavalın, bir çoban kavalının verdiği zevki, 
bilmem hiç yaşadınız mı ? Sizi sizden alıp dağ başlarına, 
kır çiçeklerinin ve şırıl şırıl akan suların kenarına götüren 
çoban kavalını dinlediniz mi ? Dinlemedi iseniz, hemen 
bu kamyon romanını bulup okumalısınız... 
 
 Bir Anadolu türküsünün hikâyesini yaşamak 
istiyorsanız ve o türkünün cennetin en gizli köşelerine 
götürdüğü sevgili yolcusu olmak istiyorsanız, kamyon 
romanını bulup okumalısınız... Kamyon romanı, bir 
Anadolu türküsüdür... İçten, yanık, sevgi dolu, insanlara 
ve okuyucuya saygılı, ana dilimiz Türkçe’yi su içer gibi 
konuşturan bir roman... 
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 Kamyoncuların uğrak yerlerinden birisi olan 
“Karadayı” nın yerinde konaklayıp, kamyoncularla bir 
âlemi canlı olarak yaşamak kadar güzel bir şey olamaz. 
Kamyoncuların fotoğraflarıyla dolu camla kaplanmış 
masadaki resimlere hep rastlamışızdır. Bunların manâsını 
bir türlü anlayamazdım. Meğer bu resimler, o 
kamyoncular başkentine, kamyoncular hükümet 
merkezine uğrayanların fotoğraflarıymış, ancak çerçeve 
içine alınanlar rahmetli olanlar, Hakk’a yürüyenlerin, 
çerçeve dışındakiler ise, yaşayanların, halâ kamyonculuk 
yapanların fotoğrafları imiş. 
 
 Romanda portresi çizilen “Karadayı” o kadar 
güzel anlatılmıştır ki, tıpkı romanın iki kahramanı olan 
“Kaptan ve Köylü” gibi romanın esas kahramanları 
arasına girivermiştir. Kamyoncular hükümet merkezinde 
kamyoncuların acılarını, neşelerini, duygularını birer 
birer yaşamak mümkün olmaktadır. 
 
 Kamyon yükünün dik bir yolda yavaş yavaş 
giderken, üzerinden kamyon fareleri tarafından çalınmış 
olması ve sonra da tecrübeli kaptanın yol üzerinde bu 
fareleri yakalayıp, yükünü geri alması da unutulmaz 
olaylardan birisi olarak karşımıza çıkmıştır. 
 
 Çobanın köy muhtarı tarafından köylünün gözü 
önünde işkenceli bir metodla hırpalanışı sırasında, 
çobanın isyana gelişi ve kendisinin sırtına vurulacak olan 
semerin muhtarın sırtına vuruluşu öylesine güzel 
anlatılmıştır ki, şaşırırsınız... Sonra, çobanla sevgilisinin 
resimli mağaraya kaçışları ve saklanışları, orada geçen 
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günler, çaresizlik ve yoksullukla umudun filizlenişini bir 
arada görebildiğimiz güzel manzaralardır... İşte Tahir 
Kutsice bir anlatım, bir söylem biçimi budur... 
 
 Alevi dedesinin semah sırasında yabancılara karşı 
içki konusunda takındığı hoşgörülü tavır ve birbirleri 
arasındaki yardımlaşmaları, töreleri ne de güzel dile 
getirilmiştir. 
 
 Kamyonun teknik hususiyetleri, arızaları, lâstik 
patlamaları, zincir takma ihtiyaçları, vites değiştirme, 
yağ-su-akaryakıt problemleriyle, hız ve diğer özellikleri 
roman içinde konuşan kahramanların ağzından belli bile 
edilmeden işlenmiştir. 
 
 Köylünün konut probleminden, hayvancılık 
problemine kadar önemli problemleri çözümleriyle 
birlikte roman içinde gizlenerek işlenmiştir. Ev ve yaban 
hayatı, ev hayvanları konusu bile romanda kendine 
uygun bir yer bulmuştur. Köyden kız kaçırma hadisesi, 
usta yazarımızın akıcı kelimeleriyle mensur şiir gibi 
takdim edilmiştir... 
 
 Romandan öğrendiğim bir husus daha oldu. 
Yolculuk sırasında yol kenarında uçuşan kuşların gittikçe 
küçülmeleri, yani, meselâ serçeler gibi olmaları, yerleşim 
yerine yaklaştığınızı, hayvanların kartal, turna gibi 
büyümeleri ise yerleşim yerinden uzakta olduğunuzu 
göstermektedir. 
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 Şayet, roman kahramanlarının hastahaneye 
yetiştirdiği yolcu, hastahanede iyi olmayıp ta ölseydi, 
kahramanların durumları ne olacaktı ? İşte bu korku ve 
düşünce, insanların trafik kazalarında yardımlaşmasını 
maalesef önlemekte ve insanları duyarsız-“bana neci” 
yapmaktadır. 
 
 Romanda ayrıca, köylünün ekmeği, şepit, peynir, 
yoğurt ile birlikte dağ yemişleri, kır otları ve çiçekleri 
kendilerine yakışan söylemlerin içinde yerlerini 
bulmuşlardır. 
 
 Köy genç kızlarının oyaları, işlemeleri, el sanatları 
da, ev eşya ve gereçleri de bir güzel yerlerini bulmuştur. 
 
 İç göç kahramanının köyden uzaklara gidişinin 
öyküsüyle birlikte, köyde toprak sahibi olmamanın 
verdiği sıkıntılar ve taşı-toprağı altın denilen büyük 
kentten bekledikleri de ele alınmıştır.  
 
 Üstadın “Kamyon” romanı, üzerinde daha uzun 
yıllar durulmaya, hakkında ciltler dolusu kitaplar 
yazılmaya ve televizyon dizileri yapılmaya lâyık güzel bir 
eserdir... 
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“DELİTAY” KİTABI 
VE  

TAHİR KUTSİ’NİN 
HİKAYECİLİĞİ 

 
ESERİN KÜTÜĞÜ : 
 
ESERİN ADI : DELİTAY- Hikâyeler 
YAYINLAYAN : İnanç Yayınları 
YAYIN YILI : Mart-1982 
KAPAK : Gürbüz AZAK 
KAPAK BASKISI : Kuşak Ofset 
İÇ BASKI : Ünal Matbaası 
SAYFA ADEDİ : 127 
 
 “... Gazeteden aldığım para gençlik 
savurganlığına yetmiyordu. Şükrü Efendi, “yarın 
getirmezsen yorganını topla...”demişti. Yurt Müdürü 
yahut sahibi öyle buyurmuştu. Sıkıntılı gezerken bir 
yayıncı ile karşılaştım. Çocuk hikâyeleri basmak 
istiyordu. “Hazır var mı ?” dedi. “Kaç tane ?” dedim. 
“Ne kadar çok olursa o kadar iyi.” Yurtta sabaha kadar 
altı hikâye yazmıştım. Ertesi gün yüz beş lira elimdeydi. 
Borcu ödediğimde kuş kadar hafiftim. Aşk tanrıçası 
Diana’nın saçlarını okşar gibi okşadım daktilomu... Tuşa 
değen parmaklarımı öptüm, “yaşasın !” diye bağırdım.” 
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 Bu satırlar üstadın “Karakız” isimli hikâyesinden 
alınmıştır. Bunlar da göstermektedir ki, Tahir Kutsi, 
hikâyede de bol ürün veren bir yazardı. Sadece bol ürün 
vermekle kalmaz, verdiği ürünler birinci sınıf usta işi idi. 
Dilinin mükemmelliğiyle seçtiği konularının orijinalliği ve 
üslubu hikâyelerini ölümsüz kılmaya yetmektedir. 
 
 “Karadon” ve “Delitay” isimli hikâye 
kitaplarını okuma fırsatını buldum. Her iki kitapta 
büyük ödüller kazanmaya lâyık eserlerdir. 
 
 Karadon’da madenci Selâmi ile nişanlısı Belkıs ve 
anasının maden ocağı patlaması-çökmesi etrafında nakış 
nakış işlenişlerine hayran kaldım. Kendimi “Karadon 
kömür ocağı” nın “ölümüne işçisi” Selâmi sandımdı da, 
torunum Batuhan’ ın seslenişi kendimi kendime getirdi. 
Bir anda, madende çavuş olmalıyım diyordum. 
Hastahanede yatağa uzanmış, bir kolum boynumda alçılı, 
bacaklarım alçılı hissettim. Yatağımın baş ucuna 
ağlamaklı gözlerle annem ve nişanlım Belkıs gelmişlerdi 
ve bana hüzün dolu gözlerle bakıyorlardı... Hani bir 
banka reklâmı vardır “Gücü etkisinde” diyen. İşte Tahir 
Kutsi’nin hikâyeleri de böyle. Gücü etkisinde... 
 
 Bir anda okuyucusunu sarıp sarmalayarak kendi 
duygu girdabına alıveriyordu. Bir anda hikâyenin 
kahramanlarıyla hemdert-hemhâl olunuveriyor... Gücü 
etkisinde. Evet, gerçek bu ! 
 
 Röportaj, roman ve hikâyede Tahir Kutsi 
erişilmesi, aşılması zor bir zirveydi... Şayet öteki sahalara 
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gezi, inceleme, araştırma gibi sahalara dalmayıp sadece 
roman ve hikâye dalında eserler vermiş olsaydı, 
“Nobel”e aday gösterilecek tek yazarımız olurdu. Öteki 
sahalarda uzun araştırmalar, emekler, gayretler ve 
zaman sarf etmiştir. Elbette o sahalarda da dev eserler 
vermiştir. Ancak, roman ve hikâyede “özgün eserler” 
vermekteydi... 
 
 Tahir Kutsi’nin kaleminin yazamayacağı konu 
yoktu ! O, önce konunun tespitini yapmakta, sonra 
konunun ortasına yerleştirdiği kahramanlarla olayları 
yaşamaya başlamaktaydı. Kahramanların yaşadığı 
olaylar, genellikle özelden genele doğru akmakta, 
toplumun önemli problemlerine parmak basmakta,  
çoğu kere de kahramanlarının ağzından çareler 
sunulmaktaydı. 
 
 Daha öğrencilik yıllarında kalmakta olduğu yurt 
borcunu bir gecede kaleme alıverdiği 6 adet hikâye ile 
ödeyen yazarımız, “Karakız” adını verdiği, bir türlü 
emekliye ayıramadığı daktilosu ile daha yıllarca dev 
eserler verecekti. Cümleleri kısa, kelimeleri yalın ve 
anlaşılır, konuyla bütünlük sağlanmış anlatım ve üslup, 
öyküleri şiirsel bir dokuya sürüklemekte ve okuyucuyu 
sıkmadan, okuyana bir anda kitabın sonunu 
getirmekteydi. Tasvirlerinde hayâlci, tutucu ve 
köklerinden kopuk bir tarz sergilemez, tasvirleri, fotoğraf 
çeker gibiydi. Onların belirli noktalarında, kahramanının 
kalp gözünden bakış fırlatır, onun özlemini ve düşünü 
yerleştirirdi.  
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 Onun hikâyelerini su içer gibi okursunuz. 
 
 Onun hikâyelerini sohbet eder gibi, canınızdan 
daha yakın, çok sevdiğiniz birisiyle konuşur gibi 
okursunuz. Bir de bakmışsınız, kitabın sonuna gelmişsiniz 
ve zaman geçmiştir de farkına varmamışsınız... 
 
 Kahramanları konuyla uyumludur. Konuşma 
tarzları, ilişkileri ve giyinişleri konuyla bir bütünlük arz 
eder. 
 
 Edebiyat yapmak maksadıyla, sonradan 
uydurulmuş kelimelerden mürekkep bir cümle yerine, 
olayın gelişine göre, sade, yalın kelimelerden oluşan 
cümlelerle karşılaşırsınız. Sizi sıkan, uzun uzun uzayan ve 
uzadıkça da konunun özünden ayrılan anlatımlar yerine, 
konunun şah damarını kucaklayan, keskin, sevecen, sade 
bir anlatım bulursunuz. Konuyu bütünleyen eşyalar, 
çevre ve yan hadiseler, sizi konunun dışına taşırmaz. 
Onlar, yerli yerinde, konuyu tamamlamakla görevlidir. 
Eşyalar, çevre ve yan olaylar, kahramanların bakış 
açılarına göre şekillenir ve hikâyenin silueti gibi durur... 
Renkler, sesler ve işaretler, sivri, yırtıcı ve kırılgan 
olmayıp, gene konu ve kahramanlarıyla uyumludur. 
 
 İşte bütün bunlar, hikâye konusunda da zirveyi 
yakaladığının işaretleriydi. 
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 Doğrusu merak ediyorum. Öğrencilik yıllarında, 
bir gecede yazdığı 6 adet hikâye nerdedir ? 
Bulabilseydim, bu eserimizde yayınlayacaktım. Ayrıca, bu 
incelememizin sonuna yazarımızın “Benim Gizli 
Yazılarım” eserinden “Demek ki Hikâyeci Yok” başlıklı 
yazısını da çok önemli bulduğumdan, aynen almaktayım. 
Bu yazıda “Delitay” isimli öykü kitabının çektiği çile 
anlatılmaktadır. Bir “vakıf”, bir “kurum” ve bir 
“banka”nın açtığı ödüllü öykü yarışmasında sırf yazarının 
adının Tahir Kutsi olması nedeniyle, kitabın çektiği çile 
ele alınmıştır. Kitabı biz de baştan sona okuduk. Gördük 
ki, o yarışmalarda, taraflı, ön yargılı ve siyasal davranışlar 
sergilenmiş ve “Delitay” ın hakkı yenilmiştir ! Hakkı 
yenilen “Delitay” ı üstad, bundan sonra bir daha yarışa 
sokacak değilim demekteydi. Oysa, bana göre “Delitay” 
ve “Karadon” en büyük yarışmalarda birincilik alacak 
mükemmel birer eserdi. 
 
 DELİTAY’ IN İÇİNDEKİLER : 
 
1-Acılı Ağaç /Türk Edebiyatı-Mart 1972’de yayınlanmış, 
2-Karakız / Türk Edebiyatı-Ocak 1979’da yayınlanmış, 
3-Çemberlitaş /Maya-Haziran 1981’de yayınlanmış, 
4-Denizde Cinayet / Temmuz 1980’ de kaleme alınmış, 
5-Kesin Dönüş / Eylül 1981’ de yazılmış, 
6-Dumanaltı / Türk Edebiyatı-Şubat 1977’de yayınlanmış, 
7-Surat / Türk Edebiyatı- Ocak 1980’de yayınlanmış, 
8-Yorgun Uyku / Türk Edebiyatı- Mayıs 1972’de yayınlanmış, 
9-Han / Türk Edebiyatı-Ekim 1974’de yayınlanmış, 
10-Parmak / Türk Edebiyatı-Mayıs 1974’de yayınlanmış, 
11-Delitay / Maya-Mayıs 1981’de yayınlanmış, 
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12-Telörgü /Ağustos 1981’de yayınlanmış, 
13-Ateş / Ağustos 1981’de yazılmış, 
14-Körkuyu / Nisan 1980’de yazılmış, 
15-Pazarda / Türk Edebiyatı-Mayıs 1973’de yayınlanmış, 
16-Yumruk / Varlık-Şubat 1974’de yayınlanmış, 
17-Yaralı Kadın / Tarla-Ocak 1967’de yayınlanmıştır. 
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“DEMEK Kİ HİKAYECİ 
YOK !...” 

  Tahir Kutsi MAKAL 
  
             Bir daha “Delitay”ı yarışa sokmayacağım !.. 
Ürkütüyor Delitay !.. Nice engelli alanlara, değişik 
hipodromlara alışık olan yarış atları ürküyor 
Delitay’dan !.. Yarışmacıları da, yarışı yönetenler de 
Delitay’dan ürküyor. Bir “Vakıf”ın yarışmasına 
sokmuştum, o yıl hiçbir edebi esere ödül verilmedi. Bir 
“Kurum”un yarışmasına katılmıştı Delitay, yarışma iptal 
edildi. Bu defa da Türkiye İş Bankası “Büyük Ödülü” 
için “Delitay” da adaylardan biriydi... 
 
 Yarışa giren atların, Gazi koşusunda Tay’ların 
“soy kütüğü” araştırılır. “Delitay” sahibinin “soy 
kütüğü” yani biyografisi ekli değildir denilerek yarışma 
dışı bırakılmak istendi “Delitay”.. Sahibinin işin ehli 
olduğu hatta konusunun “tarihine” geçtiği anlatıldı, 
anlaşıldı. Fakat “Delitay” yine birinci olamadı. “Büyük 
Ödül”e değer bulunmadı.. Türkiye İş Bankası 
hipodromunda yarışa çıkan hiçbir yarışmacı “birinciliğe 
değer” bulunamadı.. 
 
 Şeriatın kestiği parmak acımaz da, jürinin verdiği 
karar; zarar verir mi yazara zarar ? Vermez !... 
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 “Delitay”, bizim hikâye kitabının adı.. 1982’de 
yayınlandı. Arka kapakta şöyle yazar; “Tahir Kutsi 
Makal.. Röportajda üstün.. Romanda birinci.. Hikâyede 
?..” 
 
 Anlaşılıyor ki Tahir Kutsi hikâyede hiçtir.. 
Sıfırdır.. Yahut da orta derecedir.. Bırakmalıdır öykü 
denemelerini. Gerekirse bırakırız n’olacak !.. 
 
 Türk Dil Kurumu, Sedat Simavi Vakfı yöneticileri 
“röportajda en üstün ve romanda birinci.” Tahir 
Kutsi’nin burnunu sürtmüştür. Kimseye öykü ödülünü 
vermemişlerdir. Türkiye İş Bankası jürisi de öyle!.. 
Orhan Asena, Tarık Buğra, Ferruh Bozbeyli,  Orhan 
Duru, Hasan Pulur, Prof. Tahsin Yücel ve Prof. Talat 
Keskin’ den kurulu Türkiye İş Bankası büyük jürisi, Tahir 
Kutsi’nin öyküdeki iddiasını alıp alıp yere çalmıştır.. Bir 
garip, bir kulissiz, bir garip köylünün öykücülüğe 
öykülenmesi ne imiş ?.. Bir milyonluk büyük ödülü ne 
yapacakmış gariban kişi ?.. Ve dahi büyük ödülün, 
gazetelerde büyük ilânların sağlayacağı ünü zayıf bedeni 
kaldırabilir miymiş ?.. 
 
 En iyisi yok sayarsın, olur biter !.. 
 
 Peki, her biri ayrı ayrı değerli kişilerden oluşan, 
yarısı meslektaşım bulunan jürinin “büyük ödül”e lâyık 
bulduğu öykü yazarı kim ve kitap hangisidir ?.. 
 
 Yok !.. 
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 Demek ki günümüz Türk edebiyatçıları içinde 
hikâyeci yok !.. 
 
 Bildiğim kadarıyla yarışmaya Aziz Nesin başta 
olmak üzere birçok profesyonel “yarış şampiyonları” 
katıldı. Zeyyat Selimoğlu, Tarık Dursun K, Nazlı Eray, 
Orhan Pamuk, Pınar Kür, Firuzan.. Ve daha niceleri.. 
Bunlardan bir çoğu şişirilmiş şöhrettir, tamam anladık 
amma hiç mi yoktur iyi öykü yazarı canım !.. 
 
 Demek ki yok !.. 
 Evvelki yıl Sait Faik hikâye ödülü, “lâyık eser 
bulunamadığı için” verilemedi. Geçen yıl da şartlar 
değiştirilerek verilebildi.. 
 
 Demek ki hikâyeci yok. 
 Sait Faik ödülü son bir yılın hikâye kitaplarını 
kapsıyordu. O yıl öykü yazarları güzel eser verememiş 
olabilirlerdi. Fakat İş Bankası’nın “Büyük Ödülü”ne 
1980’den bu yana yayınlanmış kitaplar katıldı. Yani beş 
yılın edebiyat ürünleri.. Yine kazanan olmadı.. 
Türkiye’de hikâyeci yok. 
 
 Haney Yaşamlı’nın başarılı yazarı Tahsin Yücel 
ile “Oğlumuz”un başarılı yazarı Tarık Buğra kendi 
çaplarında öykücü aramış olabilirler; ama öteki beş üye 
bir güzel eser üzerinde birleşebilirlerdi. 
 
 Demek ki Türkiye’de hikâyeci yok !.. 
 Ben yarışmaya girdim diye yok. Başka birine 
veremezdiler; çünkü ayıptır söylemesi en iyisi bendim. Ve 
herkesi yok saydılar. 
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 Ve demek ki Türk edebiyatı, çok tehlikeli bir 
döneme girmiştir. Geleneği olan, Memduh Şevket 
Esendal, Sait Faik, Orhan Kemal, Sabahattin Ali, Faik 
Baysal gibi dünya çapında öykücüler yetiştiren 
edebiyatımız hikâye yönünden kısırlıktadır. 
 
 Ve bu durum, nice acılar sergiler.. 
 Umulur ki ENKA’nın yedi milyonluk ödülü öykü 
yazarları için “doping” olur da edebiyatımızın bir dalı 
kurumaktan kurtulur.. 
 
            Baksanıza çaresizlik ikliminde yaşıyoruz : Büyük 
ödüle lâyık hikâyeci yok.. 
 
            Yoksa Delitay’mı engel oluyor yarışçıların 
ekmeğine ?.. 
 
            Evet öyle. Delitay’ı bir daha yarışa sokacak 
değilim !..” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



209 
 

 

TAHİR KUTSİ’ NİN YURT 
İÇİ  

VE YURT DIŞI TESİRLERİ 
 
 Tahir Kutsi Makal, sadece yurt içinde etkisi 
görülen bir yazar ve şair değil, yurt dışında da tesirleri 
görülen bir edebiyat abidesiydi. 
 
 Yıllarca Gazeteciler Cemiyeti’nin açtığı 
yarışmalarda birincilikler kazanan yazarımız, kendine has 
bir ekol geliştirerek, Türk yazı dünyasına, yeni bir 
dinamizm kazandırmıştı. Bu ekolden etkilenen çeşitli 
gazete ve dergi yazarları, onun gibi röportajlar ve öyküler 
yazma girişiminde bulunmuşlardı. Birer şişirilmiş balon 
olan kimi yazarlar ki “Hababam Sınıfı” nı yazdım diyen de 
dahil, Tahir Kutsi karşısında şaşkına dönmüşler ve biraz 
da çekememezliklerinden, ondan bahsetmemek için 
bütün gayretlerini göstermişlerdir. Onun yalın kılıç 
kalemi, ülkenin en can alıcı sorunlarını didik didik etmiş, 
edebi bir ağırlıkla, bizden ve içimizden manzaralarla lirik 
bir anlatımla milli bir ekol olarak karşımıza çıkmıştır. 
 
 Tahir Kutsi, önce röportajda ihtilâl yaptıktan 
sonra, öykü-hikâyede ve romanda birbiri ardına 
devrimler gerçekleştirmiş, yaptığı bu milli atılımlarla, 
Türk yazı dünyasına ölümsüz eserler vermişti. Onun “İç 
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Göç” kitabını değerlendirenler, ona hediye olarak yurt 
dışı gezi düzenlemişler, o’ da bu fırsatı kaçırmamış, 
dönüşte “Köylü Gözüyle Avrupa” kitabıyla dönmüştü. 
 
 Ömründe köyü görmemiş, harman, döven, ekin 
yığını, yayla nedir görmemiş, Amerikan purosu içerek köy 
edebiyatı yapanlara karşı üstad, gerçek bir köylü olarak, 
aşılması güç bir zirve olup çıkmıştı. Köylüyü istismar 
edenlere üstadın kalemi kırbaç olup şaklamıştı. 
 
 Tahir Kutsi’nin hikâyelerinden ve romanlarından 
etkilenen nice genç hikâyeci ve romancı, sade, yalın ve 
gerçek köy romanları ve hikâyelerini kaleme almışlardır. 
Dergiler, ondan sonra öyküye-öykü yayınına bir başka 
gözle bakmaya başlamışlardır. Üstad, hiçbir ideolojinin 
esiri ve temsilcisi olmamış, hep milletini sevmiş ve 
kendine has bir tarz geliştirmiştir.  
 
 Üstad, uluslararası Struga şiir akşamlarına 
katılmış, orada Türk şiirinin gücünü göstermiş ve 
ülkemizi başarıyla temsil etmiştir. 
 
 Ayrıca, uluslararası bir çok seminer ve 
sempozyumda muhteşem denebilecek nitelikte bildiriler 
sunmuş, bu bildirileriyle bir çok üniversite öğrencisi ve 
araştırmacının kaynağı olmuştur. 
 
 Türk edebiyatında başta Aşık Hasan dede olmak 
üzere, bir çok konuda yıllarca süren araştırmaları 
sonucunda, yüzyıllar boyu yanlış değerlendirilmiş, yanlış 



211 
 

anlaşılıp anlatılmış nice konuyu gün ışığına çıkarmış ve 
gerçeklerle donattığı dev eserleri sunmasını bilmişti. 
 
 50 yaş şiiriyle başlayan ve “Babanız Yine Aşık 
Çocuklar” gibi şiirlerle devam eden bir yeni anlayışı, 
ikinci bahar anlayışını, yürek hoplatma, gönül tazeleme 
anlayışını edebiyatımıza kazandırmıştır. Böylece ileri 
yaşlardaki nice şair ve yazar daha cesaretlice sevgi 
tohumları serpmeye başlamışlardır. 
 
 Tahir Kutsi’nin “Kamyon” isimli romanı 1992 
yılında Azerbaycan diline çevrilmiş ve baskısı 
gerçekleştirilmiştir. Azerbaycan dilindeki “Kamyon” 
romanının adı “Yük Maşını” dır ki, bu yazımızın sonuna 
bu kitabın kapağından alıntı yapmaktayız. 
 
 Ayrıca, 
 
 Yugoslav ressam-yazar Ethem Baymak, ondan 
oldukça etkilenmiştir. Ethem Salkım, “Gülsalkımı” isimli 
kitabında o’na “Tahir Baba” demekte ve onun 
eserlerinden bahsetmektedir. Söz konusu kitabdan da 
aldığımız bir bölümü bu yazımızın sonuna örnek olarak 
almış bulunuyoruz. 
 
 Tahir Kutsi Makal, sadece kendi çizgisine yakın 
yazar ve şairleri etkisinde bırakmamış, bizzat kendisine 
ve çizgisine karşı olan, özellikle onu okumayan, 
okutmayan, görmezlikten gelen yazarları da etkisi altında 
bırakmıştır. Meselâ Naci Girginsoy, Varlık Yayınları 
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arasında yayınlanan İpek Böceği-Büyük Eserler Dizisi 
isimli eserinde ondan ve onun “Köylü Gözüyle Avrupa” 
kitabından bahsetmektedir. Örnek olarak bu yazımızın 
sonuna aldığımız bu yazının tetkikinden de anlaşılacağı 
gibi “Bizim çokluk peşin yargılarımız vardır. Belli 
akımlardan bize yakın çevrelerden gelmeyen isimlere 
yabansı bakarız, araştırmadan-kendimizce-notlar veririz. 
Niçin saklamalı, çokluk kırık not veririz, ezbere. Burun 
kıvırırız, küçümseriz” diyen bir yazara dahi üstad, şapka 
çıkarttırmıştı. 
 
Etkisi daha yıllarca bir çok sahada görülecek, yurt içinde 
ve yurt dışında nice şair ve yazar o yoldan hareket 
edecektir. Ben, buna inanıyorum. 
 
Üstad, halk edebiyatımızın piriydi. Halk ozanlarımızın 
“Tahir Baba” sıydı. Ondan etkilenmemiş hiçbir halk 
edebiyatı araştırmacısı ve aşığı yoktu. Ve ona halk 
şairlerimizin yüzlercesi nice övgü dolu şiirler söylemişler, 
kaleme almışlardı. Nitekim, bunlardan bir tanesini Aşık 
Emircan ve Aşık Sarıcakız  19.11.1984 tarihinde kaleme 
almışlar olup, aynen şöyledir: 
  

 
“Sayın Tahir KUTSİ MAKAL 
 

İyi insan özü güzel 
Sayın Tahir Kutsi Makal. 
Hem sohbeti, sözü güzel 
Sayın Tahir Kutsi Makal. 
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  Diyar diyar gezdi Makal, 
  Güzel yazı yazdı Makal, 
  Otuz yıllık bir yaşamı 
  Bir satıra dizdi Makal. 
Çalışmak var mayasında, 
İyilik var gayesinde, 
Türk basın camiasında 
Sayın Tahir Kutsi Makal ( Nakarat ) 
 
Kalemle kurdu kavgayı, 
Tarihe vurdu damgayı, 
Gariplere emmi, dayı 
Sayın Tahir Kutsi Makal. ( Nakarat ) 
 
Ozanların telindedir, 
Sevenlerin dilindedir, 
Ölümsüzlük yolundadır 
Sayın Tahir Kutsi Makal 
 
       
Aşık Emircan ve Sarıcakız ( 19.11.1984 ) 
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“PAZAR, NAKIŞLI ÇORAP, 
TÜRKÜ, EYFEL” 

    
 
 

Naci GİRGİNSOY 
   İpek Böceği; Varlık Yayınları-1980 

   Sayfa : 175-178 
   Büyük eserler Dizisi : 225 

 
 Pazarları sever misiniz ? Ben bayılırım. Bir tatlı 
tembellik günüdür benim için. Uzanır, okurum. Önem 
verdiğim dergileri, kitapları Pazar için ayırırım. 
Arkamdan atlı kovalamaz o saatlerde. Ya da yazarım. 
Daha cesaretli bir deyimle, yazmaya hazırlanırım. 
Yazacaklarımı kurarım. Bizimkiler bir yerlere çıkmamızı, 
bir yerlere gitmemizi isterler. Bayağı bozulurum. Çok şey 
yazacağım ama bırakmıyorlar, diye söylenirim. Çoğu kez 
diretirim. Olmayınca, bizimki “ne inat adam” der, alır 
çocukları parka götürür. Artık koca ev benimdir. Kitap 
dolabım; üstü gazetelerle, dergilerle, okunmamış, 
başlanmış bitirilmemiş kitaplarla dolu masam, iki 
apartman arası denizi gören pencerem, yatağım 
benimdir. Dilersem, radyo da elimin altındadır. 
 
 Bu Pazar da öyle olmuştu, tıpatıp Mayısta güneşli 
bir öğle sonrası, yatağıma uzandım. Gazeteleri elime 
aldım. Satırlar üstünde, kafamda bir başka film 
dönüyordu. Bir bölümü resimliydi, sesliydi filmin. Anıları 
yansıtıyordu. Bir bölümü boştu. Onları ben 
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dolduracaktım. Boş yerlerini ben yazacaktım. Nicedir 
hazırlanıyordum. Kişilerini, serüvenini kurmuştum. Olay, 
duygular, düşünceler, hepsi hazırdı kafamda. Satırlarla 
benim arama, kafamda dönüp duran kişilerle sesler 
arasına sokaktan çığlık çığlığa çocuk sesleri gelip 
oturuyordu. Perdeler bir hoş sallanıyor, aralıktan keskin 
bir güneş çizgisi tavanı ikiye bölüyordu. Bir başka ses 
geldi sanki kulaklarıma : "Uzaklarda, çok uzaklarda 
sucuların hiç dinmeyen çıngırakları.” Derken, bir genç 
kız, bu güneşi Mayıs öğlesinde kaldırıp eski hikâyeden 
başını, upuzun, kararmış apartmanlar boyunca, “pe-ri-
haan” diye bağırıyor, üst kat pencerelerine dek 
duyuruyor sesini. Şak, diye açılıyor pencere, bir tutam 
çiçek, bir kucak güneş görünümünde ilk gençliğimizin 
düşsel kızı, bir İstanbul kıyısından gülümsüyor. 
 
 Ama yazmalıyım. Ama okumalıyım. Hep “yarına” 
diyerek oyalanamam gazetelerle, dergilerle. Yatağın yanı 
başında ki masama uzanıyorum. Gazeteler, dergiler 
altından kitapları çekip çıkarıyorum. Kimi yerine işaret 
koymuşum, kimisini hiç açmamışım daha.  Derken, 
kapağında nakış, giyilesi değil, öpülesi çorap, çarık olan 
bir kitap gözüme ilişti. Hanidir mahzun, durup 
duruyordu. Bir dostum vermişti, okursun diye.  Bizim 
çokluk peşin yargılarımız vardır. Belli akımlardan, bize 
yakın çevrelerden gelmeyen isimlere yabansı bakarız, 
araştırmadan-kendimizce-notlar veririz. Niçin saklamalı, 
çokluk kırık not veririz, ezbere. Burun kıvırırız, 
küçümseriz. 
 
 Tahir Kutsi adını duymuştum, özellikle “İç Göç” 
üzerine övgüler okumuştum. Yine de “Köylü Gözüyle 
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Avrupa”sını şöyle bir karıştırmak için aldım elime. Ne 
olacak, diyordum, Anadolu’dan İstanbul’a gelen köylüler 
vardır. Diyelim, köprü üstünde dikilip kalırlar, iki yana 
bakarlar şaşkınlıkla. İki yanı kocaman su. Üzerinde dev 
gemiler, yüzüyor. Yapıların üst katına bakmaya gör, 
şapkan düşer tependen. Taşıt araçları kum gibi kaynar. 
Kadınlar, ah hele kadınlar ! misler gibi, pamuklar gibi, 
dudaklarında bir gülümseme, adamı deli ederler. İşte 
Tahir Kutsi, köyünden ilk İstanbul’a geldiğinde böylece 
nasıl şaşırmışsa bu büyük şehir yaşantısını, batıyı’ da o 
gözle görmüş, öylece şaşırmıştır bir süre. Kitap o az 
aşkın, az çarpıcı, ezici izlenimlerle doludur, üstelik 
gerekli gereksiz bir çok da örnekler vermektedir, dersler 
vermektedir, diye düşünmüştüm. 
 
 Peşin yargıyla şöyle bir karıştırmak için elime 
aldığım kitabı, bir solukta tamamladım. Ve sevdim. Önce 
dilini sevdim. Sonra da Anadolu çocuğunun Avrupa’yı 
hep o az şaşkın ama bilinçli, güvenini yitirmeden, kendi 
değerini küçümsemeden gezip dolaşmasını. Çevresine 
ezilmeden, utanmadan eşit gözlerle bakmasını. Kitabını 
okurken, İstanbul üzerine en güzel, en gerçek, en 
“yaşayan” eseri, içinde kendiliğinden yanıp tutuşan 
insan sevgisi, acılı bir mizah, şiirsel coşkunluk olan 
Anadolu çocukları yazacaktır, diye düşündüm. Sonra 
düşündüm ki, Avrupa üzerine de, en güzel, en gerçek, en 
değerli eserleri dış göçe katılan batı’nın çeşitli 
ülkelerinde çokluk alın teri işlerinde çalışan, kuruşu 
hesaplayan, köy çocuklarımız yazacaktır. Onlar kendi 
gözleriyle görecektir insanları, eşyayı, iğreti gözlükler 
kullanmayacaklardır. Daha önceleri çeşitli yerlerden 
esinlenmemişler, okulların, kitapların etkisi altında kalıp 
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peşin yargılara varmamışlardır. Batı’ya karşı hiç ezik, 
hiç alt değillerdir. Çarıkları atıp en modern makinalara 
çabucak alışabilmekte, eşit koşullar içinde, batı 
yaşantısına, bizim kendilerini çok okumuş sanan 
kişilerimizden daha çabuk, daha doğal, 
uyabilmektedirler. Kendi sağduyularını kullanmaktalar 
çünkü, doldurulmuş düşüncelerle, duygularla bağlı 
değiller. 
 
 Tahir Kutsi Makal, yazılarını önce bir gazetede 
yayınlamış. Uğraşı gazetecilik olan bir yazar için doğal 
bir tutum. Nedir ki, eser için “kalıcı” bir kitap için 
yararlı olmuyor böylesi. Dil, ne kadar özen gösterseniz, 
yine de gereği kadar arı olamıyor. Sonra, o ayrı 
bölümlerin illâ da keskin yargılarla sona ermesi sanısı 
okuru yoruyor. Konuyu, bir bütünü eşit bölümlere 
ayırıyor, gazetede üç sütun tutan yazı içinde çok şeylere 
değinmek, üstelik güzele varmak zorunluluğunu 
duyuyorsunuz. Dediğim gibi, birer de nükteli son 
buluyorsunuz ayrı bölümlere. Eh her zaman da cuk 
oturmaz ki. 
 
 Köylü Gözüyle Avrupa, “Çirkin Avrupa” 
yazısıyla başlıyor. Makal, sevmemiş Avrupa’yı. 
Nedenlerini öbür bölümlerde anlatıyor. “Avrupa’nın en 
çok İstanbul’a dönüşü hoşuma gitti. “diyor. Yahya 
Kemal’in Ankara üstüne söylediği gibi. Öbür bölümlerde 
Dil, Harama Uçkur, Sokakta Öpüşenler, Direk, Paris’te 
Gezinti, Kayseriliye Taş, Türk Lokantası, Peçeli, 
Gericiler Ülkesi, Böyle Köy Olmaz, İnsanın Değeri, Çık 
Kürsüye, Köpek Okulu, Yoklar Ülkesi, İç Göç Önleniyor, 
Traktörün Tekerleği, Ses Veren Kadın, Bizden 
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Kapmışlar, Plân ve plâv, Soğuk, Atina’da Bir Düğün 
başlıklarıyla çeşitli sorunlara değiniyor. Nakışlı çorabı 
ayağında, dudaklarında bir memleket türküsü, bu aydın 
köy çocuğunu Eyfel’de görmek çok ilginç. Yazarın 
içtenliğine, gösterişten uzak kalışına ayrıca selâm olsun. 
 Söyleniyorum ya; aldırmayın. Kitabı çok sevdim. 
Yazarın öbür eserini, adından çok söz edilen “İç Göç” 
röportajını keyifle, umutla okuyabilirim artık.” 
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“GÜL  SALKIMI” 
Kitabından 

 
Yugoslav Ressam-Yazar Ethem BAYMAK 

Yazko Edebiyat - Ekim 1982  
 

22 Mayıs 
 
İstanbul... 
Koca İstanbul... 
Deli İstanbul... 
Ve İstanbul’da Tahir Kutsi Makal’la haşır neşiriz... 
Dere demedik, tepe demedik. Gezdik... 
Aylardan Mayıs. Dallara bahar basmış. 
Yeni rakı’lı masamızda dostluğu, iki ülke arasındaki 
köprüyü, sakız örneği çiğnedik. Kötümserliği, 
iyimserliğe dökmek için çalçene yaptık... 
Ne yaptıksa yaptık, Tahir Kutsi’ye, Tahir Baba demeyi 
yeğledik. 
Tahir Baba, tam anlamıyla bir babacan insan-yazar-
gazeteci. 
Alçak gönüllü. Dostun tâ kendisi... 
Tahir Baba’dan evvelisi gün iki yeni kitap geldi. Biliyor 
musunuz ne diyor ? “babanız yine aşık çocuklar.” 
Diyor. 
Demek Tahir Baba’mız aşık olmuş. 
Vay... kereta. 50’lik koca aşık. 
Baba, ben söylerim... Söylerim ki, duyduk duymadık 
denilmesin... 
Diyorsun ki : 



220 
 

  “...Babanız yine âşık çocuklar 
  Yüzünün gülüşü ondan 
  Erken gelişi ondan 
  Ve bu sefer iş berbat 
  Babanız yine aşık çocuklar.” 
 Anlaşılan, Tahir Kutsi şiire aşık. 1957’lerde 
FAKİR İŞİ’nden sonra gene şiire dönüyor. Güzel 
dizelerle örülen yeni şiir kitabı bir solukta okunan, us’ta 
çok anlamlar yoğurtan bir yapıt Kutsi’ninki şiiri. Şiirin 
yapısına folkloru da ustaca pekiştiriyor. Eritiyor... Adeta 
bir aşığın sazından dinler gibi oluyorsun, okudun mu ! 
“Önce Selam” şiirinde şöyle diyor : 
 
    “Sabahyeli, selam söyle o yâre 
    Bizim sevgimiz azımsanmasın 
    Tahir’de Zühre’yi böyle severdi 
    Bir başka sevgili lüzumsamasın” 
 
  Günümüz yaşam kesiminden görüntüleri 
algılarken, yer yer de toplumsal olguları kendi 
perspektifinden yorumlar. Yarına, yarınlara inanır. 
 Güzel günlerin, yakında kapımızı çalacağından 
şüphe duymaz... 
 Ve der : 
“Kelepçeli kollarda bilekler mor durur 
Kelepçeli kollarda nabız bir başka vurur...” 
 
Gerçeği algılarken, iyimserliğini de gizleyemez : 
 
Gün gelir, bahar olur, güneş bize de doğar 
Eğilen baş diklenir, düşen kol havalanır.” 
 
 23 Mayıs 
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 Tahir Kutsi Makal’ın, elimde ikinci bir kitabı da 
öykülerden oluşmuş. “..Karadon” demiş adına. Adı ilginç 
olduğu kadar, öyküleri de ilginç. Ağırbaşlı bir anlatımı 
var Kutsi’nin. Olayı halkın günlük yaşamından yakalar. 
Bütün çıplaklığıyla gözler önüne sergiler. Tabii, kendi 
yorumunu da gizli kapaklı vermeye unutmaz. 
 Yazar halkın atardamarıdır. Gebe toprağın nabzını 
dinleyendir. Tek sözle yaratıcı bir madencidir. Toprağı 
delen, maden çıkaran biridir... 
 Tahir Bey de onlardandır... 
 Halkın çilesini yaşar, yaşatır. Madencinin toprakla 
savaşımını kendinde duyar, duyurtur.Duygularla dert 
ortağı olur... 
 “..Karadon”da madencilerin acı olgusunu işler. 
Dolayısıyla, yazar da bu acıyla pekişir. Bir bütün olur zor 
kazanılan ekmeğiyle... 
 Sözünü ettiğimiz kitapta daha şu öyküler yer alır : 
“Son Durak”, “Baştanayağa Aynur”, “İmece Emri”, 
“Seine Sen”, “Namdar Usta”, “Kendini Yargılayan 
Adam”, “Semer” 
 Tüm öykülerin konusu sürükleyici. 
 Anlatımı yalın olduğundandır herhalde, okumaya 
bir daldın mı, kopamıyorsun. Arkası gele diyorsun... 
 Dili, deyişi pırlanta gibi. Pek pek süslemelerle 
uğraşmıyor. Ve iyi de ediyor. 
 Bu konuda Muzaffer Uyguner’in de görüşünü 
alıntılayalım : 
 “Öykülerin insanları, hep dar tünellerden geçer ve 
mutluluğa varır. Fakat bu durum, şemalaşmış, klişeleşmiş 
öyküleme oyunu değildir. Her öyküsünde değişik 
insanlar, değişik durumlar, değişik yollardan geçer. 
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Köylü ve kentlidir onun öykü kişileri. Ama, öykülerinde 
asıl olan bir insancıl sevgidir; insanların birbirini 
karşılıklı sevmesidir, saygılı bir sevgi içinde olmalıdır.” 
(YAZKO EDEBİYAT, Ekim 1982 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“KAMYON” romanının Azerbaycan (1992) baskısı 
kapağı, adını “YÜK MAŞINI” koymuşlar.  
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“ÖPKÜ” 
 
ESERİN KÜTÜĞÜ : 
 
KİTABIN ADI : ÖPKÜ- Aşk ve hüzün şiirleri 
KAPAK DÜZENİ : Etem Çalışakn 
 
Maya Dergisi Yayınları’nın 2. Kitabı olup 1996 
yılında İstanbul’da yayınlanmış, 111 sayfadan 
meydana gelmektedir. 
 
 Kitap 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 
“Öpkü” adıyla 64 şiirden, ikinci bölüm “Babanız Yine 
Aşık Çocuklar” adıyla 12 şiirden, üçüncü bölüm de “Fakir 
İşi” adıyla 13 şiirden meydana gelmiştir. 
 
 Bu eser, üstadın güzel dilimizi kullanmaktaki 
ustalığını ve Türk Halk Edebiyatımız ve destanlarımızdan 
ne kadar esinlendiğini göstermiştir.  Sevgi üzerine duygu 
ve düşüncelerini arı, duru, kesin ve net ifadelerle hiç 
çekinmeden anlatan Tahir Kutsi, Karacaoğlan-Dadaloğlu 
ve Yunus Emre söyleyişleri arasında mekik dokumuş ve 
bu esnada kendine has bir söylem biçimi geliştirmiştir. 
 
 Şiirlerinde vezin ve kafiye derdine düşmeyen şair, 
bir anda “dinamit gibi patlayan ifadelerle” söyleyeceğini 
söylemekte, özün özünü öyle süslü-püslü terim ve 
benzetmelere kaçmadan, sözlü fazla uzatmadan açık açık 
ifade etmiştir. Bu bakımdan, onun şiirlerinde 
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Anadolu’nun saf, yiğit delikanlılarının veya genç kızlarının 
asırlardan beri söyleyegeldiği “mani” türünü 
yakalamaktayız. Çoğu kere bir espri ile başlayan dizeler, 
hemen peşinden kırbaç gibi şaklayarak gerçeği tüm 
yalınlığıyla haykırıvermiştir. 
 
 Eserin analizine girmeden önce, şairin şiir 
anlayışını gene eserde “şiir” başlıklı şiiriyle 
yakalamaktayız. Şairlere “kelime yapın” diye seslenen 
Tahir Kutsi, şiiriniz öyle kelimelerden, öyle muhteşem 
oluşsun ki, elimize birşeyler kalsın demiştir. Yani, şiir 
kalıcı olsun, öyle “el kiri” gibi yıkandığında giden, “ayağı 
yere basmayan”, “topyekün insanı anlatmayan”, 
“doğruyu söylemeyen”, “halkın bağrındaki ağrıyı 
söylemeyen”, “sevdalı çağrıları haykırmayan, kılcal iplik 
gibi eğirilmemiş” şiire, şiir denmez, demiştir. Ve yalın 
kılıç bir şekilde “şöhret”lere çatmış, şişirilmiş şöhretlere 
“adın batsın” demiştir. Eğer kelime yapar, gelecek 
günlere, yarınlara, ufuklara kelimeler kalırsa, işte o 
zaman şairin ünleneceğini, o zaman gerçek şiir ve şair 
olacağını deyiverir. 
 

BÖLÜM : I 
 

“ÖPKÜ” 
 Bu bölümde 64 şiir yer almıştır. Kitaba adını veren 
“Öpkü” şiirinde; 
   “Gündüzüm huzursuz 
   Gecem uykusuz 
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   Bıktım şu senin 
   Dırdırlarından 
   Öpeyim de sus...” diyen şair, yaşlı, 
babacan, güler yüzlü, yüreği sevgi dolu, cümle insanları 
ve varlıkları seven, sayan; hayatın, olayların ve çilelerin 
içinde yoğrula yoğrula gelmiş bir insan motifi çizdikten 
sonra, kırkından, ellisinden sonra gençleşen, aşık olan, 
sevdalanan, yani ikinci, hattâ üçüncü baharı yaşayan 
insanı anlatır. Evet, o insan Tahir Kutsi’den başkası 
değildir. 
 
 Bir şiirinde “Altmışında gör beni” dedikten sonra, 
bir başka şiirinde “Sana bir aşık olayım da gör” diye 
seslenerek, “Silerim yılları, gepegenç olurum / 
Gerekirse uğruna felç olurum” söyleyişiyle, hayatının en 
kritik safhasında felçe yakalanışını ve bunu da “sevgi” ile 
yendiğini belirtmiştir. Gerçekten de, yeryüzünde kendi 
kendine, yüreğinin gümbürtüsüyle felçi yenen ve hayat 
bağlarını Azrail gelene kadar aşkının çiçekleriyle sarıp 
sarmalayan nadir insanlardan birisiydi o... 
 
 Aşık olduğunda “Kimse tutamaz beni / Sevdiğim 
unutamaz beni” diyen şair, aşkı, renkten renge girmek, 
cümle köprüleri ateşe vermek, deli divane olmak, 
yüzünde güller açmak olarak tarif etmişti. 
 
 “Yılları sevgiye vermişim / Çocukları evermişim / 
Eskiden çok severmişim” diyen şair, bu yaşayan sonra 
beni tantana sayabilirsin, aşkı günah ve tabu olarak 
algılayabilirsin, ancak, bırak birazcık da ben aldanayım, 
“Yum gözlerini, bırak kendini / Hele bi yol davranayım” 
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diyerek aldanmayı, kandırılmayı dahi göze almıştı. Niye ? 
Çünkü, sevgiyi sevmekteydi. Kendi salının bile gül dalı 
üstünde kurulmasını isteyen bir yüreğe sahipti. Güzeller 
güzeli birisini görünce “Üveyik bakışlım, gelincikler gibi 
gülüşlüm, hoş yavrum, yüzünde güller açan nar çiçeğim, 
saçına martı kanadı değen hasretiyle insanı yanıp 
yandıran” sevgiliye neler söylemez ki ?... 
 
    “Güle fark atıyor tenin 
    Bütün şarkılar senin 
    Onun için seviyorum”  
 
diyerek, neden sevdiğini haykırmış, “çekme sıcaklığı 
yanağımdan” demiş, “Güveyler olayım koynuna senin” 
sözleriyle aşkını haykırmıştı. Üstad, söylerse bu kadar 
kıvrak ve coşkulu söylerdi. Onda halk ozanlarının 
sazlarının tellerindeki sevda ya da divan şairlerimizdeki 
incelik, tekke şairlerimizdeki uhrevi hava bir aradaydı...  
 
 Karacaoğlan gibi güzellere tutkun olan Tahir 
Kutsi, “Ben böyle severim işte / Hırçın ve öfkeli severim” 
diyerek, Köroğlu veya Dadaloğlu gibi sevdiğini belirtmişti. 
Sevdiğine kimi zaman ulaşamadığını, tüm zamanları 
avucuna toplasa da, geceleri sabahla ağartsa da ona 
kavuşamadığını, hasret akrebinin kıskacında canhıraş 
feryatlar çıkardığını belirterek, bazen “Yokladım kalbini, 
başka biri var” dedikten sonra “Yer yatağında bana yer 
yok” demeden edemezdi. Sevdiğine telefon etmeye 
gittiğinde sevgilisinin ona “Unut” dediğini işitince : 
 
   “Vay, telefon, sana neler etmeli ? 
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                                   En iyisi şikâyete gitmeli 
   Verin bir kâğıt...” diyerek o yalın, 
o sade, o dik haykırışını yapmadan edememişti. Daha 
sonra, sevgilisine o sevgiliyi bırakmasını, 
 
 “Duydum ki, birine gönül vermişsin 
Düşünme hiç; muradına ermişsin 
Sen kendini çarmıhlara germişsin 
Vakit varken bırak onu sultanım.” sözleriyle 
belirtmişti. Sevgilisiyle vedasını “Veda Öpücükleri” 
şiiriyle bildirdikten sonra, kafası bozulur da dağa, denize, 
suya, kuşa, ağaca sevgilisiyle nasıl seviştiğini “Hey 
yârenler seviştik biz; işitin.” diyerek duyurmaya 
çalışmıştı. 
 
 Tahir Kutsi, aşk değirmeninde ekin ekin un olan, 
yüreği sevda yangınlarıyla yanıp tutuşan, ancak sevdiğine 
bir türlü kavuşamayan, caddelerde, sokaklarda, 
dağlarda, kıyılarda sevgilisinin adı ile deli deki dolaşan, 
yaşlanan; ancak, ihtiyarlamayan bir ruh haleti çizmişti. 
 
 “Senden başkasına bakarsam eğer / Her iki 
gözümde bir körlük olur” diyerek, o yer yatağında 
kendisine yer bulamadığı, kalbine bir türlü giremediği 
sevdiğine, ister assınlar, ister kessinler, ne ederlerse 
etsinler, mutlaka kavuşacağını, içinin sadece onun 
sevgisiyle dolu olduğunu söylemiş, durmuştu... “Güzel 
seven ahirette kayrılır” diyerek, muhteşem bir espri 
yapar ve “Bir öpücük ulaştır / Gönlüm bu derdi yensin” 
sözleriyle, tüm dertlerinden sevgilisinin öpücüğü ile 
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kurtulacağına inanırdı. Kendisine bakmayan sevgiliye 
kızar ve ona; 
 
   “Kovaladıkça benden kaçarsın 
   Kara listelere almışım seni 
   Sevgiyle yaklaşırım naz edersin 
   Gönül defterinden silmişim seni”  
 
dese de bir türlü gönül defterinden silemediğini, üstelik, 
silmek istedikçe sevgisinin daha daha büyüdüğünü 
anlatmıştı... 
 
 Şimdi, üstadın bu kitabına adını veren “Öpkü” 
bölümünde benim de çok hoşuma giden şiirlerini aynen 
aktarmaya çalışalım : 
 
 
  “AŞIK OLAYIM DA GÖR 
   

Sana bir âşık olayım da gör 
  Bir gönül düşüreyim 
  Renkten renge gireyim 
  Köprüleri ateşe vereyim 
  Sana bir âşık olayım da gör. 
   Ben, âşık olunca fena olurum 
   Bir acayip hal alırım 
   Deli-divane olurum 
   Kimse tutamaz beni 
   Sevdiğim unutamaz beni 
   Sana bir âşık olayım da gör. 
  Ben, âşık olunca böyle olurum işte 
  Dalgın, düşünceli, hüzünlü... 
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  Telefon direkleri yıkılır uğultumdan 
  Ve sonra neşe kaynağı çekintisiz 
  Silerim yılları gepegenç olurum 
  Gerekirse uğruna felç olurum 
  Sana bir âşık olayım da gör.” 
 
 
 
   “SON ÇAĞRI 
 
   Kuşkulu kuşkulu bakma yüzüme 
   Kaçırma gözlerini uzaklara 
   Dalıp gitme gün ortasında 
   Haritalarda yerini göster 
   Altmışında gör beni... 
    Oyunlardan bıkmış oldum 
    Hapislerden çıkmış oldum 
    Tabuları yıkmış oldum 
    Altmışında gör beni. 

Yılları sevgiye vermişim 
Çocukları evermişim 
Eskiden çok severmişim 
Altmışında gör beni. 
  Sanma şimdi tantanayım 
  Kendi kendime yanayım 
  Biraz da ben aldanayım 
  Yum gözlerini, bırak kendin 
  Hele biyol davranayım 
  Altmışında gör beni...” 
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“ÇİÇEKCİL 
 
Canım desem olabilir mi ? 
Dersin ki : Olabilemez. 
Çiçekten söz açsak biraz 
Hem el-âlem anlamını bilemez... 
  Çiçeğim, cançiçeğim, gül dalım 
  Gül dalı üstüne kurulsun salım 
  Yüzü eğrim ve ısırgan otum 
  Ay çiçeğim, ıtırlarım, sevdalım. 
Nasıl da güzel kokuyorsun 
Mum çiçeğim, mevsimler boyu 
Çakır dikenleri, küstüm otları 
Sütleğenler, pirenler, labadalar... 
Çiçek bahçesinde bir, iki, bir 
Bir şişe biterse gerisi gelir. 
  
Yıl geçti, gün geldi, çiçekcil oldum 
Domuztopu, kardelen ve körmenekşe 
Saçların topuzunda gelinalı 
Eğrelti, yoncalar, kurakçıl 
Ve eteğindeki şebnem olmalı 

                 Artık senin âşık zevkten dört köşe...” 
 
“TELAŞLI 
 
Çekip durma eteğimden 
Gideceğim, geç kaldım 
O senin dediğinden 
Edeceğim, geç kaldım. 
 Dostlar bir bir gittiler 
 Fitildiler, bittiler 
 Bana da el ettiler 
 Gideceğim, geç kaldım. 
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Tarlam vardı ekmedim 
Yağmurları bekledim 
Az çileler çekmedim 
Gideceğim, az kaldı. 
 Her ne yapsam kabahat 
 Ömür bundan ibaret 
 Bundan böyle ibadet 

Edeceğim, geç kaldım 
Gideceğim, geç kaldım...” 

 
“AŞK DİLİ 
 
Süleyman kuş dili bilirdi 
Ben aşk dili !... 
Aşk diliyle konuşamam 
Dil bilmezlerle. 
Gözüme baksın yeter 
Çağrının ardından gider 
Gülümser, fısıldar 
Gönül diliyle başlar konuşmaya 
Dilbilmez, demeyin bana 
Benim ek lisanım aşk dili !...” 
 
“YOKLAMA 
 
Düşünüyorum 
O halde varım ! 
Seni düşünüyorum 
O halde seviyorum. 
Beni düşünüyorsun 
Sevmiyorsun, demektir 
O halde yoksun !...” 



234 
 

“ÇAĞDAŞ KARACAOĞLAN 
 
Böyle bir güzele vakit ayrılır 
Ham vakit, hem nakit ayrılır 
Güzel seven ahirette kayrılır 
Sevsem param yoktur, sevmesem öldüm...” 
 

 
“AYNALI ŞİİR 
 
Seni seviyorum, dediğin zaman 
Vallahi bakamam aynana senin ! 
Az verirsin amma, çok naz edersin 
Kimse erişemez oynuna senin !... 

İster bal ol, ister acı ol 
 İster bana bir yâr, ister bacı ol 
 Alana dikilen darağacı ol 
 Ben de asılayım boynuna senin  
Daha alımlı gel, daha güzelleş 
Gönlüme yerleştin, beynime yerleş 
Ana sor, der ki : “Onunla birleş !..” 
Güveyler olayım koynuna senin !...” 
 
“TELEFON 
 
Yürekte sevda coşkunluğu 
İçimde umut 
Vardım telefon başına 
Dedi ki : “Unut !...” 
 
 Önce bir yutkundu, sonra bekledi 
 Ardardına sözcükleri ekledi 
 Ne yaparım kırık gönülle, dedim 
 Dedi ki : “Avut !...” 
 
Yüzüme diyemezdi, telefonda söyledi 

-Yüz yüzden utanır- 
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Vay, telefon, sana neler etmeli ? 
En iyisi şikâyete gitmeli 
Verin bir kâğıt !...” 
 
 
“BAŞKA BİRİ 
 
Boynuma sarılıp, sarsılıp ağla 
Düşkünler evinden seni kurtaramam ! 
Kör kuyudur o, ben de düştüm 
Sarılıp sarsılıp ağladım ben de 
Gecelerim ağarmadı sabahla 
Boynuma sarılıp sarılıp ağla !... 
 Yokladım kalbini, başka biri var 
 Gitmeliyim, yer yok bana gönlünde 
 Yer yatağında bana yer yok. 
 Yeter, denilmeli, bu iş bu kadar 
 Anladım kalbinde başka biri var !” 

 
“MUTLU SON 
Beklemek cana değer 
Özlem canlara değer 
Beklettin 
Özlettin 
Gece yarısı gelmişsin 
Hoş gelişler ola !... 
 Ben böyle severim işte 
 Hırçın ve öfkeli severim 
 Daha ne istersen iste 
 Böyle severim 
 Öfkeyle severim seni, candan !. 
 Aşkımın namlusu 
 Kanlara değer. 
Gece yarısı aşklarına 
Gündüz şapkalar çıkar.” 
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“ÖZLEM 
 
Uzaklığı ve uzun zamanı aldın avcuna 
Ne kadar uzansam ellerini tutamam 
Gitti gider aklım ırak yollar ardına 
Gözlerinde sevinçli ışığı unutamam. 
 
Nice günlerden sonra nice dönüşler olsun 
Çok gündüzler sonrası, gece dönüşler olsun 
Eteğinde, gönle göre ince dönüşler olsun 
Dönüşler sonrası sarhoşluğu atamam. 
 

                           Çekme sıcaklığı yanağımdan, daha ver 
                           Sıcaklığın tükenmez, dur hele biraz 
                           Ayrılık şarkılarını güller de sever 

          Gurbet dönüşlerinde seni sevemem olmaz 
                           Sılaya varışlarda yapayalnız yatamam.” 

 
“KURTAR 
 
Ben burada ölüyorum 
Bir sarıl da kurtar beni 
Kötü rüya görüyorum 
Bir sarıl da kurtar beni. 
 Böyle dimdik durayım 
 Yaşama sevinci duyayım 
 Güzelliklere doyayım 
 Bir sarıl da kurtar beni. 
Gönlüm güzele akıyor 
Bu ateş beni yakıyor 
Gözüm toprağa bakıyor 
Bir sarıl da kurtar beni. 
 Başımdaki çile bitsin 
 Yetsin bu hasretlik yetsin 
            Gül de gönlüm bayram etsin 
 Bir sarıl da kurtar beni...” 
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 Tahir Kutsi, yüreği sevginin ve sevdaların harman 

yeri olan, iyi bir araştırmacı olduğu kadar iyi bir şairdi 
de... Hoş sohbet ve kıvrak bir zekâya sahipti. Olayların ve 
insanların neşeli yanlarını yakalardı. Gözü ve gönlü 
güzellere sonuna kadar açıktı. Bir güzel gördü mü onun 
manyetik alanında dans etmeden edemezdi. 

 
Türk Edebiyatı ve Türk Folkloru, Tahir Kutsi’nin 

engin araştırmaları sayesinde çok kıymetli eserler 
kazanmıştır. 

 
Şiirlerinde, yıllarca yaptığı edebiyat ve folklor 

araştırmalarının tesirlerini de bulmak mümkündür. 
 
Üstad, bestekâr Avni Anıl’a sunduğu “Şarkı” başlıklı 

şiirinde ünlü bestekârın “Ah bu şarkıların gözü kör 
olsun” şarkısını adetâ takla attırarak “Bütün şarkıların 
gözü nur olsun” şekline dönüştürüvermişti. Her bestede 
yeniden sevdiği için, gözleri nur olsun diyen Makal, 
şarkıların azgın denizleri dahi sakinleştirdiğini 
vurgulamıştı. 

  “ŞARKI 
Beni sana getirir, seni de bana 
Bütün şarkıların gözü nur olsun. 
Bir padişahtım döndüm çobana 
Bütün şarkıların gözü nur olsun. 
  Duyan azgın denizler bile sakin 
  Sevgi dolu kalpleri terkeyledi kin 
  Her bestede yeniden sevdiğim için 
  Bütün şarkıların gözü nur olsun...” 
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 Tahir Kutsi, “Yunus Aydınlığı” şiiriyle, yoldaki bir 
kıza seslenerek beşeri aşkla ilâhi aşkı bir araya getirmiş 
bir şairdi. 
   “YUNUS AYDINLIĞI 
  Göğe baktım, gök kara 
  Yere baktım, kapkara 
  Deniz lâcivert. 
  Yola baktım, Yunus aydınlığı... 
   Yol-aydınlığı diledim ona 
   Dostların en yenisi bu. 
   Yenisi hepisinden güzeldir 
   Yolda gelen hepisinden güzelce... 
  Yoldaki kız, gözlerini seveyim 
  Öpmelerle insan tükenmez. 
  Gitmeye değerse ayak üşenmez. 
  Yunusca yollara düşelim haydi 
  Gel hele bak, sana diyeceğim 
  Sana yol aydınlığı vereceğim...” 
 
 Tahir Kutsi, “Anadolu’da Türk Mührü” isimli 
kitabının 26. Sayfasında “Güzele vurgun Türk Milletinin 
çocukları, Dede Korkut’ta güzeli görüyorlardı, kendi 
güzellerini, içlerinden bir güzeli, bir çok güzeli” : 
 
  “Yalap yalap yalabıyan ince tonlum 
  Yer basmayıp yürüyen selvi boylum 
  KAR ÜZERİNE KAN DAMMIŞ GİBİ kızıl yanaklım 

  Koşa badem sığmayan dar ağızlım 
  Kalemciler çaldığı kara kaşlım 
  Kurumsu kırk tutam kara saçlım 
  Aslan uruğu, sultan kızı 
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  Öldürmeye men seni kıyar mı idim 
  Öz canıma kıyam men sana kıyamam...”  
 
demişti. “Öpkü” kitabındaki “Ülkemin Güzelleri” şiiri de 
o’nun “Anadolu’da Türk Mührü” kitabındaki Dede Korkut 
şiirini, adetâ yeniden kaleme aldığını bizlere göstermişti. 
Ayrıca, bu şiirinde muhterem eşleri Ayşe’ ye olan 
tutkusunu da dile getirmişti üstad... Tanıdığı onca ülke 
güzeliyle ülke gerçeklerini bir araya getiren şiir de eşi 
Ayşe’ ye ayrı bir yer vermişti. İşte şiir : 
 
“ÜLKEMİN GÜZELLERİ 
 
Gözünü seveyim ülkemin güzelleri 
Hangi düğmeye bassam ekrana çıkarsınız 
Bir seslensem; pencereden 
Bir Ayşe başı uzanır sonsuzluğa 
Görünür taçlı, duvaklı başlar... 
Altın alınlıklı, örtülü, açık 
Öpülesi saçları taşıyan başlar. 
Gözünüzü seveyim ülkemin güzelleri... 
  Bir, iki ,üç.. derken bin olursunuz 
  Hepiniz birleşir bir olursunuz 
  KAR ÜSTÜNE KAR YAĞAR 
  Öyledir ak tenleriniz 
  Gözler, gamze, gerdan, göğüs ve göbek ! 
  KAR ÜSTÜNE KAN DAMLAR 
  Öyledir al yanaklar 
  Yanaklar ki nice sırları saklar 
  Gözünüzü seveyim ülkemin güzelleri... 
Denizli’de gördüm, ona çarpıldım 
Malatya’da delice aktı Fırat 
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Antalya’da sel suyuna kapıldım 
Bolu Dağlarından çığ yuvarlandı 
İzmir’de ve Mersin’ de altında kaldım 
Erzurum’dan bir gül aldım, edalı 
Türkiye haritasında güneş parladı 
Binlerce yıldız kaydı şafakta 
İçlerinden Ayşe olanı kaptım 
Gözünüzü seveyim ülkemin güzelleri !...”  
 
Üstad 1937’ de Acıpayam’ın Oğuz Köyü’nde dünyaya 
gelmiş, dünyaya geldiğinde kulağınla ezanla birlikte, 
herhalde aşkı ve sevdayı da okumuşlardı. “Seni 
görmeseydim /Erken doğmazdım” dediği şiirini geliniz 
birlikte okuyalım : 
 
  “GÖRME ÖZÜRLÜ 
 
  Seni göreydim 
  Hapse girmezdim ! 
  Kör dehlizlere 
  Karanlık kuyuya düşmezdim 
  Seni göreydim. 
   Seni göreydim 
   Erken doğmazdım 
   Yağmur olsam, beklerdim 
   Yere yağmazdım 
   Seni göreydim !...” 
 
 Acıpayam, Denizli’ye bağlı bir ilçe. Yamaçları çam 
ormanlarıyla kaplı dağlar ve asırlardan beri akıp giden 
sularıyla tarihi bir yerleşim yeri. Şairler, yaşadığı ortamla 
bütünleştikçe daha güzel ve daha kalıcı şiirlere imza 
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atarlar. Yükseklikleri 2000 metrenin üzerinde olan Eşeler 
Dağı ile Bozdağ ve 1500 metrenin üzerinde olan Mallı ve 
Kır Dağlarının bulutlarla kaplı tepeleri, halkının tahıl, 
tütün ve meyvecilik yaparak geçindiği Büyük Menderes 
havzasının görkemli dokusu, şairin gönlünde büyük 
dalgalar meydana getirmişti. Tarihi, ilk çağlara kadar 
uzanan ve Selçuklular’ın Anadolu’ya yerleşmesinden 
sonra gelişip büyüyen, Acıpayam’lı kızların dokumacılıkta 
maharetli ellerinin kınaları, üstadın ilham kaynaklarından 
birisiydi. Eski adı “Garbi Karaağaç” olan Acıpayam’ın 13 
çocuk babası Hacı Mehmet Hoca’ nın üçüncü çocuğu 
olan Tahir Kutsi, “Denizli denince aklıma deniz gelir” 
dedikten sonra, “Ara ki bulasın denizi Denizli’ de” diye 
seslenmişti. 
 
 Tahir Kutsi, Acıpayam Ortaokulunda ve Denizli 
Lisesi’ nde okuduktan sonra İstanbul’ da gazetecilik 
öğrenimi görmüştü. 24 Kasım öğretmenler gününde de o 
öğrencilik yıllarına döner ve öğretmenlerini hatırlardı.  
İşte üstadın, öğretmenine hitap ettiği şiiri : 
     

“SANA GELDİM 
 
Bugün öğretmenler günü 
Sana geldim öğretmenim. 
Gösterirsin doğru yönü 
Sana geldim öğretmenim. 
 Tam yedi yıl başa gezdim 
 Hiçbir şeyi bilemezdim 
 Okul güzel, bunu sezdim 
 Sana geldim öğretmenim. 

Öğretmenler, kutsal’sınız 
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Elimizden tutarsınız 
Hayat boyunca varsınız 
Sana geldim öğretmenim. 

 
 Tahir Kutsi’nin “öpmek” olgusu üzerine çok 

enteresan görüşleri bulunmaktadır. Öpkü kitabının 
yapısını teşkil eden öpmelerle dolu şiirleri, gönlümüzün 
öpücüklerinden esintiler gibidir. “Benim Gizli Yazılarım” 
kitabındaki “Öpmeden Olmaz” başlıklı yazısından 
alıntılar yaparak, bu eserine neden “öpkü” adını verdiğini 
ortaya koyacağız. 

 
Söz konusu yazısında; “... Öpücük, öpüşmek 

hayatın bir parçasıdır. Her şeyi yapmadan olur da, 
öpmeden olmaz. Öpüş, çok zaman sevgi belirtisidir... Çok 
zaman da saygı... Ve bazen de özlem giderme aracıdır. 
Özellikle sevgi, muhabbet belirtisidir öpücük.. Süleyman 
Çelebi “Muhabbetten hasıl oldu Muhammed” 
demiştir... Doğrudur... Evrenin yaratılışı da 
muhabbetten hasıl olmuştur... 

 
Evet, dosdoğru; öpmek hayatın bir parçasıdır. El 

kadar çocuğu doğurunca anası öpme, koklama ihtiyacı 
duyar... Çocuğu kucağına getirene kadar da dudaklarının 
öpme arzusundan çatladığını kuruduğunu hisseder.. 

 
Hayvanlar yavrularını doğurunca yalarlar.. İnek 

buzağıyı, manda malağı, eşek sıpasını, beygir tayını, 
köpek ve kedi eniğini, koyun kuzusunu, keçi oğlağı 
yalama içgüdüsünü yaşar.. Hayvanlar böyle, insanlar ise 
öpme ihtiyacı ve içgüdüsü duyar... Hayvanlar öpüşmek 
bilmezler... İnsanoğluna yüce Tanrı, öteki mahluklardan 
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ayrı olarak bazı üstünlükler vermiştir : Hayvanın beyni 
var, aklı yoktur. İnsan düşünür. Hayvanlar yılın belirli 
aylarında çiftleşirler. Hayvanlar ağlar amma gülemez... 
Bunun içindir ki, “Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar 
konuşa konuşa” denilmiştir. Hayvanlar konuşamaz. 

 
İnsanı hayvandan ve bitkiden, diğer canlılardan 

üstün kılan öpme özelliği, doğuştan başlanarak beslenir, 
geliştirilir... Doğunca ana-babanın sevgi ile, hoşnudlukla 
öptüğü çocuk, aylar sonra emeklemeye, yıl geçince de 
yürümeye başlar.. Emeklemesi sevinçtir, çocuk 
öpücüklerle desteklenir.. Çocuk yere düşer, dizi kanar, 
kolu acır, yüzü yaralanır.. Annesi “öpeyim de geçsin” 
der ve o sevgi gösterisi psikolojik olarak çocuğu 
rahatlatır. Konuşmaya başlayınca da yakınlarına “öp de 
geçsin” diyerek beresini gösterir... Öper onu yakınları ve 
geçer.. Sonra da çocuk öpmeyi öğrenir.. El öper, yanak 
öper, dudak öper... “Öp teyzenin elini.. Öp amcanın elini, 
öp babanın elini” sözleri birbiri ardına gelir. El öpmek 
saygı ifadesidir... Çocuk bellemiştir bunu.. Keyifli, 
beğenilen bir iş yaptığına inanmıştır. Aferin almak için, 
hediye, oyuncak ve şeker almak için düğünde-bayramda 
el öpmeye çıkar. 

 
Düğünde-bayramda el öpmek; geleneğimizde 

vardır. Gelin ile güvey, gerdeğe girişlerinin sabahı, 
oğlan evine el öpmeye çıkarlar.. Birkaç gün geçince de 
kız evine “el öpmeye” gidilir... 

 
Görüyorsunuz, insanın hayatı öpücükle başladı... 

Öpücükle sürüp gidiyor... Çünkü, öpmek, dokunmaktır... 
İnsanoğlu, dokunma ihtiyacı içindedir. 
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Dokunma “beş duyu”dan biridir... Göz görür, 

kulak işitir, dil tadar, burun koklar, deri de dokunur.. 
Hadi bakalım, bunlardan birini yok sayın.. Gözü “kör” 
sayın, kulağı “sağır” sayın, dili tad almaz sayın.. Ne 
kadar sıkıcı olur böyle bir olgu hayatı çekilmez kılar öyle 
değil mi ?... “Allah ağız tadımızı bozmasın” diye dua 
ederiz... Ağzının tadı bozulan kişi, hayatta zevk alamaz 
olur.. Bir duamız da “Allah kabrini nur eylesin” 
dileğidir... Kabirde bile aydınlık, nur ve çeşitli görüntüler 
isteniyor; gözün görmeyip de dünyanın karanlık 
olduğunu düşünün... 

 
Gelelim “dokuma duyu”suna... Dokunma 

duyusunun aracı deridir... Dudak da derinin en duyarlı 
yeri sayılır... Dudak, en duyarlı vücut bölgesinin başında 
yer aldığına göre, dudağa büyük iş düşer... Bu yüzden de 
dudak “aza”sı kadar kutsanmışı yoktur... Biz bir dua 
icad eyleyelim. Allah kişiyi, derinin en duyarlı yerinden 
mahrum etmesin... Öyle ya, dudak o olmasa neyle 
öpeceksin ?.. 

 
Düşünün: Asker mektupları, küçüklerin 

gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim” diye biter.. 
Dudağın olmazsa neyle öpeceksin ?... Öyleyse; gözün 
varsa güzellikleri gör.. Kulağın varsa güzel sözleri, 
şarkıları duy, özellikle üç sesi :”Kadın sesi, para sesi, su 
sesi”ni kulağından ayırma... Ağzının tadı yerindeyse, 
soğan-ekmek katık et, keyfince ye, iç !... “Dokunma 
duyu”nu da çalıştır... Uyuşuk ve tembel kalmasın... Sarıl, 
el ele tut, yanak yanağa ver, öpüş !...” 
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Öpüşürken gözlerini kapatan şair, dokunma 
duyusunun efsunlu yapısını ne de güzel anlatmıştır. 

Bir Romalı asker öpüşmeyi icad etmiştir diyen 
şairimiz, dırdır eden karısını susturmak için Romalı 
askerin dudaklarını eşinin dudakları üzerine kapatarak 
öptüğünü ve bu suretle öpüşmenin icad olduğunu ifade 
etmiştir. 

 
Şairler öpmelidir. Öpen şair, iyi şairdir. Şairin 

sevgilisi, öptüğü insan olmak da bir ayrıcalıktır diyen 
ustamız, dokunmak, hissetmektir. Hissetmek de öpmekle 
sonuçlanmalıdır düşüncesindeydi. 

 
“İyidir iyi !... Öpüşmek iyidir... İster sevgi, saygı 

belirtisi olsun, ister şefkat-i pederane ile olsun, ister 
aşıkâne olsun, öpüşmek iyidir... Öpüşmeden olmaz... 
Sevgili dostlarımı öperim... Bir daha söylüyorum; 
öpüldünüz !...” demektedir. 

 
“Öpkü” adı üstünde “öpmek”tir. Sevdanın 

yürekten dudağa akışıdır. Öpkü bölümündeki tüm 
şiirlerde Tahir Kutsi’nin öpme üzerine söylediklerine bir 
bakacak olursak, karşılaştığımız tablo şudur :   

 
 “Öpkü” şiirinde; 
 
 -“Bıktım şu senin 
 Dırdırlarından 
 Öpeyim de sus...” 
  “Yunus Aydınlığı” şiirinde; 
-“Öpmelerle insan tükenmez.” 
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 “Ülkemin Güzelleri” şiirinde 
      -

“Öpülesi saçları taşıyan başlar” 
 “Yumuşak Öpüş” şiirinde; 
  -“Bana yumuşak öpüşler lâzım.” 
   “Veda Öpücükleri” şiirinde; 
-“Demek bunlar veda öpücükleri 
 “Güzel” şiirinde 
       -
“Öpüşürken 
      
 Gözlerimi kaparım !..” 
 “İlâç” şiirinde; 
  -“Bir öpücük ulaştır 
  Gönlüm bu derdi yensin !” 
   “Elveda” şiirinde; 
-“Sabahın köründe öperdim seni 
Yazarken, gezerken öperdim...” 
 
 Tahir Kutsi’nin şiirlerinde tarif ettiği sevgilisini 
mısraları arasından çekip çıkaralım. İşte o’nun sevgilisi : 
 -“Öpkü” şiirinde; 
 (Gece gündüz huysuzluk yapan ve dırdırından 
bıktıran, ancak öpüldüğü zaman susan ) bir sevgili. 
 -“Aşık Olayım da Gör” şiirinde; 
 ( Köprüleri ateşe verdiren, insanı renkten renge 
sokan, deli divane eden, yılları bir anda toz edip savuran, 
silen, uğrunda felç olunan ) bir sevgili. 
 -“Son Çağrı” şiirinde; 
 ( Gün ortasında dalıp giden, haritada yerini 
gösteremeyen, gözlerini uzaklara kaçıran, çocuklarını 
evermiş, yılları bir bir geçmiş, altmış yaşındaki insanı 
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aldatan, onu harekete geçiren ve gözlerini yumarak ona 
kendini bırakan ) bir sevgili. 
 -“Çiçekçil” şiirinde; 
 ( Güzel kokan, çiçeğe benzeyen, aşktan, 
zevkten dört köşe olmuş ) bir sevgili. 
 -“Yunus Aydınlığı” şiirinde; 
 ( Yunusca yollara düşeceği, öpmelerle 
tükenmeyen ) bir sevgili. 
 -“Ülkemizin Güzelleri” şiirinde; 
 ( Anadolu’nun tüm şehirleri kadar güzel ) bir 
sevgili. 
 -“Ortaköy Güzeli” şiirinde; 
 ( Gönüllerde sevmek hevesini uyandıran, 
köprülerin üstünde şarkıları susturan, gülleri 
yüzünde açtıran, yürekler ezen ) bir sevgili. 
 -“Potbori” şiirinde; 
 (Gönüllere baharı getiren, sevgisizliği yok 
eden, aşkı çoğaltan ) bir sevgili. 
 -“Görme Özürlü” şiirinde; 
 (Hapislerden, karanlık kuyulardan kurtaran, 
yağmur olup yağan ve illâki onunla aynı gün doğulan 
) bir sevgili. 
 -“Bilmezler” şiirinde; 
 ( Her türlü engeli aştıran, kelepçeleri 
koparttıran, kendine bir mıknatıs gibi çeken, uğrunda 
ölüme gidilen, zincirleri, barajları, milyarlık senetleri 
hiçe saydıran ) bir sevgili. 
 -“Bana Yeter” şiirinde; 
 (Yüzünü yere eğen, düşünür gibi duran, ancak 
güzelliğinin farkına varmamış ) bir sevgili. 
 -“Türkmen Güzeli” şiirinde; 
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 (Gülüşü üveyik bakışına, kilimlerin nakışına, 
gelinciklerin açışına benzeyen; gelmiş geçmiş tüm 
sevdaları donduran, insanı yıkan, toz edip savuran; 
dili şeker, dudakları bal, ardından orduların 
koşuştuğu ) bir sevgili. 
 -“Lütfen” şiirinde; 
 ( İzmirli, kordonda gezinen, martı kanatlarının 
saçlarına dahi değmesi istenilmeyen, can evinden 
özlenen, can kuşu olan ) bir sevgili. 
 -“Son Sevinç” şiirinde; 
 ( Her sabah insanın ufkuna düşen, yanına 
oturan, insanın içinde çiçekler açtıran ve sevinç 
kaynağı olan ) bir sevgili. 
 -“Yumuşak Öpüş” şiirinde; 
 ( Unuttuğu sevişmeleri yumuşak öpüşlerle 
getiren ) bir sevgili. 
 -“Kurtar” şiirinde; 
 (İnsanı ölürken sarıldığında kurtaran, hayata 
döndüren, yaşama sevinci veren, güzelliklere 
doyuran, başındaki çileleri bitiren, hasretliğe son 
veren, gülünce gönülleri bayram yerine çeviren ) bir 
sevgili. 
 -“Özlem” şiirinde; 
 ( Gözlerinde sevinçli ışığı bulunan, 
unutulmayan, sımsıcak yanağını yanağından 
ayırmayan, sıcaklığı bitmeyen, onsuz yatılamayan ) 
bir sevgili. 
 -“Mutlu Son” şiirinde; 
 ( Öfkeyle, hırçın sevilen, candan sevilen, gece 
yarısı aşklarıyla dopdolu, özleten, bekleten ) bir 
sevgili. 
 -“Başka Biri” şiirinde; 
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 ( Sarsılıp sarsılıp, boynuna sarılıp ağlayan, yer 
yatağında yatan, kalbinde başka biri olan ) bir sevgili. 
 -“Aynalı Şiir” şiirinde; 
 ( Alımlı, nazlı, oyunlar oynayan, koynuna 
girilmesi gereken, boynuna darağacı olsa da 
sarılınacak ) bir sevgili. 
 -“Telefon” şiirinde; 
 ( Aşkı için, sesini duyamadığı zaman isyân 
eden, ettiren ) bir sevgili. 
 -“Tanış” şiirinde; 
 (Erişilmez, yukarılarda duran, dünyada eşi 
bulunmayan, ırmak gibi akan, kahkahalar savuran ) 
bir sevgili. 
 -“Seviyorum” şiirinde; 
 (Teni güle bile fark atan, adına cümle 
şarkıların yazıldığı, gönüllere akan, akılları yıkan, 
arzular uyandıran ) bir sevgili. 
 -“Sultan Şiiri” şiirinde; 
 ( Birisine gönül vermiş, kendini çarmıha 
germiş, görüldüğü anda insanı çileden çıkaran, 
huysuz yapan ) bir sevgili. 
 -“Veda Öpücükleri” şiirinde; 
 ( Veda öpücükleriyle insanın boğazında 
hıçkırıklar bırakan ) bir sevgili. 
 -“Kıyı Öyküsü” şiirinde; 
 ( İnsanı bakışlarında boğan, insanı üstün kılan, 
hoşsohbet, oturup konuşulan, gelecek üzerine, çoluk-
çocuk üzerine plânlar kurulan, dert ortağı olan ) bir 
sevgili. 
 -“Göz Aydınlığı” şiirinde; 
 ( Yaşlanması nedeniyle kıskançlığı sona eren, 
geceleri beklemeden yatan, atar-tutar ) bir sevgili. 



250 
 

 -“Sevda Kuşu” şiirinde; 
 ( Ondan başkasına bakıldığında cümle gözleri 
kör eden, etrafında dönülüp durulan, unutulmayan ) 
bir sevgili. 
 -“En Güzel” şiirinde; 
 ( Can alıcı türküler söyleten, gönül paslarını 
slip süpüren, yürekler bağlayan ) bir sevgili. 
 -“Çağdaş Karacaoğlan” şiirinde; 
 ( Uğrunda vakit, nakit ayrılan ve ahrette bile 
onu sevdiği için insanın kayrıldığı, ancak 
parasızlıktan yanına varılamayan, sevilmediği zaman 
ölünen ) bir sevgili. 
 -“Evdeki” şiirinde; 
 ( Dünyada tüm varlığı ve ihtiyacı olan ve ancak 
onunla bahtiyar olunabilen ) bir sevgili ki kendi 
muhterem eşlerine yazılmış olduğu anlaşılmaktadır. 
 -“Güzel” şiirinde; 
 ( Öpüşürken gözleri kapattıran, kendine çok 
güvenen ) bir sevgili. 
 -“İlâç” şiirinde; 
 ( Bir öpücüğü derde derman, ilâç gibi olan ) bir 
sevgili. 
 -“Yergi” şiirinde; 
 ( Kovaladıkça kaçan, bu nedenle kara listeye 
alınmış, nazlı ) bir sevgili. 
 -“Yankı” şiirinde; 
 ( Ölen, öldüren; kıran, kırılan, adetâ 
sevdiğinde yankılanan ) bir sevgili. 
 -“Risk” şiirinde; 
 ( Aşkıyla yakan ve pervaneye döndüren ) bir 
sevgili. 
 -“Çağrı” şiirinde; 
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 ( Zamanla bakışlarında aşk büyüyen ) bir 
sevgili. 
 -“Yoklama” şiirinde; 
 ( Sevdiği zaman var olan, sevmediği zaman yok 
olan ) bir sevgili. 
 -“Yazgı” şiirinde; 
 ( Bakışlarına örümcek ağı germiş, insanı bir 
yaz sabahı yakalayan ) bir sevgili. 
 -“Olumsuz” şiirinde; 
 ( Yürek boşluğunu dolduran, olmazı olduran ) 
bir sevgili. 
 -“Yaramaz” şiirinde; 
 ( Arayıp sormayan, bir işe yaramayan ) bir 
sevgili. 
 -“Zamansız” şiirinde; 
 ( Yaşa-başa bakmadan insanı heyecanlandıran, 
can içinde can olan ) bir sevgili. 
 -“Elveda” şiirinde; 
 ( Sarışın gülüşleri olan, düşlere giren, insanı 
dinamit lokumu gibi tutuşturan, sabahları öpülen, 
akşamları sevişilen, doyumsuz ) bir sevgili. 
 
 1957 yılında “Fakir İşi” kitabını yayınlayan ve 
şiirdeki zirveyi adımlayan Tahir Kutsi, aradan tam 30 yıl 
geçtikten sonra “Babanız Yine Aşık Çocuklar” isimli şiir 
kitabını da 1987’ de yayınlamıştı. Tahlilini yapmaya 
çalıştığım “Öpkü” kitabının diğer bölümlerinde ise, bu iki 
kitabından seçme şiirlere yer vermişti.  
 
 Bu noktada biraz soluklamak için “Öpkü” sünden 
birkaç şiirini takdim edelim : 
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    “BANA YETER 
   Bu sırrımız bilinmesin 
   Güzelliğin bana yeter 
   Yüzün yere eğilmesin 
   Güzelliğin bana yeter. 
    Kafanı boşuna yorma 
    Düşünür gibi durma 
    Güzel miyim, diye sorma 
    Güzelliğin bana yeter.” 
 
 “TÜRKMEN GÜZELİ 
 
Şurda bir güzele gönül aldırdım 
Şöyle yanıma gel, dedim, güldü. 
O su koydu, ben kadehi doldurdum 
Gel gitme yanımda kal dedim, güldü. 
 
Bir üveyik bakışıydı gülüşü 
Kilimlerin nakışıydı gülüşü 
Gelincikler açışıydı gülüşü 
Maden öyle, yine gül dedim, güldü. 
 
Dik başını yücelerden indirdim 
Şiirime sanki bir kuş kondurdum 
Gelmiş geçmiş sevdaları dondurdum 
Hele yanaş gönlümü al dedim, güldü. 
 
Bu sıcakta harman böyle savrulur 
Boş bağrımda yüreciğim kavrulur 
Beni yıkan işte bu hoş yavrudur 
 
Son gördüğüm karşı dağın ardıdır 
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Arkasında koşan sanki ordudur 
Türkmenistan onun gerçek yurdudur 
Gayri beni ülkeme sal dedim, güldü.” 
 
  “LÜTFEN 
 
 Lütfen, lütfen bir daha düşün 
 İzmir’den gitmekle ne kazanırsın ? 
 Bir daha zor olur şehre dönüşün 
 Bu defa affetmem, beni tanırsın... 
  İzmirlim, can kuşum, gel buluşalım 
  İmbat essin, Kordon’da buluşalım. 
 Lütfen, lütfen bırak inadı 
 Vapur düdüğünde özlersin İzmir’i 
 Saçına değmesin martı kanadı 
 Tâ, canevinde özlersin İzmir’i... 
  İzmirlim, can kuşum, gel buluşalım 
  Essin imbat, Kordon’da buluşalım.” 
 
 
    “SEVİYORUM 
     

Çok güzel gülüyorsun 
    Gel desem, geliyorsun 
    Arzumu biliyorsun 
    Onun için seviyorum. 
İşi yok ketenperenin 
Güle fark atar tenin 
Bütün şarkılar senin 
Onun için seviyorum. 
 
    Bana dersin, beter ol ! 
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    Sen de bana yeter ol ! 
    Ya sevinç ya keder ol 
    Onun için seviyorum. 
Aklıma taktın yine 
Gönlüme aktın yine 
Onun için seviyorum.” 
 
  “SULTAN ŞİİRİ 
 
 İşte geldik, gidiyoruz dünyadan 
 Yaşa bulunduğun anı sultanım. 
 İster çok güzel ol, ister normal ol 
 Her şeyin geliyor sonu sultanım. 
  Duydum ki, birine gönül vermişsin 
  Düşünme hiç; muradına ermişsin 
  Sen kendini çarmıhlara germişsin 
  Vakit varken bırak onu sultanım. 
 Nerde güzel görsem arsızlanırım 
 Daha yok mu der, sızlanırım 
 Seni görünce de huysuzlanırım 
 Huy kurumaz, katlan buna sultanım... 
 
 
 

*** 
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Ahmet Özdemir 

“ÖPKÜ”  
     
Bizim Gazete, 27 Kasım 1996 

Öpkü, meslektaşımız Dr. Tahir Kutsi 
Makal’ın aşk ve hüzün şiirlerinin toplandığı son 
kitabının adı. Meşhur fıkradan kalmış bir deyim 
vardır. “Örtki öleyim” denilir. Tahir Kutsi ise “Öpkü” 
diyor, yaşamak için. 

 
Alışılageldiği üzere Tahir Kutsi Makal’dan 

söz edelim birkaç cümle ile : 
 

 Makal, 1937 yılında Denizli’nin Acıpayam 
ilçesinin Oğuz Köyünde çiftçilik yapan Hacı Mehmet 
Hoca’nın 13 çocuğundan üçüncüsü olarak doğdu. 
Denizli Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul’ da 
gazetecilik eğitimi gördü.  Denizli, Tan, Yeni Gazete, 
Dünya, Vatan Ekspres, Tasvir, Son Havadis, 
Hergün, Ortadoğu, Güneş ve Sabah gazetelerinde 
muhabirlikten Genel yayın Müdürlüğüne kadar 
çeşitli görevlerde çalıştı. Türkiye’nin en uzun ömürlü 
dergilerinden olan Tarla Dergisi’ nin yayınını 
sürdürüyor. Gazetecilik ve yazarlık yönleriyle birçok 
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ciddi ödülün sahibi olan meslektaşımız, evli ve dört 
çocuk sahibi. 
 
 Her birinin birçok baskısı yapılan 
kitaplarından bazılarının isimleri şöyle sayılabilir :  
 
Fakir İşi ( Şiirler ), İç Göç ( Röportajlar ), Köylü 
Gözüyle Avrupa ( Gezi ), Anadolu’da Türk Mührü ( 
İnceleme ), Meydan dayağı ( Roman ), Delitay (Öykü ), 
Kamyon (Roman ), Al Kırbacı Eline ( Fıkra Yazıları ), 
Benim Benim O benim ( İnceleme ), Karadon (Öykü ), 
Babanız Yine Aşık Çocuklar ( Şiir ), Aşık Veysel, Zaralı 
Aşık Adem, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Türk Halk Şiiri, 
Aşıklar Şöleni, Sahte Ozanlar, Köroğlu, Aşık Hasan 
Dede, Halk Bilimi ve Edebiyat... 
 
 Tahir Kutsi Makal, uyuyan şair Mert Ata 
Yaltırık’ın anısına ithaf ettiği son şiir kitabına, 
“Babanız Yine Aşık Çocuklar” ve “Fakir İşi” 
kitaplarından 25 kadar şiirini seçerek almış. Altmışın 
üzerinde de yeni şiiri var. Son yıllarda yazdığı 
şiirlerde ince bir espri, çarpıcı ve çevik bir zeka 
katkısı ile Türk folklorunun ve halk şiiri sanatlarının 
derin izlerini buluyoruz. 
 
 Kitaba adını veren şiirde Makal şöyle 
söylüyor : “Gündüzüm huzursuz / Gecem uykusuz / 
Bıktım şu senin / Dırdırından / Öpeyim de sus !..” 
 
 Öpmek, öpülmek; hayatın bir parçası şair 
için. Varolmanın, varlığın anlamını duymanın ya da 
hayal yolunda kalite kontrolünün bir mühürlü işlevini 
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görüyor. Yunus Aydınlığı şiirinden “Öpmelerle insan 
tükenmez” diyor. Ülkemin güzellerinde Ayşelerimiz, 
“Altın alınlıklı, örtülü, açık öpülesi saçları taşıyan 
başlar”ı taşırlar. 
 
 Tahir Kutsi Makal’da vuslat kadar veda da 
öpüşle olmalıdır. “Gelirse diyorduk, geldi o günler / 
Gerisi var ise onu da getir / Demek bunlar veda 
öpücükleri / Haydi, öp bitir !...” 
 
 Şair, güzeli arar durur. Güzelin ise her 
şeyden önce kadın olması gerekir. Onun dışındaki 
güzellik mefhumları ise : “Güzellik biter. Güzelliğin 
vız gelir bana / Öpüşürken / Gözlerimi kaparım.” 
Kimi zaman da öpücük bir ilâç gibidir : “Herkesin bir 
derdi var / benim derdim de sensin / Bir öpücük 
ulaştır / Gönlüm bu derdi yensin..” Öpüşmek ilâç 
olunca şair avuç avuç içmek ister gibidir : “Sana 
yandım vay / Bir kere girdin ya içime / Gerisi kolay / 
Gayri, gelsin sevişmekler / Sabahın köründe 
öperdim seni / yazarken, gezerken öperdim...” 
 
 Tahir Kutsi Makal’a genç meslektaşları 
“Hocam” diye hitap ederler. Sancı şiirinde şairin 
“Günah çıkarma” meziyetine de ulaştığını 
görüyoruz. Şakası bir yana işte mısraları : 
 “Sigaraya uzanan ellerin söndüğünde 
 En gizli yerlerini saygıyla öpüyorum 
 Seni her öpüşümde günahların affa uğruyor.” 
 
 Tanrı Uğur Dündar’ın gizli kamerasından 
Tahir Kutsi’yi korusun derken bir gerçeği 
vurgulamak istiyorum. O da: Tahir Kutsi Makal’ ın 
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değerli bir folklorcu olduğu ve halk edebiyatımızın 
izlerini yaşayan şiirimizde başarılı bir şekilde 
sürdürdüğüdür. İşte çağdaş Karacaoğlan; “Böyle bir 
güzele vakit ayrılır / Hem vakit, hem nakit ayrılır / 
Güzel seven ahirette kayrılır / Sevsem param yoktu, 
sevmesem öldüm.” 
 
 Şu cinasların güzelliğine bakınız : 
 
 “Mirim bana dedi ki : Sen kendine av ara 
Bir av için dünyada döndüm durdum avara.” 
 “Sevişmenin riski var. Bize riskten perva ne, 
Aşkıyla yanmak için oldum yare pervane !..” 
 
 Sanmayınız ki Tahir Kutsi her zaman şen 
şakrak, mizah yüklüdür. Halk çocuğunun en önemli 
ruhi gıdası hüzündür. “Günaydın Hüzün” ün avamda 
en güzel örnekleri, Tahir Kutsi’nin mısralarında 
yaşar : “Bırak, dağ başları toz-duman olsun / Kırılsın 
kadehler, plaklar sussun / Muhabbet kuşları 
kafesten uçsun / Hüznümü yaşıyorum, dokunma 
şimdi.” 
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“BABANIZ YİNE AŞIK 
ÇOCUKLAR” 

 
“SOHBET 
 
Babanız yine âşık çocuklar 
Yüzünün gülüşü ondan 
Erken gelişi ondan 
Ve bu sefer iş berbat ! 
Babanız yine âşık çocuklar. 
 Aşksızlığı kaldırın mezara 
 Şiirin bini bir para gayri 
 Türkünün bini bir para 
 Cıvıl cıvıl kuş sesleri balkonda 
 Evde cıvıl cıvıl çocuk kahkahaları 
 Derim ki bu sevgide etmeli sebat ! 
 Babanız yine âşık çocuklar. 
  Babanız yine âşık çocuklar 
  Mahzun duruşu çoğaldı 
  Kalpte vuruş çoğaldı 
  Son resmi de yırtıver, at ! 
  Babanız yine âşık çocuklar. 
   
Duyurmayın ananıza, utanırım 
Döğüş-kavga çıkarır, onu iyi tanırım 
Sizi asar, beni keser, surat asar, surat ! 
Azar köftesi gelir sofraya, surat çorbası konur 
 
   Bırakın yüzüm gülsün ne olur 
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   Bırakın hızlı çarpsın yüreğim 
   Bırakın bir daha âşık olayım 
   Bırakın erken öleyim 
   Duyurmayın ananıza, utanırım 
   Babanız yine âşık çocuklar.” 
 
 İşte Tahir Kutsi’yi edebiyat dünyamızda 
ölümsüzleştiren şiirlerden birisi bu. “Babanız Yine Aşık 
Çocuklar” 
 
 Bu duyuş, bu duygulanış, bu yürekten seviş, bu 
candan sesleniş ancak ve ancak büyük şairlere mahsus 
bir özelliktir sanıyorum. Kimileri şiiri “söylenmemişi 
söyleme sanatıdır” diye tarif eder. Türk edebiyatının 
korkusuz, gözünü budaktan esirgemeyen, sözünü her 
türlü bela karşısında bile kısıtlamadan söyleyen Tahir 
Kutsi gibi birisi bu kadar güzel, bu kadar içten, candan, 
samimi bir şiir yazabilirdi. Ömrü sevmelerle geçmiş, 
hayatın esasını sevgi olarak görmüş, özümsemiş bir 
şairin türküsüdür bu... 
 
 Bu şiir, 40 yaş üstündeki tüm sevenlerin şiiridir. 
Bu şiiri kime okuduysam, mutlaka bir daha, bir daha 
okumamı istediler. Elbette şairinden de defalarca 
okumasını istediler, buna bizzat şahit oldum. Denedim, 
gördüm; bu şiir değil, gönüllere serinlik veren bir sihir... 
 
 Tahir Kutsi, edebiyat tarihimizde sadece bu 
şiiriyle yer alsaydı, başkaca bir eseri olmasaydı, gene 
onun adını unutulmazlar arasına bu şiir nakşederdi... 27 
satırdan oluşan bu şiir, aynı zamanda kitabının da adı. 
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İnanç yayınları arasında yer alan eser, 62 sayfa, üç 
blümden meydana gelmekte ve içerisinde 39 adet şiir 
bulunmaktadır. 
 
 Üstadın, “Fakir İşi”, “Öpkü”, ve “Babanız Yiine 
Aşık Çocuklar” isimlerinde üç adet şiir kitabı 
bulunmaktaydı. Şiirdeki gücünü de biz, bu üç eserden 
anlamış ve ortaya koymuştuk. 
 
 O, gerçekçi bir şairdi. Lirik bir anlatımı vardı. 
Karacaoğlan gibi sevmişti hep. Sevgi, onun yüreğinde 
kendiliğinden bir manyetik alan oluşturmaktaydı. 
Beyniyle yüreği o manyetik alanın tesiriyle rezonans 
yapmaya başlardı. Bir anda sevda rüzgârının önünde 
bembeyaz kâğıt kesilirdi. Sevda da yaş denen bir 
sınırlamayı asla kabul etmezdi. 
 
 Şimdi o’ nun “50. Yaş Şiirine” bir göz atalım : 
 
 “50. YAŞ ŞİİRİNE GİRİŞ 
 
Vay be !.. Yarım asır, nasıl devirdik 
Geriye bakarsan daha dün gibi 
Hele düşün yaşanmamış günleri 
Çile çemberinde gizli ok yedik 
Gönlümüzü kevgirlere çevirdik... 
 
Hüzün mü, sevinç mi, karmakarışık 
Bu yaşta anladım değerlerini 
Gönle hüküm geçmez zor yılın başı 
Bakarsın dumanaltı, yahut körkütük âşık 
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Çocukça koşuşmalar ve büyümek heves 
Okumaklar, askerlik, ev gezmeleri 
Düğün dernek... ve hasta ziyaretleri 
Düdükler, borazanlar... ve ezan sesi 
Ve sonra sırtımızda dost cenazesi...” 
 
 Görüldüğü gibi, kısa bir şiir içinde bütün bir ömrü 
ne de güzel anlatıvermiştir. Sade, yapmacıksız 
kelimelerle. Onun şiiri, bir Selçuklu halısı kadar güzeldi.. 
 
 Ustalar ustası dediğimiz bir şairin şiiri de böyle 
güzel olurdu işte... 
 
 “Öptükçe günah azalır mı ?” İşte bu soruya 
“Babanız Yine Aşık Çocuklar” diye cevap veren üstad, 
elbette azalır düşüncesindeydi. “Tanrı, dudağı niye 
yaratmıştır ?” diyen şair, bir aşk tutkunuydu. Aşkı 
olmasaydı, o çok daha önce göçmüştü diyebilirim. Aşkı 
olmasaydı, sudan çıkmış balıktan farksız olurdu. 
Yüreğinin gümbürdeyişi, kaleminin kıvraklığı hep 
aşktandı. Aşktan ötesi, sadece öte idi ona... Öte ise, 
diğeri, başkası demekti. Başkası ise sadece kabuktur, öz 
değildir. Öz aşkın kendisi demekti. 
 
 Karacaoğlan gibi seven, Ferhat gibi dağ delen 
şairimiz, “ilk buluşmada” çılgınlar gibi sevişmek istediğini 
bir şiirinde belirtmişti.  “Dokunmak, hissetmektir” diyen 
usta, beş duyudan en üstün olanının “dokunma duyusu” 
olduğunu vurgulamıştı. İnsan gözleri kör, kulağı sağır 
yaşayabilir, ancak, dokunma duyusuz yaşayamaz 
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diyordu. Ve dokunma duyusunun da en güzel organı 
dudak; dudak ta öpmek içindir diyor ve dudaklarımızı iyi 
ve güzelden yana kullanım diye de ekliyordu. 
 
 Karacaoğlan bir yürekte üç sevgi taşırmış. Bir 
şiirinde üç kız adından da bahseden Karacaoğlan, 
sonunda “gelin” de karar kılmıştı. Tahir Kutsi’de çağdaş 
Karacaoğlan olarak, aynı duygular içerisinde bir şairdi. 
Güzeli görünce dayanamaz, akıverirdi... Bir anda 
çağlayan olur, bir anda gök gürültüsü olur, bir anda 
sevda çiçeklerini gözbebeklerine yağdırıverirdi... 
 
 Şairler severse büyürler. Severse üretirler, ürün 
verirler. Sevmeyene zaten şair denemez ki... Şairin 
sevgilisi olmak da ona göre bir kahramanlıktı. Her insan 
şairin sevgilisi olamaz. Ancak, kahraman kadınlar şairin 
sevgilisi olur diyordu. 
 
 Gelin, o’nun “Sancı” şiirini birlikte okuyalım : 
 
   “SANCI 
 
Radyoda iyi bir istasyon arar gibiyiz 
En güzel şarkıları kaçırdık hadi koş 
Madem ki peşimizdeler, madem ki dur durak yok 
İlk buluşmamızda son hızla sevişmeliyiz... 
 
Senin bir köyden kalkıp İstanbul’a geldiğin var mı ? 
Senin seni İstanbul’ da gördüğün var mı ? 
Perşembe sancılarından sonra düşüp öldüğün var mı ? 
Samatya meyhanelerinde seni içtiğin var mı ? 
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Aşkı köpüklerden alıp alıp öptüğün var mı ?... 
 Kesişen zamanlarda sevmeyi bilmiyoruz 
 İlk gençlik günlerimiz genzimize zehir 
 Ne kadar sevişsek geriye kalan pişmanlık 
 Ne kadar günah işlesek sevap... 
Sigaraya uzanan ellerin söndüğünde 
En gizli yerlerini saygıyla öpüyorum 
Seni her öpüşümde günahların affa uğruyor...” 
 
 Hele şu “Sarı Keklik” şiirine bakın... 
 
 Keklik anlatılırken, kim ve nasıl anlatılmıştır ? 
Bazen insan, sarı kekliklerin gözlerinin önünde başkaları 
tarafından vurulduğunu görür de, sesini çıkaramaz. 
İçinde ihtilâller oluşur. Kendini yer bitirir... Karamsar, 
boşluk ve uçurum dolu bir ortama yuvarlanır insan... Sarı 
kekliği gözünün önünden gitmiştir... 
 
 Hele bir göz atın bakalım şu nefis şiire : 
 
  “SARI KEKLİK 
 
 Sarı keklik şimdi geçti buradan 
 Az sonra da onu avcılar vurdu 
 Avcıların ağzı kırmızı gülüyordu... 
 Üstüme üstüme varma bu gece 
 Sen olsan da vururdun be kardeşim... 
  Akşamüstü kör dereye inerdik 
  Sarı keklik ak kanatlar çırpardı 
  Kör derenin kara taştan bağrına ! 
  Gayri keklik, cevap vermez çağrıma 
  Bre avcı, avlanmasan ne vardı !.. 
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 Mayınlar döşensin sokaklarına 
 Silahlar sıkılsın şakaklarına !.. 
 Bu ses sarı kuşun ötüşü değil 
 Vurursan vururum, bunu böyle bil 
 Sen olsan da vururdun be kardeşim...” 
 
 Şair, görülmeyeni, görülemeyeni görendir. Çünkü, 
şairin bir gönül gözü vardır. Gönül gözü açık şairler, 
muhteşem şiirler dokurlar. Gönül gözü, olayların, eşyanın 
ve zamanın arkasını görür. Perdeler, dağlar, engeller, 
saatler, hepsi hepsi gönül gözü karşısında sıfırdır. 
 
 Tahir Kutsi’ nin gönül gözü de açıktı. Hem 
öylesine açıktı ki, o göz, maddi gözlerini de yönlendirirdi. 
O’ nun gönül gözü, dağları, devleri, mevsimleri aşmıştı. 
Aşmıştı da sevgiliye ulaşmıştı.  
 
 İşte şiiri : 
      
 “UĞURLAMA ŞENLİĞİ 
 
Gidiyordun 
Kör dumandı ortalık 
Göz gözü görmüyordu 
Ben seni görüyordum. 
Karalar aşırı bir ülkedeydin 
Ufuk dardı 
Arada dağlar vardı 
Dağlar, devler kadardı. 
Ben seni görüyordum ! 
Bırak onlar günahını alsınlar 
Senin beni sevdiğini sansınlar 
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Aş dağları, uzaklaş ülkelerce 
Ufku karart. 
Kara karartılar çökert yüreciğime 
Gözüme mil çek ve kaybol 
Ben seni görüyorum !...” 
 
 Ve işte ihtilâlleri sona erdirmek isteyen bir şiiri : 
  
   “CANÇİÇEK 
  Gönlümde ayaklanma var 
  Gel, şu ihtilâli bastır... 
  Bekliyorum, gel... 
  Beklemek cana değer 
  Özlem canlara değer. 
  Beklettin, özlettin... 
  Gece yarısı gelmişsin 
  Derim : Hoş gelişler ola.. 
  Seni severim ! 
   Ben böyle severim işte 
   Hırçın ve öfkeli severim. 
   Daha ne istersen söyle... 
   Böyle severim. 
   Öfkeyle severim seni, candan ! 
   Aşkımın namlusu kanlara değer. 
  Gece gel, bastır isyanı 
  Gece yarısı aşklarına 
  Gündüz şapka çıkarılır...” 
 
 Tahir Kutsi, edebiyat dünyamızda hiçbir “izm” e 
bağlanmamış bir şair ve yazarımızdı. Bence kendine göre 
bir yol ve anlayış ortaya koymuş, ondan da ayrılmamıştı. 
Bana göre “Makalizm” adı verilebilirdi o yola. Böyle 
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demiştim rahmetliye 1998’ in Haziran ayında. O da bu 
fikrimi kabul etmiş olmalı ki, ondan sonra bana yazdığı 
mektuplarda “Makalog” demeye başlamıştı. 
 
 Bir sanatçının, bir şairin asli görevi de bu olmalı. 
Yani, kendi özünün, kendi ruh kökünün haykırışlarını, 
asla başka şair ve düşünürlerin ortaya attığı kalıp ve 
anlayışları taklit etmeden, yeni ve orijinal olmalıdır. 
 
 Nitekim, üstada; “aşkı asla tehir etmeyen Tahir” 
demiştim. Ve eklemiştim : “Benim Gizli Yazılarım” 
kitabıyla şiirlerini bir araya toplasak, bir harmanda gönül 
döveninin altında başaklara ayırsak, sevda değirmeninde 
un etsek, karşımıza pırıl pırıl, duru, sade, temiz, fıstık gibi 
bir ekol çıkar. Kendine has bir ekol. İşte “Makalizm” diye 
ben buna derim. Hani “Bir yiğide iki sevda çok mudur ?” 
diye soru soran, “öpüldünüz” diyen bir ekol var ya işte 
o... 
 
 Bu değerlendirmemize son derece memnun olan 
üstad, bu nedenle bana “Makalog” ünvanını takmış ve 
“beni en iyi anlayan sensin be fırtına” demişti. 
 
Şimdi üstadın güzel bir şiirine göz atalım olur mu ? 
    
   “SIZI 
 Aklına bir şey gelmesin deme, adın geliyor 
 Adın aklıma gelsin de sen gel beni tut 
 Gülmelerin geliyor, ard arda kadehlerin 
 Kılcal damarlarıma işleyen gülmelerin... 
  Ben bir garip kişiydim kendi halimde 
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  Karşıma çıktın, bendimi yıktın 
  Büyülü gülümsemeyle yıktın barajı 
  Nerdeyse sebebim sen olacaksın... 
 Öyleyse bu işler oraya varır 
 Çırılçıplak çıkarsın günahlarından 
 Bir çılgın kahkaha aklı başlardan alır 
 Adın aklıma gelir ve kadehler kırılır...” 
 
 1998’ de demiştim ki : “Makalizm’ in esaslarını 
tespit etmeye çalışan bir “Makalog” olarak ben de, 
onun bu yürek dolusu, bir cihan dolusu bu ekolüne 
doğrusu hayran kaldım. Yaşama tutkusu, gençleşme 
sanatı diye bir olguyu onun bu fikir sisteminden 
yakaladım da gönlümün balkonuna çiçeklendirip 
koyuverdim... 
 
 Makalizm, sevgiyi, sevmeyi, öpmeyi, gönül 
almayı asla tehir etmez. Gönüllerde taht kurmak 
hedeflerinden birisidir. Makalizm de para, pul, mevki, 
şan, şöhret ve çıkar asla konu edilmez.  Makalizm 
“vermek” üzerine bina edilmiştir. Almak, koparmak, 
yıkmak değil; vermek, yaşatmak ve inşaa etmek üzere 
kurulmuş bir gönül sistematiğidir. Kökleri Yunus, 
Mevlâna, Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu gibi 
yücelerde bulunan bir sistemdir...” 
 
 İşte böyle... 
 
 Üstad, “Sarı Keklik” ten sonra “Ürkek Üveyik” i 
de kaçırmanın telaşı içine düşmüştü. Çok uzaklardan 
gelen ürkek üveyiği kaçırmamak istemişti. Yakalamalı ve 
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onu bir güzel sevmeli diyordu. Gelin “Ürkek Üveyik” 
şiirini okuyalım. 
 
 
“ÜRKEK ÜVEYİK 
    
Kör dumana kara kurşun sıktılar 
Sekeledi, sana değdi. 
Karanlıkta bir göz kırptım 
Seninle göz göze geldik 
Sarmaştık, öpüştük, seviştik 
Sevmesem çıldıracaktım... 
 
Bataklık, en güzel çiçeğin ülkesiydi 
Nilüfer boy verdi cıvık çamurda 
En derin batağa kurban olayım 
Üveyikler uçuştu kıyılarında 
 
Sularda çırpınan üveyiğin sesiydi 
Çığlık çığlık, çığlık çığlık, ardarda... 
Ürkek üveyiğim, gel bilişelim 
Karanlıktan çıktım, batağa düştüm 
 
Kanat çırp, soluk soluğa yaklaş ! 
Sarmaşalım, ağlaşıp sevişelim 
Sonra ürk, sonra kaç, sonra uzaklaş... 
Göz göre göre kaçırdım üveyiği 
Sıcak tutuşlarda kanadını yitirdim 
 
Batıyorum, yakala ellerimi ! 
Karanlıktayım, şavk ver gözbebeğim !.. 
Şaştım bu şiiri nasıl bitirdim ! 
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Demek ki gönlümde aşk açığı var 
Doldursa doldursa bir üveyik doldurur...” 
 
 Üstad, “Sana Doğru Koşuyorum” başlıklı nefis 
şiiri ile sevdiceğine bir kere daha yürekten seslenmeyi 
ihmal etmemişti. Şöyle demişti : 
   
 “KOŞU 
Gerçekte ve rüyada hep 
Sana doğru koşuyorum. 
Bilmiyorum nedir sebep 
Sana doğru koşuyorum. 
    Bazen harman içindesin 
    Bazen orman içindesin 
    Bazen duman içindesin 
    Sana doğru koşuyorum. 
Yürüyorum, yürüyorum 
Sevgi bağı örüyorum 
Uzaklardan görüyorum 
Sana doğru koşuyorum. 
    Gülüşünle akla beni 
    Alkışla, destekle beni 
    Bir gün daha bekle beni 
    Sana doğru koşuyorum.” 
 
 Üstadın sevdiceği, nedense bütün şiirlerinde 
uzaklardan gelmekteydi. Kimi zaman onu beklemekte, 
kimi zaman ona telefon etmeye gitmekte, kimi zaman da 
ona koşmaktaydı. Bazen de o sevgili, kilometreleri aşarak 
ona gelmekteydi. İkisinin bir araya gelişiyle de 
hemencecik gece olmakta, çılgın öpüşmelerle haşin 
sevişmeler başlamaktaydı. 
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 Evet, nasıl romanlarındaki bütün kahramanları 
uykuyu seviyor ve uyumaya doyamıyorlarsa, şiirlerindeki 
sevgilileri de uzaklardan gelmekteydi. 
 
 Bunda, çocukluk ve gençlik yıllarının izi vardı. 
Gençlik yılları hem çalışıp hem okurken, gazete ve 
matbaalarda kâğıt yığınları üstünde uyumaya çalışan, bir 
yandan hayatını kazanmaya, geçimini temin etmeye 
çalışan, öte yandan tahsil yapmak isteyen zamanlardı.  
Sevgi dolu yüreği sevmeye hasret kalmış ve aşka 
doymamıştı. Bu şekilde olan aşıklar da elbette, 
sevdiklerini uzaklardan çağırırlar. Öyle değil mi ? 
 
 Uzaklar, mesafeler sevgi karşısında milim kadar 
olamaz. Seven isterse bir anda gönül gözü ile dağları, 
bulutları aşar da sevdiğine kavuşur. Hasreti dindirir. Tahir 
Kutsi’ nin yaptığı da buydu işte... 
 
 İstanbul, Tahir Kutsi’ nin hayatının nirengi 
noktalarından birisiydi. Orada gençlik yıllarının en çilekeş 
günleri geçmişti. Ve orada ömrünün önemli bir bölümü 
kâğıtlar, sancılar ve gazeteler arasında, gazete ve 
sütunların çılgın yükselişlerinin arasında geçmişti. 
Ülkenin bir uçtan bir uca geçirdiği hastalıkları yaşamış, 
boğazın serin maviliklerini dahi göremez olmuş, matbaa 
mürekkeplerinin verdiği tutku ile İstanbul’ u yudum 
yudum içmişti. Bir kadehe doldursalar İstanbul’ u bir 
yudumda içecek tek insan o idi...  
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 İşte o’ nun İstanbul ve sevgilisi üzerine kaleme 
aldığı bir şiiri daha : 
    
 “İSTANBUL ŞENLİĞİ 
Sayın Nevin – Behlül Dal’a 
 
Yine çok uzakta seni düşündüm 
Dünya bizsiz olmazdı 
Güneş bizsiz doğmazdı 
Geceyi tüketir de yeni güne başlardık 
Şölen kurar bir düğüne başlardık 
Hey gidi hey İstanbul günleri... 
 
Nerde bir güzellik, sahip olurduk 
Sofra bizsiz olmazdı 
Tabak denizsiz dolmazdı 
Masalar bitince umudu karşılardık 
Bir sonsuz koşuşmada ne yaman aşıklardık... 
Uzaktan da yaşanırmış İstanbul 
Anladım ki bize darmış İstanbul 
 
Ayrılınca daha geniş 
Uzaktan, gönlünce yerleş... 
An güzellikleri, sarmış sonsuzluğa 
Başlat İstanbul’a dönüş şenliklerini 
Hey gidi hey İstanbul günleri...” 
 
 Tahir Kutsi, İstanbul akşamlarında bir başka 
olurdu. Bir başka Tahir Kutsi, taa Denizli’ nin Oğuz 
Köyünden çıkar Boğaz’ın iki yakasına bağdaş kurup 
oturur da güzelleri, güzellikleri çevresine toplardı. Bir 
Anadolu rüzgârı olur eserdi güzellerin saç uçlarında veya 
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eteklerinde... Mavilikleri Boğaz’ın suyundan alır, 
sarayların bahçelerindeki kızların yüreklerine, 
gönüllerine ve göz bebeklerine yerleştirirdi... Yeşillikleri 
de İstanbul koruklarından alır veya saray bahçelerindeki 
ağaçlardan ödünç ister, sevda tutkusu ile karıştırır cümle 
insanların yüreğine, gönlüne, gözüne serpiştirirdi... 
 
 İşte üstad, böylesine duygulu ve güçlü bir 
şairimizdi... 
 
 “Hey gidi İstanbul günleri” der de tabağı denizsiz 
bir yere koymazdı. Deniz, huzurun ifadesiydi. Deniz, aşk 
dalgalanışlarının simgesiydi. Deniz üstadın kendisiydi...  
 
  Karacaoğlan kitabını yazan üstad, Karacaoğlan 
gibi aşık olmak ve sevmekle kalmamış, onun gibi 
yazmaya da başlamıştı. İşte örneği : 
 
 
  “ÖNCE SELAM 
 Sabah yeli, selâm söyle o yâre 
 Bizim sevgimizi azımsamasın. 
 Tahir’ de Zühre’ yi böyle severdi 
 Bir başka sevgili lüzumsamasın ! 
  Güzellesin, yeşillesin, allasın 
  Her ne derdi varsa bize yollasın 
  Can alıcı yolda kendin kollasın 
  Gözlenen yolları tozumsamasın. 
 Bu Beyler deresi, bura Beydağ’ı 
 Eridi kalmadı yüreğin yağı 
 Bre rüzgâr, tez uyandır ahmağı 
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 Varıp mezarını kazımsamasın !..” 
 
 Evet, “seher yeli”ne seslenen üstada çoğu kimse 
gibi ben de “Çağdaş Karacaoğlan “ demiştim. 
 
 Böylesine seven Tahir Kutsi’ nin bir de sevdiğine 
serzenişini ifade eden şiirini okumak ister misiniz ? Öyle 
hemen-hırçın-delicesine seven aşık Tahir Kutsi’ nin 
sevgilisinin adının bir başka masada söylenmesi üzerine 
kaleme aldığı şiirini okuyalım. İşte, seven bir yüreğin 
isyanları oynaması diye buna denir. 
 
 Ne olmuştur ? 
 
 Seven yürek adetâ vurgun yemiştir. Vurgun yiyen 
gönlün yazdığı şiirin adı da “vurgun” olur. 
 
 Tahir Kutsi’ nin vurgunu da nefis bir şiir. 
 Seni seviyorum dese bile, adı bir başka masada 
dillenmiş birisinin sevgisine inanamazdı. Çünkü o, 
gerçekten severdi. Çünkü o, sımsıkı sever ve sevdiğini 
sarardı. Ölürcesine sever, hırçın sever, deli-dolu severdi. 
Sevmediğine de “sevmiyorum” demez, ancak, o kişinin 
“seviyorum” demesine de inanmazdı. İşte şiir : 
 
   “VURGUN 
 
  Hangi törede var, hangi yasada 
  Adın söyleniyor başka masada 
  İçimde kıpırtı başlamasa da 
  Seni seviyorum, dersen inanmam. 
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  Nereye gitmişsem beni itmişler 
  Dostlarım çekilip çekip gitmişler 
  Gönlümü gönlüne mahkum etmişler 
  Seni seviyorum, dersen inanmam... 
 
  Nerde başlarsa başlasın ağrı 
  Çekeni çelmeler sevdalık kahrı 
   Doldurup verseler içerim zehri 
  Seni seviyorum, dersen inanmam...” 
 
 Tahir Kutsi, sevgilisinin karşısında tarifsiz duygular 
içinde kalırdı. Bazen de dili tutulur gibi olur, mıknatısa 
yapışır, yutkunur, önce susar, gözleriyle aşk dağının 
yamaçlarında dolanır, sonra yalın kılıç sevdalara dalardı. 
İşte o anda şiirin en kralını patlatırdı. İşte o anda 
karşısındaki bile şaşırır, dona kalırdı. Sevgilileri onun 
yalın kılıç sevda şiirleri karşısında sadece teslim bayrağını 
çekmek zorunda kalıverirlerdi. 
 
 Bazen de sevgisinin büyüsüne kapılır, ne 
söylediğini, ne yaptığını bilemezdi. Kendini o büyülü 
bakışların, o efsunkâr havanın rüzgârına bırakıverirdi. 
Adetâ yarı baygın bir halde kalırdı. Ardından kendini 
çimdikler de, kendine gelir ve şiirin en hasını haykırırdı. 
 
 Sevgilisine “gitmen mi gerekirdi, var git dedimse” 
diyen ve pişmanlık içeren dizelerinden de, onun bazen 
yaptığı yanlışlıklar sonrası dizlerine vurarak duyduğu 
pişmanlıkları algılarız. O pişmanlıklar da üstada 
muhteşem şiirler yazdırmıştı. Giden sevgilinin ardından 



276 
 

olmazları oldurur, yeni devlet kurar, yeni yasa çıkarır 
veya mucizeleri gerçekleştirirdi. Uzaktaki sevgiliye bunlar 
yapılırken, yakındaki sevgili aceleci bir şekilde aşka davet 
edilirdi. Aşkı mucizeler üstü mucize olan bir şairin şiir 
dünyası işte böyle olur.  
 
 “Kanlı Bayrak” ile aşkın ne alâkası var demeyin. 
İşte aşağıda bir şiirini sunuyorum ki okunmaya değer. 
Kanlı bayrak ile sevdayı anlatmanın yolu, Tahir Kutsice 
sevmek, onun kültür dokusunu yakalamakla mümkün 
olur. “Kalbimi verdim sana, üstüne bir devlet kur” diyen 
hangi şair vardır ? Kalbini veriyor ve üstüne bir devlet 
kurmasını istiyor. Şuna bakınız hele : 
 
“KANLI BAYRAK 
 
Sevgi için bir yarışma başladı 
Ya sen kazanırsın, yahut hiç kimse 
Seni seyrederken gün yavaşladı 
Gitmen mi gerekirdi, var git dedimse ! 
 
Dayanılmaz o türlü bir gülüşe 
O çeşit bakışlara dayanamaz her gönül 
Sevgi, kalbimizde her geçen gün gelişe 
Ellerinde gül olsun. Güller gibi gül... 
 
Var gel dostum, haydi gel, ben adam yemem 
Geri geri gitmesin o güzelim ayaklar 
Kalbimi verdim sana, üstüne bir devlet kur 
Dalgalansın içimde kana batan bayraklar...” 
 
 Hele bir de şu şiiri okuyunuz bakalım : 
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“ÇİLİNGİR SOFRASI 
Sayın, O. Behlül Dal’a 
 
Kır kadehi arkadaşım 
Tüm kadehler kırılmalı 
Rakı fıçılara konup 
Yalnız bize verilmeli 
 
Güzelliği ve güzelleri sev 
İster yalı olsun, ister bizim ev 
Erkenden kızlara verelim ödev 
Çilingir sofrası tez kurulmalı... 
Bu işler âdaba, erkâna tâbi 
Girmesin araya sefih ve sabi 
Baba Rauf şimdi buz ister abi 
Kristal içinde buz konulmalı...” 
 
 İşte, “Bizim Meclis” adını verdiği ve rahmetli M. 
Rauf Alanyalı’ nın da ismi geçen bir şiirdi bu... Dost 
böyledir işte, böyle yazar. Dostluklar ebedîdir. Dostluklar 
yazıldıkça, paylaşıldıkça çoğalır. 
 
 Günler, gelip geçecektir. Gelen günler sevmeyen 
birisi için sadece kayıp günlerdir. Kayıp günler de o’na 
göre “ayıp” günlerdi. Bu tür günlere sahip olanlar, 
aslında yaşamamaktadır. Yaşamayan birisinin ise insanlar 
arasında gezinip durmasına gerek var mı ki ? Seven insan 
için gelen günler müjdelidir, güzeldir. Güzel günlere de 
güzeli güzelce sevmekle erişilir. Güzeli sevmeyen, 
görmeyen, sormayan da çirkindir, kötüdür. Kötü, 
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karanlıklar ve yıkıntılar arasında yok olup gider. Böyle 
düşünüyordu üstad. İşte şiiri : 
 
 “KOŞMACA 
Sayın Ali Rıza KARATAŞ’a 
 
Uzaklara dalıp dalıp gidersin 
Bari sen de yakınlara dal, derler 
Yazık olur yenileyip seversen 
Eski sazı ayar eyle, çal, derler. 
 
Günler gelir geçer diye sayıp dur 
Bir şey desem söylemesi ayıptır 
Gelen günler sevmeyene kayıptır 
Sevmeyenler sevenlerden bol, derler. 
Yaralardan akan kızıl kan benim 
Bu ten benim, cânan elin, can benim 
Bundan böyle bir çukura dol, derler.” 
 
 Eski sazı ayar eyleyip çalmak, sevgilinin üstüne 
sevgili bulmamak demektir. İnsanlar böyledir işte. 
Sevginin derinliğini ve enginliğini bilmezler de, öylecene 
öğüt verirler. Eski sazı çal derler. İşte Tahir Kutsice bir 
yaklaşım ve söyleyiş... 
 
 Tahir Kutsi, kırmızı ve beyaz renge tutkundu. 
Sadece Türk Bayrağı’ nın renkleri olmasından değil, o 
renklerde kar rengini, kan rengini gördüğünden de tabi... 
Türk kızlarının yüzlerinin ve yanaklarının rengi bayrağa 
benzemektedir. O, kırmızı ve beyazın canciğer 
sevdalısıydı. Şiirinin içine bu iki rengi sindirmiş, 
saklamıştı.  Sadece bu iki renkle yazdığı nice şiir vardır. 
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Ya da mısralarının arasında bulunan bu iki renk sizi sarıp 
sarmalayıverir... 
Aynı zamanda çok iyi bir folklor ve halk edebiyatı 
araştırmacısı olan üstadda her renkten bir esinti vardı da, 
ancak, kırmızı ve beyazın esintisi bir başkaydı. 
 
 Ona göre kan kırmızıdır, temizdir, gereklidir. 
Kızların kan renkli yanakları da öyledir. Temizdir, 
kırmızıdır, gereklidir. Beyaz ona göre, buluttur, 
pamuktur, sevgidir, huzurdur, barıştır, esenliktir, 
mutluluktur. Çiçekler, kan kırmızı açmalıdır. Aksi takdirde 
çiçekler manâsızdır. Çiçekler kan kırmızı açarsa, 
kelebekler uçuşur, bilekler kelepçeden kurtulur ve 
tutuşurlar... Çiçeklerin kan kırmızı ve bembeyez açması 
özgürlüktür. Tıpkı canımız, güzelimiz, bayrağımızın 
özgürlüğün simgesi olduğu gibi... 
 
 Bu bizim, dünyalar güzeli Anadolu kızlarımızın 
yüzleri, gözleri, dudakları, yanakları... Hal al 
bayrağımız.... İkisi de bizim için kutsal, ikisi de mübârek... 
İkisi de uğrunda ölüm göze alınabilen... 
 
 İşte buna dair şiiri : 
 
 “KAN KIRMIZI 
 
Kar yağıyor, karda kan izi kara. 
Kar yağıyor, karda kan izi benim !.. 
 
Kan kadar kırmızı 
Kan kadar gerekli 
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Kan kadar temiz 
Ağlayan o kız benim !.. 
 
Kelepçeli kollarda bilekler mora durur 
Kelepçeli kollarda nabız bir başka vurur 
 
Kelepçeli el benim 
Bu uğurlu yol benim 
Götüren gardaşımdır 
Omuzdaki sal benim !.. 
 
Gün gelir, bahar olur, güneş bize de doğar 
Eğilen baş diklenir, düşen kol havalanır 
 
Uçuşur kelebekler 
Ve tutuşur bilekler 
Birden bire açışır 
Kan kırmızı çiçekler...” 
 
 
 Şimdi üstadın, şiiri “can çocuğu” olarak ele alan 
güzel şiirine bir bakalım. Olur mu ? Şiir ona göre can 
çocuğu, can kız, can oğul ve can çiçeğidir. Şiir, bizim 
evlâdımızdır. Şiiri sevmeyen insan, evlâtlarını da 
sevmez, ulusu da, insanlığı da... Şiir bir can çocuğu 
olarak zor doğar. Doğduğu zaman da unutulmaz. Hem 
kendini, hem de yazarını unutulmaz kılar. Çocuklarımız, 
can çocuklarımız da aynıdır. İşte şiiri : 
 

“CAN ÇOCUĞU 
 
Kolaydır sanma 
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Şiir, 
Zor iştir !... 
Şiir can çocuğudur. 
 
Et tırnaktan ayrılır 
Kol vücuttan ayrılır 
Can bedenden ayrılır 
Şiir can çocuğudur 
Zor doğar !... 
 
Can oğul 
Can kız 
Can çiçek ! 
Şiir, zorlu gerçek ! 
 
Şiiri doğuran can. 
Can ne ? 
Topraksa tohum nerde ? 
Deniz ise hangi iklim ? 
Rahim ise hangi kan ? 
Kan 
Kangren 
Toprak, deniz ve deprem 
Çamur... 
Kan, dalgalar ve yağmur 
Yıkanarak can olur 
Şiir can çocuğudur 
Can çocuğu zor doğar 
 
Şiir, 
Zor iştir. 
Ana ölür, evlât yaşar...” 
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Şu işe bakın. Üstad, “Ana ölür, can çocuğu şiir 

yaşar.” demiş. Tıpkı kendi başına geleni geleceği 
söylemiş.Üstad, aramızdan ayrıldı. Canının çocuğu olan 
bu şiir yaşıyor işte. Büyük şiir, hayırlı evlât gibidir. 
Atasını öldükten sonra da yaşatır. “Can çocuğu” şiiri de 
Ata’ sı Tahir Kutsi’ yi yaşatmaya talip... 

 
“Can Çocuğu” şiirini düşünürken, karşıma üstadın 

“Özlem” şiiri çıktı. Çocuk ve özlem... Beni de derinden 
etkileyen iki husus... Gurbette ki kızım ve torunlarım 
geldi aklıma. Hey Koca Tahir Kutsi hey !.. Duygularımızın 
birbirine bu kadar yakın olduğunu bilmiyordum. Her iki 
şiirini de okurken, içimi, yüreğimi anlatmışsın. Hey 
kurbanı olduğum koca üstad ! Ruhun Cennette olsun 
olur mu ? 

 
Senin çocukların Çeyiz, Çimen ve İklim’e ithaf 

ettiğin o güzelim “Özlem” şiirini bir okuyalım da seni yâd 
edelim. 

 
Ah, sen sağ olsaydın. Ah bu güzel şiiri senin 

sesinden dinleseydim. Ah bir güzel seninle dertleşip, 
özlem giderseydim... “Nerde benim kırk belikli kızlarım” 
dediğin kızların da duysaydı bu şiirini bir kere daha, hem 
de senin sesinden. Ne güzel olurdu, ne !  

 
   “ÖZLEM 

  Çeyiz, Çimen ve İklim’e 
 
 Sılam gurbet oldu, hayrete düştüm 
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 Buradan gitmeye gayrete düştüm 
 Hiç ayrılmazken hasrete düştüm 
 
 Nerde benim can çiçeği kızlarım 
 Resimlere bakar, yine özlerim 
 
 Biri bana inat saçın kestirmiş 
 Biri bir gönülde rüzgâr estirmiş 
 Biri sevmiş ama surat astırmış 
 
 Nerde benim kırk belikli kızlarım 
 Gece gündüz ulaşmıyor sözlerim 
 
 Gece sözleşirler, gündüz bozarlar 
 Biri güler bakar, biri azarlar 
 Bu son ayda geçmez oldu Pazar’lar 
 
 Nerde benim güller açan kızlarım 
 Yolum bağlı, titremede dizlerim 
 
 Tahir “Gönül kızlar kalesi” dersin 
 “Oğlu da yanımda kalası..” dersin 
 “İlle de anası.. anası..” dersin 
 
 Kazıkbel’ de içer içer sızarım 
 Nerde benim ak topuklu kızlarım...” 
 
Tahir Kutsi, “Öpkü” ve “Babanız Yine Aşık Çocuklar” 

kitaplarında görüleceği gibi, yaşantısı içinde de aşkın 
ortasında, sevgi kervanının başındaydı. Her türlü 
sorumluluğu üzerine alarak, tüm cefalara katlanarak, 
eziyetleri sıfırlayarak sevgi yolunun yolcusu olmaya 
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devam ediyordu. Aşk onun aküsüydü. Enerjisi nötralize 
olduğunda aşk aküsü onu yeniden şarz ediyor ve yeniden 
hayata sarılmaya itekliyordu. 

 
Sevmek, yeniden filizlenmektir. Sevmek, baharı 

yakalamaktır. Sevmek, kendisi ile barışık olmaktır. 
Sevmek, mucizeyi yeniden yaşamak ve yaşatmaktır. 
Sevmek, erimenin durması ve var olmanın 
başlamasıdır. 

 
Üstad, Yunus ve Mevlâna misal sevgi akımının 

öncüsüydü. O akımın fikri sistematiğini “Benim Gizli 
Yazılarım” kitabında her yaştaki insana uygun olacak 
şekilde açıklamıştı. 

 
O, denizaşırı bir sevgiliye tutkundu. Dedik ya 

sevgilileri uzaklardadır diye... Denizaşırı sevgi’ de 
kaptana can evinden, gönül çatısından seslenir. Dur, bak, 
dinle, işit deyip; beni seven, beni bekleyen birisi var 
demişti. İşte şiiri : 

 
 “DENİZAŞIRI SEVGİ 
 
Kaptan dur ki sana diyeceğim var 
Kuş uçmaz, kervan geçmez 
Denizlerden geçir gemini 
En uzağa varınca dümeni bırak 
İskeleye bak, sancağa bak göreceksin 
Oralarda bir sevdiğim olacak !... 
  Yalnız beni seviyordu, bir daha sor. 
  Yalnız onu seviyorum, var selâm söyle. 



285 
 

  Gözü kördü : Kimseye bakmadı. 
  Ayağı topaldı : Kimseye gitmedi 
  Kolu çolaktı : Kucaklaşmadı. 
  Dilsizdi : Söyleşmedi... 
  Gönül gözünü açtı, beni sevdi. 
  Yürüdü, bana geldi, 
  Konuştu, anlamadım, ben konuştum duymadı. 
  Denize yürüdü senin koştuğun gibi 
  Uçsuz bucaksızlığa koştu 
  Son görüşümde yazması sulardaydı... 
Kaptan, dur ki sana diyeceğim var : 
İyi başla, sözün sonunu getir 
Konuş, duyacak o, bir daha söyle. 
Sevdiğimi söyle, ağrımı bitir ! 
Boşluğa söyle, iskeleye, sancağa bak 
Oralarda bir sevdiğim olacak !...” 
 
 Tahir Kutsi, dostluklara çok değer veren birisiydi. 

Dostlarıyla haşır neşir olmayı severdi. Dost meclislerini 
özler, sever, yaşardı. Dostların sayesinde felçi bile 
yendim demişti. Dostları olmasaydı felç üstü felç 
olacağını sanıyordu. Dostları onun her şeyiydi. Dost 
paylaşan, sırdaş ama sıradan olmayan.... Dost ki, isterse 
Çin’den-Maçin’ den gelsin.... Yeter ki dost gelsin fark 
etmez. Dostun geldiği yer değil önemli olan, hitabı, 
gönlümüzü alışı, gönlümüzde kalışı önemlidir. Gayrisi söz 
çuvalıdır... 

 
Dost, sır dinleyip saklayandır. Gönül tahtımızdaki 

yakınımızdan yakınımız... Cümle hastalıkların tek ilâcı, 
serinlik, gizlinin gizlisi, muştu, bayram sabahıdır dost... 
İşte üstadın bir dost şiiri : 
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   “AĞIR SORU 
   Sayın M. Rauf Alanyalı’ ya 
 
   Sevgili dost, iyi bak 
   Güneş rakı burcunda 
   Ufak ufak içersek 
   Ölüm mü var ucunda ? 
    Ne derlerse desinler 
    Biraz peynir kosunlar 
    Dostlar yağ-bal yesinler 
    İçerler en sonunda 
   Çin-i Maçin’ den gelirler 
   Gönlümüzü alırlar 
   Belki bizde kalırlar 
   Bilmem ayın kaçında 
    Mirim dedi, su içme 
    Vara yoğa sır açma 
    Güneş battı, gel, kaçma 
    Sorarlar başucunda !...” 
Şimdi de Tahir Kutsi’ nin “Gelişi Güzel”, 

“Türkülerde Bulduğum”, “Kırık Türkü”, “Ağıt” şiirlerine 
bir göz atalım mı, ne dersiniz ? 

 
Bu şiirlerde Tahir Kutsi, İstanbul dediğin bir kara 

sevda demekle kalmıyor, kıyamam Avanoslum dedikten 
sonra, “Ağıt” şiirinde “Adım attığın yerde ben varım” 
demektedir. İzin ver seni seveyim, çünkü sen, sevdikçe 
güzelleşiyorsun diyen Tahir Kutsi, bu üç şiirde de 
gönlümüzün en gizemli caddelerinde gezinmiştir. Bu üç 
şiir, o’ nun fikir sistematiğini ortaya koyan önemli 
şiirlerden bir kaçıdır. Biz bunları özellikle seçtik. 
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“Hep yalan söyledi falcı karılar” diyen üstad, 
bakalım bu üç şiirde neler söylemiş ? 
 
 “GELİŞİ GÜZEL 
 
Delişmen halin olsun gelirken üzerinde 
Sevinçler parıldasın yedi renk gözlerinde 
Mavi desem içimden, gözlerin mavi 
Yeşil geçirsem, inat üzere yeşil ! 
Çağla vakti olsa vakit, üstelik yine yeşil 
Sarı düşünsem, yüzünün rengi gözlerinde 
Kara desem, kara karartılar çöküyor üzerime 
Sekizinci renk, dosttan ırak; ölüm sarısı ! 
Sende arama, sana göre değil. 
Delişmen halin olsun bakarken üzerinde 
Sevinçler pırıldasın yedi renk gözlerinde... 
 Gecenin ıslaklığı üstümde halâ, saat on iki ! 
 Işıksız sokakların korkunçluğu büyük. 
 Ahtapot örneği üstüme abanmış gece 
 Çok şükür yalnızım, çok şükür kimsenin haberi yok 
 Çok şükür sabah gören “biri ölmüş” diyecek. 
 Pişmanlık, içime attığım zehir 
 Verimli saatleri kaçırmak ardı ardına 
 En verimli saatin gece on bir, on iki 
 Başlayan güne girdik, artık ümidim kırık 
 Delişmen halin olsun kaçarken üzerinde 
 Gözlerine verdiğim; ardından gelmeyecek !.. 
  Ağlamanda fayda yok, unuttum gözlerini 
  Uzatman faydasız ellerini, ellerim tutmayacak 
  Ne öpülesi ellerdi onlar, ver ki bir daha 
  Ver ki bir daha ki ellerini yüzüme.. 
  Yüzümde gezinsin ellerin sıcak 

Ellerin yok ! 
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   Bu dudaklar senindi değil mi önceleri ? 
  Benim gördüğümde de bunlar var mıydı ? 
   Ben geldim, diyen bunlar mıydı ? 
   Bu dudaklar ne böyle, bu kadar güzel 
   Bu dudaklar bu kadar yakın. 
   Bu kadar uzaklaşmış benden 
   Senden bu kadar kopmuş... 
   Yok dudakların !.. Yok ellerin, 
   Yok gözlerinin yedi renk bakışı 
  Gelişin çok güzeldi, yok olsun gidişlerin !...” 
 
“TÜRKÜDE BULDUĞUM 
 
Bir meyhanenin yıkık masasında buldum seni 
Bir türküde buldum. 
Türküde bir bıçak parlıyordu 
Bıçaktan kan damlıyordu 
Seni güler buldum 
De hadi !... 

 
Korkulu karanlığında gecenin, adımlarını duyuyorum 
Karamsarlığım vurmuş başıma 
Başımı raylarda unutmuşum 
Düşüncelerim raylarca uzun 
Sen geçeceksin biliyorum tren yerine 
Ellerinle öleceğim, biliyorum 
İnsanlık görsün, mutluluk nedir, öldür 
De hadi ! 

   İstanbul dediğin bir kara sevda 
   Kaçtıkça kişinin içine işler 
   

Hançer mi desem ? –diyemiyorum- 
Aşk dedim 
Sen söyle bir şeyler 
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De hadi !.. 
Alımlılığın kimsede yok bilir misin ? 
Sana bu güzelliği ben verdim haberin ola 
Sen bu güzelliğinle İstanbul gibisin 
Kurulma ki senden üstün neler var 
Hem, senin “güzelliğin beş para etmez” 
Benim “içimdeki bu aşk olmasa !..” 
 
De hadi !.. 
İzin ver, zafere kavuşayım 
Sevdim seni işte 
Uzatma. 
Sevildikçe güzelleşiyorsun 
Kimse duymasın... De hadi !...” 

 
“KIRIK TÜRKÜ 
 
Söyleyin yârime çok ağlamasın 
Gözlerde biriken yaşa kıyamam 
Söze; seviyorum diye başlasın 
Gözlerin üstünde kaşa kıyamam.. 
  Kıyamam Avanoslum 
  Kıyamam sana dostum 
  Avanos senin olsun 
  Sanadır benim kastım... 
Yârimin yanında canım sıkılmaz 
Her şeyden bıkılır ondan bıkılmaz 
Her darbeyle sevgi gölü yıkılmaz 
Gönül barajında taşa kıyamam. 
    Avanoslum, kıyamam 
    Sevmelere doyamam 
    Bir kere söz vermiştim 
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    Yerli yersiz cayamam. 
Ne olursun neredeysen gel şimdi 
Aşkın ile yandığımı bil şimdi 
Elimi uzattım, sen de al şimdi 
Beni çarpan bir bakışa kıyamam. 
 
Kıyamam Avanoslum 
Kıyamam sana dostum 
Kıyamam ben kıyamam 
Sevmelere doyamam...” 
 

“AĞIT 
 
Bahardır, yeşil giy, dedimse giymeyebil 
Kırmızı renklerin de bana yakınlığını anla 
Renk için adam öldürülmez, rengini bir köşeye koy 
Renklerden sıyırıp senin koluna gireceğim ! 
 
Susuzluğum dudaklarımdaydı, onları görmedin sen 
Hep yalan söyledi falcı karılar 
Bir çay bardağına bandın aşkı, tutun al, dedin 
Elime geçse ye kalbin, eridi aktı 
Ha nasıl, dedin sonra başın önüne eğik 
Gözlerin ağlamaklı. 
 
Adım attığın yerde ben varım 
Ayaklarının altındayım, çiğniyorsun 
-Of, ayakların ne güzel !.. 
Üç adım ötemdesin, görüyorsun 
-Gözlerin ne güzel of !... 
 
Üç kere öksürüyorsun, öksürme yeter ! 
Yeter, söz ciğerlerden alındı !.. 
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Üç kere ölüyorsun ardarda, üçüncüsü ayıp, 
Ölmek yok ! 
Yalnız, ölüm sana yakışmıyor 
Çağır beni !.. 
 
Ellerin ellerimdeydi, ellerini öpüyordum 
Öyle güzeldi ki ellerin, yüzün utanıyordu 
Dudakların aralıktı, ha ha ! diyordu 
Çek, dedim ellerini !.. 
 
Kutuplarda mısın ne, üşüyorsun 
İnip kalkıyor göğsün, dudaklarını geç ! 
Tek ciğerin yoksa al benden birini 
Al ciğerlerimi, sen solu yeter ! 
Ben, senle yaşarım 
Yaşa sen...” 
 
 Tahir Kutsi, “dağ köyünün kara gülünü” sever. 

Ona sarılır, onu öper, koklar, bağrına sarar... Bir dağ 
köyünün türküsünü söyler gibi sevgilisinin hasretini dile 
getirirdi. 

 
 Dağ köyünün kara gülü, dağ rüzgârları gibidir. 

Saçları ona değdikçe serinlik vermekteydi. Koca dağ yeli 
onun olmuş, artık Tahir Kutsi’ nin bağrında eser olmuştu. 
Kara gül sağanaktır, fırtınadır, boradır. Onunla 
konuşmaya değil, sevişmeye ve yaşamaya başlamalıdır.  
Dağ rüzgârı ve dağ gülü böyledir işte... 

 
 Tahir Kutsi şiirlerinde hece veya aruzun 

kalıplarından hareket etmezdi. Tıpkı dağ rüzgârı 
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esintileriyle dolu şiir dokusu vardı. Serbest vezinle 
yazdığı şiirlerinin en önemli hususiyeti, iç âhenkti. Bir de 
şiirin konusuyla, kullandığı kelimelerin birbirine 
uyumuna özen göstermişti. Kafiye yapmak telâş ve 
kaygısında değildi. Ancak, kafiye yaptığı da sıkça 
görülmüştü.  Yapmacıksız, candan, samimi söylemlerle 
gözlerimizin önüne şiirini sererdi.  Bu nedenle de, onun 
şiirinde herkes kendini bulurdu. 

 
 Şiirlerinde, Anadolu kültürü ve halk 

edebiyatımızın obje ve etkileri kendilerini sıkça 
gösterirdi. Onlar, bir şiirde adetâ ben buradayım diye 
seslenirlerdi.  Deri folklorik bilginin mısralar arasına 
yerleştirilmesiyle, halkla iç içe bir şiir anlayışını ortaya 
koyuyordu. Sözlerini fazla uzatmadan, edebi sanat ve 
süslemelerden kaçınır, samimi bir havada diyeceğini 
derdi. 

 
 Üstadın “Bir Koca Dağ Türküsü” şiirini geliniz 

birlikte okuyalım : 
 
    “BİR KOCA DAĞ TÜRKÜSÜ 
 
 Bir koca dağ yelidir esen 
 Görsen tanırsın 
 Sağnaktır, fırtınadır, boradır 
 Göz göze gel, ıslanırsın ! 
 
 Doruklarda buldum onu 
 Koca dağ yeli gibiydi saçı 
 Değdikçe serinliyordum 
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 Başımda esiyordu 
 Bağrımdaydı... 
 Kör karanlıkta yakaladım 
 Durakaldı, bakakaldım... 
 
 Hiç konuşmadı, hiç konuşmadım 
 Kimse konuşamazdı ki zaten !.. 
 Ağaçlar, sular suskundu 
 Hiç konuşmadan varıldı sevişmeye 

Gözgöze gelindi, ıslanıldı.. 
 
 Sahi, şimdilerde nerelerdesin 
 Dağ köyünün kara gülü nerde ?..” 
 
 Şimdi de üstadın “Sevgi Yangını” şiirini okuyalım, 

olur mu ? 
 
“SEVGİ YANGINI 
Ovayı, dağları germe önüme 
Irmağı, çayları serme önüme 
Gökyüzüne merdiven var, direk yok 
Sende beni sevecek bir yürek yok ! 
 
Gelme bura, git yârim 
Dura dura git yârim. 
 
Geyik gelir, koyun gelir, kurt gelir 
Belâ gelir, çile gelir, dert gelir 
Yeryüzünde gitmekler var durak yok 
Çileleri kabul eden toprak yok 
 
Belâlardan al yârim 
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Bir selâmı sal yârim. 
 
Gözler halkalanmış, saç ağartmıştır 
Yaş kemalin bulmuş, kırka varmıştır 
Ekinler sararmış, biçen orak yok 
Tam burada başka söze gerek yok 
 
Sar sarmala sar yârim 
Bu iş bu kadar yârim !..” 
 
Şaire göre, sevgili; sevmek için, sevilmek için hazır 

olmalıydı.  İkide bir sevdiğinin önüne engeller 
çıkarmamalıydı. 

 
“Ovayı, dağları germe önüme 
Irmağı, çayları serme önüme” derken işte bu 

haykırışını yansıtıyordu. Aksi takdirde, bu engelleri 
çıkaran kişide sevecek yürek yok demektir.  Çünkü, onu 
sevecek yürek hiçbir engel çıkarmadığı gibi, çıkan tüm 
engelleri de çabucak aşan ve ona koşan demekti.  Seven 
yürek sahibi böyle olmalıdır demişti. 

 
Artık yaş kemale ermiştir. Saçlar ağarmış, gözler 

halkalanmıştır. Ekinler sararmıştır. Artık sevgili, engeller 
çıkarmayı bırakmalı ve bu iş bu kadar deyip, yarini 
sarmalıdır diyordu. Seven Ferhat gibi olmalı, dağları 
delmelidir. Engelleri bir anda kaldırmalı ve hasreti sona 
erdirmelidir. Yaş geçip gitmekte, zaman insan 
yüreğinden çok şeyler alıp götürmekte, saçlara kar 
yağdırmaktadır. O halde, beklemeye ne gerek var ?! 
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Engellere takılıp kalmaya ne gerek var, lâzım olan âcil 
sevgidir diyordu. 

 
“DAYANMA GÜCÜ 
 
İnsanoğlu çok şeylere katlanır 
Yağmur yağar, göl olur 
Deniz boğar adamı, 
İnsan insanı boğar. 
Yangın olur, kül olur 
Han yanar, hamam yanar 
Sevmekler, ayrılıklar, yine sevmekler 
Ters döner, adam yanar. 
İnsanoğlu çok şeylere katlanır. 
 
İnsanoğlu çok şeylere katlanır 
Deprem gelir, yer sarsılır, yarılır 
Su basar arkları, sel olur 
Ardarda yıkılır barajlar 
Umutlar kursakta kalır. 
Yakınlarda ölüme gel gel olur 
Ağlar insanoğlu, yas tutar 
Ağlar ağlar, sonra gözler pas tutar 
Kurur göz pınarları, adam pınara koşar 
İnsanoğlu çok şeylere katlanır... 
 
İnsanoğlu çok şeylere katlanır 
Katlamalı savaşların topdur yankılanan 
Kan birikir, kan renkleri gül olur. 
Göze göz, dişe diş, vuruşa vuruş ! 
Durur durur, durur da vurur birbirine 
Ölü çıkar her evden ağlayan yoktur 
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Kalan sağlar tutunacak dal olur 
İnsanoğlu çok şeylere katlanır.” 
 
Tahir Kutsi’ ye göre hayat bir uğraşı, bir 

mücadeledir. Hem öylesine bir mücadele ki, sadece diğer 
insanlar veya uluslarla yapılan mücadele değil, tabiat 
ananın depremiyle, seliyle, yangınıyla ve tümüyle tabii 
afetlerle mücadele halindedir. 

 
Bu mücadele bir ömür boyu devam eder gider. 

İnsan zaten dünyaya imtihan için gönderilmemiş midir ? 
Elbette bu imtihan salonu olan dünyada her türlü belâ ile 
mücadele edecektir. Ölenler rahmete kavuşacaklar, 
geride kalanlar ise yaşama mücadelesine devam 
edeceklerdir. Kalan sağlar tutunacak dal arayacaklardır. 
İnsanoğlu çok şeylere katlanacak, çilelerle yoğrulacaktır. 
Çünkü hayat tamamiyle bir mücadeledir. 

 
Umut hiçbir zaman bitmez. İçimizin balkonlarında 

çiçek açar da karanlık günlerimizin üzerine ışık 
düşüverir... Ya umut, ya düşlerimiz olmasaydı ne 
yapardık ki ? Nasıl yaşardık ki ? Hayat ve dünya, umutsuz 
ve düşsüz çekilmez olurdu. Hayat ve dünya, düşle anlam 
kazanmaktadır. Umut, atılım yapmamızı sağlayan bir 
dinamik. Düş, o atılıma heyecan kazandıran hadisenin 
adıdır... 

 
Şimdi Tahir Kutsi’ nin “Kararsız”,”Askerlik 

Arkadaşı”, “Dağ Köyünde Barış Düşünceleri”, “Kanamalı 
bir Hasta”, “Yergi ve Yabankızı” şiirlerini okuyalım. Olur 
mu ? 
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“KARARSIZ 
 
Yüreğim kızartma tavasında ve ben yorgunum 
Cız cızır yüreğim, cız cız, çatapat ! 
Yüreğim yangın yerinde 
Yanaşma yanarsın, eski defteri kapat ! 
Yorgunum, yangındayım, seni nasıl seveyim. 
 
En ağır yükleri sırtıma bindirdiler 
En zorlu savaşlarda yenik sayıldım 
Yüreğimi ısıtıp bana verecektiler 
Yandı tavada, hopladı yüreciğim 
Beynime acı biber gibi öç tohumu ektiler 
Yorgunum, yangındayım, çaresizim ve yıldım 
Yılgın adam kimseleri sevemez ! 
 
Yanyana yürüyorduk, ayağım tökezledi 
Bir bir ele geçti can gardaşlarım 
Yeniden bir sevgiye nasıl başlarım 
Yüreğim mangalda, ızgaralar kül 
Çekil git gülümsemelerden, güzelliklerden 
Uzun yol yorgunuyum, ateşteyim taşıma beni 
Köz-kömür olmuş yürekle seni nasıl seveyim !” 
 
“ASKERLİK ARKADAŞI 
 
En uzak dağ köyünde en yakın dostum yaşar 
Ormana yürürken beni anmıştır 
Orman ulu 
Dağ köyü ıssız. 
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Tepelerde kılıç şakırtıları 
Dağ köyündeki dost uyanmıştır !.. 
 
Yine andım, bana daha yaklaştı 
Omuz omuzaydık, soluk soluğa ! 
Her an bir yıldız düşüyordu 
Ateş altındaydık, titriyorduk 
Dostum üşüyordu. 
 
Sustu yanımızda bir başka soluk 
Dağlı koca eller kavradı düşenleri 
Düşenler bayraklaştı !... 
 
Yürü, daha hızlı, daha önlere ! 
Tüfek, mavzer, top, cephane ve mermi 
Beldekiler sabahaca yeter mi ? 
Yetmez ! 
Sırrım saklıdır onda : 
Ayıptır söylemesi, 
Kayalara yaslandık, tam siper olduk ! 
Mahcup ve perişan çıktık günlere !.. 
 
Son gün yaralıydım, sırtındaydım 
Her yanına kan sızıyordu 
Terli ensesini okşuyordum 
Kanlı ellerimi öpüyordu 
Tenlerimizin sıcaklığı kan-köpüktü 
Sağ kalanlarla zaferlere koşuyordum... 
 
Dağ köyüne çekip gittiğinde, ağlaştık 
Unutma beni, dedi: unutmam onu 
Unutma beni dedim; unutmaz beni 
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En uzak dağ köyündeki en yakın dost unutmaz 
 
Neler desem, düşman anlar, dost anlar 
Her sözüm bir destanı tamamlar 
Benden iyisini dağ köyündeki dostum bilir 
Çok yaşadı o, çok gördü 
Ve çok gezdi. Çok gezen bilir 
Onun sözü bir destanı tamamlar 
En yakın dostluğu yalnız o anlar...” 
 
DAĞ KÖYÜNDE 
BARIŞ DÜŞÜNCELERİ 
 
Şu karşı tepeye kar yağar gibi 
Usuldan usuldan düşerdi bomba 
Gök gürlercesine patlardı sonra 
İrkilirdik, çömelirdik, dinelirdik 
Gördüğümüz gövde, gördüğümüz baş 
Gördüğümüz, içinde yaşanan savaş !.. 
 
Yürüdük karşı tepeye ve tepelere 
Genç gelin göğsüne süt yürür gibi 
Bilinmez yönlere yıldız altında 
Yürüdük yeni açılan cephelere. 
Ardda kaldık, öne çıktık yürüdük 
Arda baktık, öne baktık yürüdük. 
 
Asker arkadaşım beni seviyordu 
Seviyordum onu ve yavuklumu 
Babaları seviyorduk ve anaları 
Kardeşleri, bacıları, komşuları 
Kan akan gözlerle geride kalmıştılar 
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Namluya mermi sürerken onları düşünüyorduk 
Topçular karşı tepeyi dövüyordu 
 
En çok barışı seviyorduk bırak kavgayı 
Her tepe düştükçe barışı özlüyorduk 
Kurtarılmış tepelere çekilen bayrağı 
Birbirimizi öper gibi öpüyorduk 
Bacımızı sever gibi bayrağı seviyorduk ! 
 
El sıkışmalar, şapka fırlatmalar, havai fişekler 
Dağ özlemi, köy özlemi, sevgililer özlemi 
Hangi limana varmaz barış dolusu gemi 
Özler insan sevdiklerini, dağa bulut çökünce 
Savaş günlerini özler, sonra da barışı 
Sonra kucaklaşmalar, el sıkışmalar, havai fişekler...” 
 
“KANAMALI BİR HASTA 
 
Bir kanama tutturdu dost bakışları 
Anladım, seni bırakmalıyım 
Ben yapamam, en iyisi sen terket ! 
Beni kır, 
Bağır, çağır ! 
Küfret, sersemlet, haykır !.. 
Yık-dök ortalığı, çirkinleş 
Kara çürük içinde kalsın her yanların 
Yüzüne bakılmaz ol, bakamaz ol yüzüme 
Üzüm üzüme baka baka kararsın 
Köprüleri yak, beni yık ve terket !... 
 
Kınama türküleri dolaşıyor dillerde 
Bırakmalıyım bulutları, gitmeliler 
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Dikenler çoğalmalı güllerde 
Gülü al ve uzağa yürü 
Bırak beni, kır beni 
Kopar zincirleri, çekilip git 
“Terkettim onu” söyle ve terket. 
 
Gün gelsin, dün olsun, sonsuz an olsun 
Zaman senin olsun 
Her ne ise o, sende kalsın 
Terketmiş ol beni sonsuzluğa 
Sonsuzluk bir şarkıdır en sevdiğim 
Yasla gönlünü şimdi uçsuz bucaksızlığa 
Neşeli türküler gelsin acılı bakışlar.. 
Kınamalı gözlerin aklarına kan gelsin 
Söz verdim bırakamam, sana yakışır !..” 
 
“YERGİ 
Tutup ihtiyar kızlar beni kaçırmaya geldi 
Arala perdeleri çatlamış evde kalmış kızlar 
Kır o aynayı orda, al o aynayı ordan 
Dudaklarımı unutmuşum, kır gönder bana! 
 
Teptim beklemeleri, üfledim lâmbaları, söndürdüm 
Vurulsun tamtamlar, ver elini, kaçmalıyız! 
Kaçmasam karanlıklara seni unutabilirim 
Yalnızlığımı bulmasam seni yitireceğim 
Söndürdüm kısık lâmbaları,sisli camları kırdım!.. 
 
Kaçalım ama sen gelme,bekletirsin, sen uyu. 
Özlenen sen oldukça her kahrı çekilir gurbetin 
Arala yeter ki perdeleri, biraz ışık! 
Uzatıp arala dudaklarını da, kıskansınlar. 
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Bizi kimse yargılayamaz, çünkü onlar da suçlu! 
Asıl suçlu evde kalmış ihtiyar kızlar 
Elâ pırıltıları uzak tut üzerimden, kıskanıyorum 
Arala perdeleri yeter ki; çatlasın kıskananlar!... 
 
YABAN KIZI 
Sen bu yaylalarda yaylayamazsın 
Çevir dümenini,var git sapadan 
Çek ojeli ellerini çapadan 
Bilir bilmez adım atma güzelim 
 
Al kuzuya, mor tokluya özenme 
 
Peştemalli yavukluya özenme 
Vara yoğa çalım satma güzelim 
 
Ne diyordun söyle, flört mü, kur mu ? 
Pop’a alışan dil, ağıt okur mu 
El nasır tutmazsa hasır dokur mu 
Çırpındıkça daha batma güzelim 
 
Yabandan söz etme, yaban yıkılsın 
“ Amca” dediğin ve “baba” n yıkılsın 
Ocağın, bucağın, oban yıkılsın 
Doğru yürü, yana yatma güzelim... 
 
İşte Tahir Kutsi’ nin Yunusca seslenişinin şiiri: 
 
   EKSİK TAMAMLANDI 
 
   Yunus bize gel eyledi 
   Vara vara aşka vardık 
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   Bu aşk bizi del’eyledi 
   Dura dura aşka vardık 
 

Dervişlerin hırkasını 
Sevgilerin en hassını 
Aşkın yedi belasını 
Sora sara aşka vardık. 
 
Mevlâ’m bizleri kayıra  
Düze, ovaya, bayıra  
Bütün düşleri hayıra 
Yora yora aşka vardık. 
 
Yunus önde, biz arkada  
Hiç keramet yok hırkada  
Şerlerin hepsi korkuda 
Vura vura aşka vardık!” 

         
Evet, büyük şair böyledir işte.Gerçekleri bütün 

katılığı ile söyleyiverir. Tahir Kutsi de öyle yapmış. 
Kerametin hırkada olmadığını, postta, kavukta 
olmadığını belirtmiş. Asıl kaynağın aşk olduğunu, aşksız 
hiçbir şeyin yapılamayacağını ortaya koymuş. 

 
         Aşkın yedi belâsını çekmeli insan. Çekmeli ki bütün 
düşleri hayıra yormasını bilmelidir. Aşkın yedi belâsı insanı 
deli eder Aşk delisi yapar. Aşk delisi sevgilerin en hasıyla 
harmanlanmış kişidir. Sevgilerin en hası Yaradan’dan 
ötürü yaratılmışı sevmektir. İnsanı Yaradan aşkıyla 
sevmektir. 
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İnsan sürekli bir arayış içinde olmalıdır. 
Dervişlerin hırkasını sorarken, gönül dağlarının rüzgârını 
iyi ölçmelidir.  Akılla gönlü bir potada birleştirdin mi, işte 
o an kurtuldun. Aksi taktirde , akıl doğuda, gönül batıda 
ise, yanar gider Kerem’in arpa tarlası... 

 
Tahir Kutsi,Yunus Emre sevdalısıdır. Eskişehir’de 

veya Karamanda yapılan Yunus Emre toplantılarına çoğu 
kere katılmış ve çok önemli bildiriler sunmuştur.Böylesine 
bir şair, elbette Yunusca bir söyleyiş biçimini kendine ilke 
edinir ve “Eksik tamamlandı” der... 

 
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Karacaoğlan. 

Köroğlu, Dadaloğlu, Pir Sultan Abdal gibi yıldızlarımızdan 
istifade etmesini bilen ustalar ustası şairimiz, Yunus Emre 
ve Mevlâna gibi ruh mimarlarımızdan da ilham almış, 
hattâ şiirinin dokusuna kazandırmıştır. 

 
Tahir Kutsi “Babanız Yine Aşık Çocuklar” şiir 

kitabında, Anadolu’dan manzaralar da sunmuştur. Nasıl 
ki, İç Göç romanını yazmıştır, aynen onun gibi “İç Göç” 
şiirini de yazmıştır. İç  Göç Şiirinden sonra , “Gözdağı ve 
Öğretmene Selam” şiirlerini ve “Yolcu” şiirlerini bundan 
sonra okuyacaksınız. 

 
 Anadolu tutkunu olan şairin şiirlerinde bir 
Selçuklu halısının motifleri, kınalı ellerde çizilen 
çiçekleri, dağ-kır çiçeklerini bulursunuz. 
 
 Anadolu insanın şiiridir o’nun diline dolanan... O 
hep, bizim havaları söyler...Köy o’nun temelidir. Köylü, 
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onun yaşama gayelerinin başında gelir. Şiirine de 
yansımıştır bu gayesi... 
 

Tahir Kutsi’nin şiir dili Anadolu bozkırında 
yüzyıllardan beri kendi kendine akıp giden özgür çeşmeler 
gibidir. Kelimeleri ve üslubu çeşme kenarlarından saçlarını 
yıkamak için suya uzanan salkım söğütlerin dalları gibidir. 
Şiirdeki buluşları, bağ bozumlarının heybelerinin 
üstündeki şekillerdir, desenlerdir, renklerdir...     

                 
Sözümüzü burada noktalayalım da, şairin 

yukarıda isimlerini bildirdiğim şiirlerine bir göz atalım. 
Olmaz mı ? 
      
      
“YOLCU 
 
Buradan bir yolcu geçti 
Dur yolcu,dedim,duraksadı. 
Durgundu, yorgundu, bitkindi. 
Uzaklardan geliyordu 
Yolu uzundu, yükü ağırdı ve vakti yoktu. 
Dur, dedim, durdu. 
Attan indi, aksadı. 
 
İncik-boncuk vardı heybesinde 
Bir dilim kuru ekmek 
Bir baş soğan vardı 
Söylese sabahaca susmazdı 
Zamanı dardı. 
 
Sevgi yorgunuydu yolcu. 
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Çok yollar tepmişti aşk için.. 
Her köyden geçişinde bir garip olmuştu 
Kuşların uçuşu dokunmuştu. 
 
Tabanca seslerindeki kurşun 
Kulaklarına varıp çökmüştü 
Bir başına kalmıştı, garip kalmıştı. 
 
Sevdiği kızı övdü, yürüdü. 
Kendi kendisine sövdü, yürüdü. 
Bir yolcu geçti demin buradan 
Dur yolcu dedim, bırakıp geçti... 
 
 
İÇ GÖÇ DESTANI 
 
Öf anam, ovada traktör homurtusu 
Yanık mazot kokusu, kesik düdük sesi öf 
Öf, ilmik ilmik kopan etim, bağrıma çöken kasavet 
Beynimi ahlat çöğürüne vuran römorkun tekeri öf 
Yaklaştıkça büyüyen akıl almaz biçer-döver öf 
Hıracık kaldığımız yanında, zor-aciz kaldığımız !... 
Vay şeytan icadı vay, iki büklüm eden bizi 
Vay dirliksiz kalası, nettin dirliğimizi 
Vay senin neren medeniyet, kısalttın elimizi 
Gelip çöktün ya ortaya lök gibi, bize ekmek yok 
Ne köy olur bizden gayri, ne kasaba 
Zehirli gaz dumanı mideye çöreklenen: 
 
Vay ben sana sormaz mıyım 
Kaymakama varmaz mıyım 
Gözlerini kırmaz mıyım 
Lastiğini yarmaz mıyım... 
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Halimiz arz olunur kaymakam bey oğlum 
Deyip deyeceğim şu kâğıtta yazılı 
Maden Memet yazdı içer ama iyi yazar 
Kör vekil yazardı ya, görünmedim davam, onda 
Hani geçen birini vurmuştuk kazayla ! 
O dava Kör vekil’de Para pul komadı yuttu 
İnsan canı bunca kıymat, ya bizim kıymatımız ne? 
Yöğmiye üç pangınot ederdik şimdi sıfırız 
Çapadan kazanırız, çift sürer, ekin biçer döveriz 
El tarlasında doğmuşum ben, el evinde ölürüz. 
 
Babam harpten dönmemiş, biz de olsak ölürüz 
Vatan bu kaymakam bey, vatan anamın namusu 
Üç karış toprak ne gezer bizde ama, 
Ölü koyacak yer ne gezer 
Kaymakam, şu ovadan bir dönüm de bize ver 
Yurt dediğin toprak, uğruna ağa ölmez 
Biz ölürüz kaymakam bey, üste ağa da vurur 
Traktörü ekmekten-aştan eder, hemi de etti işte... 
 
Çare yok ha, ne yapmalı?.. 
Durmak haram olsa gerek 
-Kes bir bilet Haydarpaşa’ya 
Halimi diyeceğim Vali Paşaya!... 
       -ve devam eder- 
 
Bir sen kaldıydın Ayşe önüme dikilmedik 
Gavurun kızı seni, haspanın hası seni!... 
O ne burun kıvırmak, gülüp geçivermek ha? 
Haber salıp ilkin, sonra gelmemek ha, 
Beşibirlik, üstüne tarla, çifte çalgılar ha 
Masallarda o kırk gün kırk gece süren düğünler 
Etme eyleme gel, halımızca olalım, gurbetlik kötü 
Gidip gelmemek var neyse ya, gelip elde 
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-İnadın kurusun e mi !boynu kopsun ananın- 
 
Vay be sana sormaz mıyım 
Vagonlara dolmaz mıyım 
İstanbul’a varmaz mıyım 
Üç aydan ırak tutma gözün 
Köye kâtip gelmiş sanın!... 
 
-...ve bitmez- 
 
Benim suçum yok ama arkamdalarmış 
Tam teçhizat habarı aldım, yandım ağalar 
Kırma tüfek, yağlı kurşun, yandım ağalar 
 
Kama, ustura, bıçak yine yandım ağalar 
Herkesin günahı boynuna, suç da öyle değil mi 
Dedem vurmuşsa babalarını bana ne 
Ben olsam vurdurmazdım, önüne gerilirdim 
Hemencik ölürdüm de korkmazdım böyle! 
 
Hey, beni ne sandınız 
Bir daldım mı yandınız 
Ama leke var ucunda 
-Hapislik umrumda değil- 
 
Ben giderim yollar bitmez 
Kimse ardımdan el etmez 
Yürüdük bakalım, çıktık gurbete 
Ünümüz gitse de ölümüz gitmez... 
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GÖZDAĞI 
 
Arkamızdan haset ile baktılar 
Hakkımızda ağıt türkü yaktılar 
Kapılar çarpıldı ardı ardına 
Son telefonlar suratıma kapandı 
 
Verme bana göz dağını 
Aldım ağzımın payını 
Gönlünü almaya vaktim olmadı 
Her ne hata ettim ise affola! 
 
Gönül ot yemez, çok yer 
Kemerleri bağla şimdi uçacaksın 
Yine zorlayacağım kapıları 
Birbiri üstüne telefon edeceğim 
 
Kalbim, en iyi sığınağımdı 
Sırtımdan vurmayla ne kazanırsın 
Sen yoksan nereye kaçacağım 
Zorlanıp zorlanıp açacaksın! 
 
Yakacaksın şeytan çardaklarını 
Yeniden karşıma çıkacaksın! 
Öyle sevineceğim ki 
Dünyalar benim olacak. 
Benim olan dünyanın tapusu senin 
Yeniden türküler yakılacak... 
 
Telefonu açık tut, kapıları kapama 
İkide bir suçlarımı vurma kafama 
Aldım mutsuzluktan bana düşeni 
Her ne hata ettim ise affola!.. 
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ÖĞRETMENE SELAM 
 
Öğretmenim, 
Mutluluğumdur benim... 
Göz aydınlığım! 
Onu görünce doğdum sayılır, 
En mutlu doğum günüm 
Öğretmenim;şölenim, düğünüm!... 
 
Öğretmenim, 
Bilgeliğimdir benim... 
Şarkılarıyla büyürüm 
Yarına onunla yürürüm. 
Onu görünce aydınlandım ilkin 
Ayağım yürür oldu, 
Gözlerim görür oldu 
Dört mevsimde öğretmeni görürüm... 
 
Öğretmenim, 
Anam atamdır benim 
Bir harf öğretmiştir, kuluyum 
Öğretmenim, kulun kölen olayım 
Yansıt bana bilgi ışıklarını 
Öğret bana görgü kurallarını 
Varlığın aydınlatır beni 
Yarınlara götür beni 
Dört mevsimde öğretmeni görürüm 
Öğretmenim, şölenim, düğünüm... 
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HABABAM SINIFI VE MAKALİZM 

 
Tahir Kutsi Makal, sadece kendine ait ilkeleri 

bulunan ve o ilkeler etrafında bilinçli bir yaşama motifini 
ilmik ilmik işleyen ve adını “makalizm” olarak koyduğum 
bir fikir sisteminin kurucusuydu. 

 
 Neden mi ? 
 Alın onun “Benim Gizli Yazılarım” isimli kitabını 
baştan sona bir okuyun. Bakalım ne göreceksiniz ? 
 
 Göreceğiniz bana göre şudur : 
 
 Hayat yaşanmaya değer, güzeller sevilmeye ve 
öpülmeye değer, insanlar barışa değer. Bütün bunların 
mihverinde ise sadece tek bir şey var : Sevgi... 
 
 Makalizm bir sevgi sistemidir.Sevginin 
sistemleşmiş ve şair dilinde yerleşmiş, yazıları da ve 
şiirlerinde dile gelmiş bir sevecen halidir...Hoşgörü 
sınırlarını zorlamayan ve insanları olduğu gibi kabul eden, 
hataları değil de başarıları ön planâ çıkaran bir sistem... 
 
 Herkese, hattâ kendisine düşmanlık yapana dahi 
yardım elini uzatmasını bilen bir sistem. Alan el değil, 
veren elden yana tavır koyan sistem...   
 
“Hababam Sınıfı’ nın yazılışıyla alâkalı yazıyı okuyun 
baştan göreceksiniz... Kendini büyük yazar diye yıllarca 
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kamuoyuna satan nice ismin cüceliğini görecek ve onlara 
dahi yardım eden bir Tahir Kutsi’yi tespit edeceksiniz... 
 

Makalizm, halkçı bir sistem değil, halkın kendisi 
olan bir sistemdir. Dertlerin tespitini ve sebeplerini 
ortaya koyduktan sonra, çareyi gine kendi içinde ve halka 
beraber bulunan bir sistem...Fikir sistemidir... Dostluk 
üzerine inşaa edilmiş bir fikir sistemi... 
 

“Dokunmanın Önlenemez Çekiciliği” yazısını ve 
“Edebiyat Konuşmak” yazısını Hababam Sınıfı ile ilgili 
yazıyla birlikte, bu eserimize hiçbir kesintiye uğramadan 
aynen alıyoruz. Çünkü, bu üç yazı deminden beri 
söylediğimiz Makalizmin gerçek karakterini ortaya 
koymaya yetmektedir. İşte büyük büyük fikir ve dava 
adamları böyledir. Başkalarının uydusu ve taklitçisi-
takipçisi olmak yerine kendi misyonlarıyla, tecrübeleriyle 
ve düşünceleriyle kendilerine has fikir sistemlerini, 
ekollerini ortaya koyarlar... 
 
 Tahir Kutsi’yi biz ustalar ustası diye ilân edip, ona 
artık fahri prof’luk ünvanının verilmesini isterken, boşuna 
istemiyorduk. Kendi çizgisini çizen ve kalıcı olan eserler 
veren bir yazar, bir şair ve halk bilimcisi olduğu için 
istiyorduk... 
 Şimdi bahsettiğim yazıları okumaya 
ne derdiniz? 
 İşte o yazılar: 
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“HABABAM SINIFI”NI NASIL YAZDIM? 

 
 

“Hababam Sınıfı” aldı yürüdü.Önce “Dolmuş” 
dergisinde tefrika edilmişti. Sonra kitap oldu, piyese 
çevrildi, filmi yapıldı, müzikal oldu. Yazarını da bir hayli 
zengin etti. Daha önce yan- yampiri yürüyen yazarı fiyakalı 
gezer oldu. 

 
“Hababam Sınıfı” ilk yayınlanmaya başladığında 

Rıfat Ilgaz, perişan durumdaydı. Verem illetinin 
pençesindeydi. Öğretmenlikten uzaklaştırılmadan önce 
proventoryumda yatmıştı. Sonradan Halil Lütfi 
Dördüncü’nün Cağaloğlu’ndaki Tan apartmanın zemin 
katında kömürlükte yatmaya başlamıştı.Öksürür, tıksırır 
dururdu.Benim yurt haberleri şefi olarak görev yaptığım 
“Yeni Gazete” de düzeltmenlik yapardı. Ben de o sıra 
matbaanın küçük odasında kâğıtların üzerinde uyurdum. 
Gece çalışır, sabah öğleye kadar okula giderdim. 

 
 Cıva gibiydim. Dur-durak bilmezdim; yorulmak 
bilmezdim. Büyük bir açlıkla okur, her işe koşardım. 
İstanbul’a gelmeden önce daha Denizli Lisesinde iken, 
yazılarım “Yücel”, “Varlık”, “20. Asır” gibi dergilerde 
yayınlanırdı. İki yarışma kazanmıştım. İstanbul’a gelince 
de kısa zamanda dost çevresi edinmiş, bir derginin 
yönetimi eline almış, ilk kitabım olan “Fakir İşi”ni 20 
yaşımda iken yayınlamıştım. “Fakir işi”, geniş yankı 
yapmıştı. Yaşıtım şair ve yazarlar yanında Rıfat Ilgaz 
gibileri de çalışmalarımı gıpta ile izlerlerdi. 
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 Halil Lütfi’nin Gökşin Sipahioğlu ve Ayhan Cecan ile 
“Tan”ı kapatarak ortak çıkardığı “Yeni Gazete”, uyuşuk 
Babıali’ye yeni bir heyecan getirmişti. Sonradan 
yayınlanan “Günaydın” ve “Güneş” gazetelerinin atılımına 
benzer bir atılımla çıkmıştı. En çok satılan üç-dört 
gazetenin arasına girmişti. Okuyucunun ilgisini canlı 
tutmak ve güvenini sarsmamak için bütün ekip canavar 
gibi çalışıyorduk. Can Kaya İsen Yazı İşleri Müdürü, Kayhan 
Türkçü Haberler Müdürü idi. Sık sık toplantılar yapardık. 
Toplantılara tashih servisinden en çok iki kişi katılırdı. 
Rıfat Ilgaz ile birlikte Şükran Kurdakul ve Nihat Tunalı 
tashihte idi. Okuyucunun en çok şikâyeti düzeltme 
yanlışlarından geliyordu. Hemen her toplantıda konu 
gündemde idi. Düzeltmenlerden toplantıya kim 
katılmamışsa kabahat onun üzerine yıkılırdı. Genellikle 
Rıfat Ilgaz gelmezdi toplantıya hedef de o olurdu.  
 
 Can Kaya yahut yardımcısı Sadullah Usumi, Rıfat 
Ilgaz’ a sitem ederlerdi.”Olmuyor abi” derlerdi, “bu iş 
yürümüyor.” Rıfat Ilgaz mürettiphanenin bitişiğindeki 
küçük düzeltme odasına iner, toplantıdan habersiz, 
durumu arkadaşlarına açardı. O gece yahut ertesi gün 
Rıfat Ilgaz bana surat asar, benimle “Aziz Nesin 
dedikodusu” bile etmezdi. Ilgaz’ ın “adamı” İdare Müdürü 
Haluk Yetiş bir ara beni çağırır, çay ısmarlardı. 
 
 -“Yahu Tahir Kutsi, şu Rıfat’la 
uğraşmayı bırak artık !” 
 -“Hayrola abi ?” 
 -“Şikâyet etmişsin onu.” 
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 -“Ne demişim ki ?” 
 -“Komünisttir ! demişsin toplantıda” 
 -“Ne var bunda, onun komünist olduğunu bilmeyen 
mi var ? Kaldı ki toplantıda Rıfat Bey’ i ben değil, 
arkadaşları şikâyet ve tenkit ettiler..” 
 
 Rıfat Ilgaz, “komünizm propagandası yapmak 
suçundan” hüküm giymişti. Şükran Kurdakul’ da aynı suç 
yüzünden girdiği hapisten yeni çıkmıştı. Son zamanlarda 
Denizli Cezaevi’ nde yattığını telmih ile bana “hemşerim” 
derdi. Nihat Tunalı da komünizm propagandası yapmak 
iddiasıyla koğuşturmaya uğramış, sanırım 1951’ de Nazım 
Hikmet’ i kurtaran afla paçayı sıyırmıştı. İmzalı yazı 
yazmadıkları, gerçek isimleriyle ortaya çıkamadıkları için 
müsahhihlik yaparlar, fırsat buldukça birbirlerini 
gammazlarlardı. 
 
 Rıfat Ilgaz özellikle Aziz Nesin’ i çok kıskanırdı. O 
dönem Aziz Nesin, günlük fıkralar yazardı. Günlük fıkra 
yazan kişi her gün aynı kaliteyi tutturamaz. Aziz Nesin’ in 
yazısının kötü olduğu günler Rıfat Ilgaz, “Ben böyle yazıyı 
ayaklarımla yazarım” derdi. Etkili bir yazı çıkınca da bıyık 
altından gülerdi. “Hayrola” diyenlere “ben yazdım” der 
çıkardı. Çok zaman Aziz Nesin, evinden telefonla 
yazdırırdı. Yardımcılarım rahmetli hikayeci Niyazi Ispartalı 
ile Kâmi Suveren birkaç kere dikte ettiler. Düzeltme 
hataları yüzünden, "bırakın” dedim, "Rıfat Bey dikte etsin 
hem de eski yazı ile daha çabuk yazar, telefon meşgul 
olmaz..” 
 Aziz Nesin’ in yazısının orijinal metni kendisinde; 
Rıfat Ilgaz’ ın kaleminden çıkan ise müsveddeler arasında 
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olur. Rıfat Ilgaz, “İspat et” diyene “işte ispatı” diyebilirdi. 
Bununla da yetinmezdi; haftada bir yazdığım “Konumuz 
Edebiyat” köşesinde Aziz Nesin’ in aleyhine yazmamı 
isterdi. Rıfat Ilgaz’ ın durumu Aziz Nesin’ in kulağına gitmiş 
olmalı ki “Rıfat Bey neden kaşınıyor ? başlıklı bir hikâye 
yazdı. Sonra bu isimde bir de kitap yayınladı. Bir ara 
dargın kaldılar. Zaten hiçbir zaman yıldızları barışmamıştı. 
İkisi aynı gazetelerde “Baştan”, “Yeni Baştan”, “Marko 
Paşa” gibi Marksist yayın organlarında çalışmışlardı. 
Dargınlık günlerinde Rıfat Ilgaz, yerli yersiz ortaya bir söz 
atardı : 
 
-“Sen onun keçi hikâyesini bilir misin ?” 
 
 Arşivci Reşit Halil Gönç ve Kâmi Suveren gibi saflar, 
“Nasılmış o ?” derler, o da sümüğünü çeke çeke Aziz 
Nesin’ in ordudan çıkarılışını anlatırdı. Yine saflardan biri, 
“İyi ki atılmış ordudan, bak ne güzel mizah hikâyeleri 
yazıyor, uluslar arası ödüller kazanıyor” deyiverdi. Rıfat 
Ilgaz fırlayarak aşağı iner, Haluk Yetiş’ ten avans ister, 
Şükran ile Nihat’a “İdare ededurun” diyerek soluğu 
şarapçıda alırdı. 
 
 Sanırım şarapçıda tek başına şansına söverdi. 
Hayata beraber başladığı arkadaşları bir yerlere 
gelmişlerdi. Oysa kendisinin ne şöhreti vardı, ne serveti, 
ne de makamı ! Eşi, iki çocuğuyla ayrılmıştı. Bakanı-çekeni 
yoktu. Aziz Nesin’ in başarısı hergün onu kurt gibi 
kemiriyordu. 
 
 -“Ah hikâyeyi ben yazacaktım ki...” 
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 -“Nasıl yazardın ya ?” 
 -“Daha komik unsurlar koyardım. 
Üslüba daha da önem verirdim...” 
 
 Şarabın verdiği ilhamla bir şeyler yazar fakat 
kimseye gösteremezdi. Birkaç gün gazetede görünmedi. 
Arkadaşları “Sızıp kalmıştır” deyip geçiyorlardı.”Tan” 
apartmanın en üst katında oturan Natuk Usta’ ya sordum. 
“Valla ağır galiba. Akşam çorba yollamıştık, sabah Nursen 
olduğu gibi alıp geldi...” Bu sözleri gazetenin sahibi Halil 
Lütfi’ de duymuştu. “Koş bak bakalım Tahir, evlat, ölüp 
kalmasın.. Bu yok zamanda başımıza iş çıkar da...” Cenaze 
masrafından korkuyordu. 
 
 “Sayın patron, biraz bir şeyler 
götürmek gerekir, emretseniz de para..” 
 
 Sözü kaptı ağzımdan : 
 
 “Bakmaz mısın yer içer hali yokmuş evlat !... Ne 
diye israfa kalkarsın ? Ha, bak öldüyse belediye yakın 
oraya, haber veriver, belediyede sözün geçer senin..” 
 
Hapishaneye götürür gibi bir paket “Birinci” sigarası aldım 
da gittim. Baktım, Rıfat Bey, yorgana bürünmüş habire 
yazıyor. Beni görünce şaşaladı. Yokluğumda arkamdan 
konuştuklarından yüzü kızardı. “Ben insanları insan olarak 
severim” dedim, ekledim : “Biz, Yunus gönüllüyüz ağam, 
der ki Yunus : Bir hastaya vardın ise, Bir yudum su verdin 
ise, Yarın anda karşı gele, Hak şarabın içmiş gibi…” 
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 Güzel olmadığına inandığım için kimseye 
göstermediği hikâyelerini bana okumaya başladı. 
“Hastalık bahane, ben her zaman hastayım” dedi. 
 
 “Peki çorbayı niçin içmediniz ?” 
 “Halil Lütfi’ nin kulağına gitsin de 
inansın…” 
 
Bir hikâye bitene kadar iki sigara içiyorduk. Yavaş okuyor, 
gerekli düzeltmeleri yapıyor, satırları karalıyordu. Her 
hikâye bitiminde ben, “Olmamış, yayınlanamaz, maksatlı, 
beğenmedim” gibi gerçekçi konuşuyordum. “Bizim Sınıf” 
diye diye bir hikâye yazmıştı. Okudu “Olmamış” dedim. 
“Amma da yaptın ha, buna Aziz imza koysa beğenirsin 
amma !..” 
 
 “Aziz Bey böyle saçmaya imza koymaz ki ! Bir kere 
adından başlıyor sakarlık, ikincisi dışardan bir adam gibi 
yazmışsınız. Hiç olmamış, hiç öğretmenlik yapmamış 
gibisiniz. Ayrıca öğrencilerin lâkapları da olmalı…” 
 “Ne gibi yani ?” 
 “Ne bileyim İnek Şaban gibi, Tulum 
Hayri gibi.” 
 
 Yüzünü astı, ağlayacak sandım. Tükürdü. 
Tükürdüğünden kan geldi. “Sigarayı at” dedim. Attı. “Ver 
hikâyeyi abi” dedim. Verdi. “Yarın alırsın” dedim. 
 
 Yarın, hikâye okuyan Allah için söyledi ki, “dört 
dörtlük” olmuştu. Her okuyan öğrencilik yıllarını 
hatırlıyor, halen okulda olanlar da “Dolmuş” dergisini 
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elden düşürmüyorlardı. “Hababam Sınıfı” adıyla 
yayınlanan parçalar “Stepne” imzasıyla yayınlanıyordu. 
Bunun iki sebebi vardı :  
 
“Rıfat Ilgaz, adını gizleyerek, nerde bulunduğunu 
emniyetten saklamak istiyordu. İkincisi, hikâyeyi kendisi 
yazmamıştı. Başkasının yazdığını “Dolmuş” un sahibi 
İlhan Selçuk’ a verirken yüzü kızarır diye benim 
götürmemi teklif etti. “Ayıp olmaz mı ?” dedim. Kemal 
Bayram Çukurkavaklı götürdü. İlk yazı için 15 lira 
vermişler. Sevinçten ellerini oğuşturarak odama geldi. 
Yeni yazıverdiğim “Hababm Sınıfı” bölümünü aldı, beş 
lira uzattı. Kendisine 15 lira verildiğini biliyordum., 
almadım “ayıp olmaz mı ?” dedim. 
 
 Hababam Sınıfı’ nın çok okuyanı olmuştur. Ama en 
çok Rıfat Ilgaz’ dır. Kitap olarak ilk baskısı da “Stepne” 
imzası ile yayınlanan eserin üslubunu kapabilmek için her 
bölümü Rıfat Ilgaz, yüzlerce kere okumuştu.”   
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             DOKUNMANIN 
ÖNLENEMEZ  ÇEKİCİLİĞİ 

 
 Canlılarda beş duyu vardır : Görme, işitme, tatma, 
koku alma, dokunma duyusu !.. İnsanı hayvandan ayıran 
hangisidir ? Hayvanlar da görür, işitir, yiyeceğini tadar ve 
koklar… Bazı hayvanlar dokunurlar ve dokunulmaktan 
hoşlanırlar… 
 
 Dokunmak için, kılcal damarların düğümlendiği el 
gerek… Bir çok hayvanın ayakları tırnaklıdır… 
 
 Dokunsa da tad alamaz, keyf ve zevk duyamaz. 
 
 Yüce Tanrı, gülme, her mevsim ve gece gündüz 
sevişme, akıl gibi hassalar yanında insanlara; dokunma 
duyusunu bahşetmiştir… Hepimiz bir şeylere dokunuruz 
ve bundan zevk duyarız, keyf alırız. Hattâ kimilerimizde 
dokunma, “Tik” haline gelmiştir. Parmak bükümüyle 
kapılara vururuz, gerekli gereksiz eşyaya dokunuruz. 
Müzelerde “Lütfen dokunmayın” levhaları vardır… 
 
 Fakat dokunma beyinde bir ihtiyaç olarak belirir 
ve eller dokunmaya gider. Hep görmüşüzdür; müzelerde 
bir çok heykelin belirli yerleri onbinlerce kişinin 
dokunmasıyla parlamıştır… 
 
 Resimler, dokunmakla yıpranma 
derecesine gelir… 
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    *** 
 Amerikalı sosyolog Leo Busegalia, konferanslarını 
“Sevişmek, Yaşamak ve Öğrenmek” adında bir kitapta 
topladı. Türkiye’ de (  Can Yayınları ) arasında çıkan bu 
kitapta yazar, dokunmanın güzelliğini anlatır. Evet, 
dokunmak, insan için bir ihtiyaçtır ve dokunmanın 
dayanılmaz bir çekiciliği, cazibesi vardır. Hepimiz severiz 
dokunmayı… Zevk ve keyf alır… Dokunulan da zevk ve 
keyf alır… 
 
 Başarılı bir çocuğun başını okşamak geçer 
içimizden… Elimize hakim olamayız, okşarız… Anasının 
kucağında bir çocuğu okşamak da aynıdır.. Onu okşatan, 
çocuğun güzelliği olduğu kadar, annesinin cazibesidir de 
!.. Sevgililerin el ele tutmaları dokunma ihtiyacındandır… 
Öpüşme, dokunma ihtiyacındandır.. En güzel ve duyarlık 
sağlayan dudak dudağa öpüşmedir. 

 
*** 

 
 Dokunmak, hasret gidermektir… 
 
 Özleyen insanlar birbirlerine sarılırlar… Sarılma, 
yanaktan öpme, el sıkışma dokunmadır… Tenin tene 
değişidir tokalaşma… Yabancı yerde bir Türk otomobili 
görse insan, kimseye göstermeden plakasını okşamak 
ister… Nazım Hikmet, son şiirlerinden birinde “Vatan 
hasreti”ni anlatıyordu. Mealen şöyle diyordu : “Bir vapur 
geçer Varna önlerinden-Usulca dokunurum ona- Yanar 
ellerim…” Evet, dokunarak hasret giderebilirsiniz… 
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 John Steinbec, “Fareler ve İnsanlar” romanında 
dokunmanın güzelliğini şiirsel bir dille anlatır. Romanın 
kahramanı Jo, müthiş bir “dokunma ihtiyacı” olan, iyi 
niyetli, az gelişmiş zekalı biridir… Bütün zevki birilerine 
dokunmaktır.. Kedilere, insanlara dokunmak, okşanmak… 
 
 Her an yanında ve yakınında dokunacak bir şeyin 
olması için bir şirin fare edinir… Koynunda saklar fareyi, 
cebinde gezdirir.. Arkadaşının zoruyla faresinden 
uzaklaştığı sıralarda “dokunma ihtiyacı” öylesine sıkar ki 
kendini, morfinman gibi delilere döner. Bu sırada sırma 
uzun saçlı bir kız ile karşılaşır… Arkadaş olur onunla… 
Saçlarını okşar… İri gövdesi ve tuhaf halleriyle, Jo, kıza 
korkunç görünür.. Elinden kaçmak ister.. Dokunmak, 
saçları okşamak dışında bir kötü niyeti olmayan roman 
kahramanı, kızı susturayım derken öldürmüş olur… Saç 
okşanmasından kızın niye çekindiğini bir türlü akıl 
erdiremez… 
 
 Dokunmanın şiirini yazmayı isterdim. 
 
 Çünkü ben de severim dokunmayı… Her sabah iş 
yerimde, arkadaşlarımla tokalaşırım. Dostlarımla 
öpüşürüm… Şiirini yazmak isterdim… Öylesi zor konu 
gelirdi ki bana ! 
 
 Bu defa, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Öğretim 
Merkezi tarafından yayınlanan “Dil Dergisi”nde 
dokunmanın şiirine rastladım. Hem de ne şiir !.. Tam 
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isabet, dediğin bu kadar olur. Şairini kutluyorum. Şairi de 
bizim halk bilimci Ali Abbas Çınar !.. 
 
Buyurun, “Dokunmalar”şiirini hafif sesle 
okuyalım : 
 
“Dokununca sana damarlarımda mavi yangınlar oluşur, 

Irmaklar denizlere kavuşur, yollar dağlara 
Dokununca başım göğe değer, 
Yıldızları toplarım, 
Güneş’i, ay’ı, gezegenleri, 
Dünyayı içime sığdırırım, 
El değmedik ormanlarda gezinirim, 
Bilinmedik denklemleri çözerim… 
 
Dokununca sana bütün ağrılarım diner, 
Arınırım günahlarımdan. 
Avuçlarımda binlerce çocuk gülüşü, 
Güvercinler kanat vurur geleceğe, 
Uçuşur kelebekler kona göçe parmak uçlarımda. 

 
Dokununca sana “binbir gece masalları”nı yaşarım 
Zeus’un, Hazreti Süleyman’ ın adı var ancak, 
Olimpos’ta söylenir, 
Mecnun, Kerem, Ferhat ne ki, ben mecnunun yanında, 
Adın dudaklarımda besmele, 
Sesimi yele verdim, 
Adın evrende dolaşır senin. 
 
Dokununca sana, yeni dünyalar fethederim. 
Keşifler yaparım insanlık adına, 
Dağları göğe savururum, 
Yağmurlar iner susuz topraklara. 
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Dokununca sana kulaklarımda turna avazı, 
Yanardağ olurum patlamaya hazır, 
Yitip giderim sende, senin sonsuzluğunda. 
Saçlarımda bulutlar, kuş sesleri sabah aydınlığında. 
 
Dokununca sana, sende bulurum kendimi, 
Geçmişimi, geleceğimi, kâbemi, evrenimi…” 
 
 Evet, dokunma bir ihtiyaçtır… Dokunmalar güzellik, 
keyf ve zevk doludur… “Zevkine payan yoktur bu işin..”  
dokunalım arkadaşlar…    
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TAHİR KUTSİ’ NİN “FAHRİ 
DOKTORLUK ÜNVANI” NI ALMASI 

 
 Tahir Kutsi, hak ettiği fahri doktorluk ünvanını 
İnönü Üniversitesi’ nden almıştı. Bu husus, “Halk Bilim ve 
Edebiyat” kitabının baş tarafında Toker Yayınevi sahibi 
Yalçın Toker tarafından dile getirilmişti. Biz de, sözü fazla 
uzatmadan yayınevinin sunduğu bu konuyu aynen 
aktaralım. İşte yazı bu : 
 
YAYINEVİNDEN 
 
Tahir Kutsi Makal’ a İnönü Üniversitesi Senatosu 
tarafından, “Halk Edebiyatı Çalışmaları” dolayısıyla 
“Fahri Doktorluk” ünvanı verildi. Senato kararı, 21 
Haziran 1989 tarihli idi ve 89/5-7 sayıyı taşıyordu. “Fahri 
Doktor” ünvanı kazanan ilk “Halkbilimci” olan Tahir Kutsi 
Makal’ a, 8 Kasım 1989 günü Malatya’ da “bilim cübbesi” 
giydirildi. Rektör Prof. Dr. Engin M. Gözükara, törende 
özetle şu konuşmayı yaptı : 
 
 “Bugün üç önemli olayı bir arada yaşamaktayız. Hem 
üniversitemizin dostu sayın Tahir Kutsi Makal’ a Türk Halk 
Edebiyatı’ na değerli katkılarından ve üniversitemizin kültürel 
etkinliklerindeki işbirliğinden dolayı onursal bilim doktorluğu 
ünvanını sunmaktayız, hem masal dünyamızın en büyük 
ustalarından Eflatun Cem Güney’ i anmak, hayatı ve eserlerini 
incelemek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz; hem de masal 
derleme yarışmasına katılan ve derece alan kıymetli 
yarışmacılara ödüllerini dağıtacağız. 
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Tahir Kutsi Makal çok çeşitli konularda ve özellikle halk 
edebiyatı konusunda çok sayıda eser vermiştir. Karacaoğlan, 
Köroğlu, Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel’ in Dünyası bunlardan bir 
kaçıdır. Ayrıca, İç Göç, Acı Yol, Köylü Gözüyle Avrupa, Anadolu’ 
da Türk Mührü, Meydan Dayağı, Al Kırbacı Eline ve Deli Tay gibi 
eserlerin yazarıdır. Senatomuz sayın Tahir Kutsi Makal’ a Halk 
Edebiyatı konusunda verdiği değerli eserlerden ve 
Üniversitemizin kültürel etkinliklerine katkılarından dolayı 
onursal Bilim Doktorluğu payesi vermeyi kararlaştırmıştır. Türk 
Halk Edebiyatı ve Türk Kültürüne değerli katkılarından dolayı 
Sayın Tahir Kutsi Makal’ ı tebrik eder, Üniversitemize mânevi 
yardım ve desteklerinin devamlı olmasını dileriz. 

 
Dr. Tahir Kutsi, “Halkbilimcilere” ve halk ozanlarına 
adadığı “ünvanı” aldıktan sonra şu konuşmayı yaptı : 
 
 “Bana lâyık görülen “Fahri Doktorluk” ünvanı 
dolayısıyla İnönü Üniversitesi Senatosu’ nun sayın 
üyelerine, değerli rektörüne candan teşekkürlerimi 
sunuyorum. 
 
 Bu şerefli sonuç kendisine hizmetten gurur 
duyduğum Yüce Türk halkına aittir. Hayatım boyunca 
halkım, benim en büyük öğretmenim olmuştur. Her acı, 
her güzellik, her türlü sıkıntının çaresi halkta vardır. 
Dilimizi, inancımızı biçimleyip bize veren odur. Burada 
ilkokuldan başlayarak bana bir harf öğreten 
öğretmenlerime minnetimi belirtmek isterim. Bununla 
birlikte, ne öğrendimse halktan ve halkbilimci 
ustalarımdan öğrendim, neyim varsa milletime verdim. 
 Halkbilimi, halk edebiyatını kendine uğraş seçen 
bir halk çocuğunu İnönü Üniversitesi Senatosu’ nun bu 
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şekilde değerlendirmesi en büyük sevinç ve kıvanç 
kaynağım olmuştur. 
 
 Halk edebiyatı üzerine çalışan birine ilk olarak 
bu derece yüksek bir unvan ve şeref belgesi verilmesi 
inanıyorum ki, bu konuya gönül vermiş nice bilgin ve 
uzmanın ruhunu sevindirmiştir. Yine inanıyorum ki, bu 
sonuç yaşayan halkbilimci dostlarımı mutlandırmakta, 
gururlandırmaktadır. Aynı şekilde, eserlerini derlemek 
ve değerlendirmekten coşkunlukla zevk aldığım gelmiş-
geçmiş halk ozanlarının da sevinçli alkışlara katılmakta 
olduğuna inanıyorum. Bu sebeple, ömrüm boyunca 
öğünçle taşıyıp haysiyetini titizlikle koruyacağım “Fahri 
Doktorluk” ünvanımı, yaşayan ve eserleri halkta 
yaşayan halk ozanlarına ithaf ediyorum. 
 
 Saygılar sunuyorum ve İnönü Üniversitesi’ nin 
Sayın Rektörü ile Senatosu’ nun değerli üyelerine 
yeniden teşekkür ediyorum.” 
 
 Toker Yayınları, bu sonucun alınmış olmasından 
mutludur. Çünkü Dr. Tahir Kutsi’ nin, Halk Edebiyatı’nı 
konu alan bir çok kitabında “Toker yayınları” imzası vardır. 
Aynı şekilde Toker Yayonları, yazarın “Doktor” imzasıyla 
çıkan ilk kitabını yayınlamaktan da bahtiyordır. Bu kitap 
da, ötekiler gibi uzun, yorucu ve ciddi bir çalışmanın 
ürünüdür. “Halkbilim ve Edebiyat”ın ilgi ve istifade ile 
okunacak başucu kitabı olacağına inanıyoruz. 
     
 YALÇIN TOKER” 
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TÜRK HALK EDEBİYATI 
HALK BİLİMİ VE TAHİR KUTSİ 

 
Halk edebiyatı tarihini yazanlar, Tahir Kutsi 

zirvesine uğrayıp orada bir Anadolu köy ayranı içmeden 
geçemezler. Halk edebiyatı tarihimiz, Tahir Kutsi ile 
atılım yapmış, yüzyıllardır yanlış anlatılan kimi 
değerlerimizin hayatlarındaki gerçekleri görmüş, 
Anadolu’nun bağrındaki koşmalar, ağıtlar,  destanlar 
birer birer şaha kalkmış ve gündemimizin ortasına 
çıkıvermiştir. Tahir Kutsi, bunu temin eden en büyük, en 
iddialı ve en ilginç araştırmacıdır. Halk bilimi dalında 
master yapacaklar, doktora tezi yapıp doçent veya 
profesör olacaklar, Tahir Kutsi’siz bir saha bulamazlar ve 
onun kılavuzluğuna uymadan halk bilimi sahasında adım 
bile atamazlar.  

 
Kimi halk bilimcilerinin sadece “halkçılık” adına 

ve belirli bir ideolojiye hizmet adına yaptığı 
araştırmalara, gayr-ı millî fikirler ve gayri ahlâki 
düşünceler ve cümleler koyduğunu bilmekteyiz. Halkın 
kafası ve gönlü ile uğraşmayan bu demagogların halkın 
bilmem neresi ile uğraşmalarına ne buyurulur?  İşte 
Tahir Kutsi, bu sahayı çok şükür onların acımasız 
saldırılarından temizlemiştir. Halk bilimi sahası, gerçek 
zeminine Tahir Kutsi tarafından oturtulmuştur. Tahir 
Kutsi, yaptığı araştırmalarda büyük bir titizlik göstermiş, 
kılı kırk yararak gerçekleri kaleme almıştır. Yana 
yatanları, yanlışları inanç ve imanla doğrultmuş, siyasal 
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bir veche vermeden hakiki zemininde yüceltmesini 
bilmişti. Tahir Kutsi, yıllar süren araştırmalarını 
kitaplaştırmaya devam etmekteydi. Onun kitapları 
edebiyatımıza can suyu olmaktaydı ve yeni atılımları 
peşinden getirmekteydi.  

 
Araştırmalarında, Anadolu’yu bir uçtan bir uca 

dolaşarak, bizzat kaynağından bilgileri temin 
etmekteydi.. Araştırma metodu olarak da “düz ayna” yı 
kullanmaktaydı.. Bunun anlamı şudur : “Kimi aynalar 
vardır iç bükey, kimi aynalar vardır dış bükey. İç ve dış 
bükey aynalar gerçeği yansıtmazlar. Gerçeği çarpıtarak 
yansıtırlar. Oysa, düz ayna ise, gerçeği bütün 
çıplaklığıyla, olduğu gibi yalın bir şekilde yansıtır. Aşık 
Veysel’imizi karanlık fikirlerine bir paravan, bir payanda 
gibi kullanmak isteyenlere, Tahir Kutsi’nin düz ayna 
metodu nede güzel cevap vermişti.  

 
Tahir Kutsi’nin Halk Bilim ve Edebiyat kitabı 

ölümsüz, dev bir eserdir. Biz bu çalışmamızda, o eserin 
“Sunuş”, “Halk Bilim ve Edebiyat ve Pirimiz Dede 
Korkut”  yazılarını örnek olarak aynen alıyoruz. Bu 
yazıları okuduktan sonra, mutlaka Tahir Kutsi’nin kitabını 
arayacak, bulacak ve okuyacaksınız. Buna eminim. 
 

SUNUŞ 
 

Halk edebiyatı, inceleme ve araştırma 
çalışmalarım coşkunlukla başladı. Masallara, öykülere, 
mani’lere, ağıtlara, destanlara sevgimden! Çocuklukta, 
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ilk gençlik yollarında başlayan bu sevgi sürdü gitti. 
Yazılanları defalarca okudum. Anlatılanları cankulağı ile 
dinledim. Olaylara cam gözle değil de can gözle baktım. 
Yeni duyduklarımı not ettim. Yüzlerce atasözü, deyim 
bilmece, şiir, destan, efsane, halk hikâyesi dosyalarımda, 
defterlerde idi. Bunlardan yazılarımda, röportajlarımda 
faydalandım. Yedeksubaylığımı öğretmen olarak yaptım. 
Bir ücra köyde, birbuçuk uzun yılda, derlemeyi 
sürdürdüm. Ve derlediklerimi serinkanlılıkla, duygudan 
arınarak düşünerek tasnif ettim. Makaleler ve 
sohbetlerde kullanılacakları ayırdım, kitap olacakları 
ayrı koydum. Gazetecilik yıllarımda da, görevli 
gezilerimde ve tatillerimde derleme ve araştırma 
çalışmalarımı sürdürdüm. Sevgiye ve coşkunluğa 
bilimsellik katmak gerekiyordu. Yani, sistemli, metodlu! 
çalışmak Halk Edebiyatı araştırma ve inceleme 
kitaplarım, bu şekilde çalışmaların ürünüdür. Bu kitap 
milli ve uluslar arası kongrelerde, seminerlerde, 
sempozyumlarda, sunduğum bildirilerden oluşmaktadır. 
Bir de makale ve sohbetlerden. Her bir yazım 
araştırmaya, incelemeye ve kaynaklara dayanmaktadır. 
Her konu bir bütün olarak ele alınmıştır. Her konu 
bilinmezleri aydınlatmakta, bilinenlere değişik yorum 
getirmektedir. Halk Edebiyatı çalışmaları dolayısıyla bu 
dalda Türkiye’de ilk olarak “Fahri Doktorluk” ünvanı 
aldım. Bu yazılar, “Onursal Bilim Doktorluğu”na giden 
yoldaki çalışma ürünleridir ve Doktor ünvanı ile yayına 
giren ilk kitabım olmaktadır. Halkbilim ve Edebiyat’ın 
halkbilime ve Türk Halk Edebiyatı’na ilgi duyanları 
sevindireceğini umuyorum. Bu arada derleme ve 
inceleme kitaplarım ile bu eserimi yayınlayan Toker 
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Yayınları yöneticisi Yalçın Toker’e tanıdığı imkânlar 
dolayısıyla teşekkür ediyorum.” 
 
 

HALK BİLİM VE EDEBİYAT 
 
 

“Halkbilim, binlerce yıllık halk kültürünü 
derleyip değerlendiren bilim dalıdır. Halkbilim 
“Folklor” teriminin karşılığıdır. Folklor kelimesi, bütün 
dünyada bu bilimin adı olarak anılmaktadır. Fakat 
sözcük ülkemizde çeşitli anlam ve yorumlar katarak 
kavram kargaşasına yol açtı.  

 
Halk oyunu ekiplerine, halk oyunu türküleri 

okuyanlara folklorcu denip çıkıldı. Folklor, İngilizce 
“Folk-halk” ve “Lode-bilgi” sözcüklerinin birleşmesiyle 
meydana gelmiştir. Terimi, 22 Ağustos 1946 da 
Londra’da yayınlanan “The Althenaeum” dergisindeki 
makalesinde ilk kullanan Malton Alberus (W.J.Thomas) 
isimli bir yazar olmuştur. Yazar bu makalesinde, halk 
arasında yaşayan gelenek ve göreneklerin, atasözü ve 
deyimlerin, öykü ve halk şarkılarının derlenip 
değerlendirilmesini istiyordu. Bunu bilimsel olarak ele 
alacak bilim dalının da  “Folklor” olmasını önerdi. 
Yazar aynı yıl yayınlanan Almanların büyük “halk 
bilgini” Yakop Grim’in Alman Mitolojisi kitabının değeri 
üzerinde duruyordu. Alman Mitolojisi eski Alman dinini 
inceliyor, halk arasındaki inanışları gelenekleri, masal 
ve hikâyeleri derleyip değerlendiriyordu. 
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TÜRKİYE’ DE HALKBİLİM ÇALIŞMALARI 
 

Dünyada bir bilim dalı olarak gelişmeye 
başladığından 67 yıl sonra Türkiye’de 1913 de”Folklor” 
üzerine dikkatler çekilmeye başlandı, 23 Temmuz 
1913’de Ziya Gökalp “Halka Doğru” dergisinde Halk 
Medeniyeti başlıklı bir yazı yayınlayarak dikkatleri halk 
kültürüne çekmeye çalıştı. Daha sonra, 1914 Fuat 
Köprülü İkdam gazetesinde, Rıza Tevik Bölükbaşı’da 
Peyam gazetesinde konuya ağırlık veren yazılar yazdılar. 
M.Fuat Köprülü’nün yazısı “Folklor” başlığını 
taşıyordu. Peyam gazetesi edebiyat eki’nde çıkan Rıza 
Tevfik’in yazı başlığı da “Folklor”du. 

 
 Halk bilim terimi kabul edilmeden önce, Türkiye’ 
de “folklor” un karşılığı olarak, “Halkıyat, Harsiyat, 
Halkıyyat, Halkbilgisi, Budinbilgisi”kelimeleri ortaya 
atıldı. Hiç biri tutmayınca “Folklor” sözcüğü 
benimsendi…Ancak, terim karışıklıklara yol açtığı için, 
“Halkbilim” üzerinde birleşildi. 
 
 Türkiye’ de 1913’ ten 1932’ ye kadar halkbilim 
çalışmaları sistemsiz bir şekilde yürüdü. Halk 
edebiyatına, gelenek ve göreneklere, halk inanışlarına 
sistemsiz yaklaşıldı. 1932’ de Halkevleri’ nin 
kurulmasıyla uzmanlar, konu üzerinde ciddi olarak 
çalışmaya giriştiler. Bu sefer de halk musikisi ve halk 
danslarının ön plana çıktığı görüldü… 
 
 Halkevlerinden daha önce 1927-28 yıllarında 
“Halk Bilgisi Derneği” uzmanları küçük çapta derleme 
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ve değerlendirmeler yaptılar. “Türk Halk Bilgisi 
Derneği” nin halkbilim konu tasnifi şöyleydi : 
 
 1-Çevreye dair halk bilgisi 
 2-Eve dair halk bilgisi 
 3-Ev eşyasına dair halk bilgisi 
 4-Sanatlara ve mesleklere dair halk bilgisi 
 5-Giyim kuşama dair halk bilgisi 
 6-Beslenmeye dair halk bilgisi 
 7-Adetlere (geleneklere) dair halk bilgisi 
 8-İnançlara dair halk bilgisi 
 9-Bilgiye dair halk bilgisi 
 10-Şiire dair halk bilgisi 
 11-Seyirlik oyunlara dair halk bilgisi 
 12-Hikâyeye dair halk bilgisi 
 13-Musikiye dair halk bilgisi 
 14-Raksa( Halk danslarına) dair halk bilgisi 
 15-Hukuka dair halk bilgisi 
  
 Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi 
( Halk Kültürünü Araştırma Dairesi), gelişen imkânlar ve 
ihtiyaçlar çerçevesinde, halkbilim konularını 100’lük bir 
kotlama sistemiyle sınıflandırarak arşivlemektedir. 
  

HALKBİLİM VE EDEBİYAT 
 
 Halkbilim’ in inceleme, araştırma, derleme ve 
değerlendirme konuları içinde Türk Halk Edebiyatı’ndan 
başlamaktadır. Sözlü edebiyatımızın önemini anlayan 
araştırmacılar, ilk baştan ağırlığı edebiyat derleme ve 
incelemelerine vermişlerdir. Esasen, Halkbilime ilk ilgi 
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duyan M. Fuat Köprülü, Rıza Tevfik Bölükbaşı ve Ziya 
Gökalp edebiyatçıdırlar. 
 
 Türk halk kültürü ürünleri, bizim 
araştırmacılardan daha önce yabancıların dikkatini 
çekmiştir. 1887 yılında Macar İgnase Kunos, Rumeli ve 
Anadolu’ dan ilk sağlam halk bilim ürünlerini derleyerek 
incelemiş, bilim dünyasının hizmetine sokmuştur. Daha 
Türkiye’ de “folklor” a eğilinmemişken, ondan iki yıl 
önceye kadar, Halkbilimciler, Türk Halk Edebiyatı’na 
ilgi duymuşlar, derlemeler yaparak yayınlamışlardır. 
Araştırmalarını yayınlayan Halkbilimciler ve eser 
isimleri şöyledir : 
 
 İgnase Kunos ( Türk Halk Edebiyatı – 1899 ), 
Jakop ( Karagöz- 1899 ), Ethe ( Seyit Battal Gazi 
Menkıbeleri -1909 ), Valenski ( Nasrettin Hoca- 1911 ). 
Bunlardan başka, yabancılardan, daha bir çok bilim 
adamı, özellikle Türk Halk Edebiyatı üzerine derlemeler, 
inceleme ve araştırmalar yapmıştır. 
 
 Türk Halk Edebiyatı’ nın, Halkbilim’ in önemli 
inceleme konusu olduğuna bir başka delil, Kültür 
Bakanlığı Halk Kültürü’ nü Araştırma Dairesi’ nin 
düzenlediği “tasnif” de edebiyat ürünlerine ait 
“kotlama”ların çokluğu gösterilebilir. Bu tasnifte Türk 
Halk Edebiyatı ile ilgili arşiv ve eşya dosya maddeleri 
şunlardır : 
 
 Ağızlar, halk etimolojisi, kelime hazinesi. Aşık 
edebiyatı, tekke şiiri, halk şiiri türleri, tekke edebiyatı 
şairleri ve eserleri, destanlar, efsaneler, evliya 
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menkıbeleri, halk hikâyeleri, masallar, fıkralar, anonim 
şiirler, maniler, türküler, tekerlemeler, atasözleri, 
deyimler, ölçülü sözler, bilmeceler, dualar, beddualar, 
yeminler, selamlar, küfürler, argo sözler, okşamalıklar, 
nasihatlar, satıcı-çerçi sözleri, hitaplar… 
 
HALK EDEBİYATINA HİZMET VERENLER 
 

Kendisi de halk şiiri tarzında eserler vermiş  
olan Feylesof Rıza Tevfik, folklor araştırmalarını 
başlatan “Folklor” başlıklı makalesinde şöyle diyordu : 

. 
“Ne yazık ki biz bu edebiyatı bilmiyoruz ve 

araştırmasına da tenezzül etmiyoruz. Halbuki ecnebiler 
buna çok önem veriyorlar. Aziz dostlarımdan Prof. 
İgnase Kunoş, Türk halk masallarını, bilmecelerini, 
türkülerini, oyunlarını toplamış ve büyük bir kitap 
meydana getirmiştir…” 

 
Rıza Tevfik’in aydınlara bu sitemi, halka yakın 

yürekleri harekete geçirdi. Sanatta “Hececiler” bir okul 
olarak gelişti ve başarılı eserler verdiler. Bu arada 
inceleme ve araştırmacılar da konuya coşkunluk ve 
bilimsellikle yaklaştılar. Özellikle Cumhuriyetten, daha 
doğrusu 1928’den sonra halkbilime ve onun en önemli 
inceleme kolu olan “halk edebiyatı inceleme ve 
derlemelerine” öncelik ve önem verildi. Cönkler derlenir 
ve daha iyi korunur oldu. Halk ağzından derlemelere hız 
verildi. Kitap yayınları birbirini izledi. 

 
1938’de Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakütesi’ne 

Halkbilim ve Halk Edebiyatı dersleri konuldu. 
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Öğrenciler, derleme ve araştırma gezilerine görevle 
gönderildiler. 

 
Halk edebiyatı derleme, inceleme ve araştırma 

çalışmaları yapanlardan bir kısmı şunlar oldu: 
 
Ferruh Aksungur, M. Halit Bayrı, Hikmet 

Dizdaroğlu,  Saadettin Nüzhet Ergun,  Ahmet Şükrü 
Esen, Halil Vedat Fıratlı, Abülbaki Gölpınarlı, Eflatun  
Cem Güney, Prof.Dr. Mehmet Kaplan, Vasfi Mahir 
Kocatürk, Muharrem Zeki Korgunal Hamit Zübeyir 
Koşay, Prof. M. Fuat Köprülü, Sedat Veyis Örnek, 
Cahit Öztelli, Prof Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Burhan 
Toprak, Murat Uraz, Ali Rıza Yalgın.  

 
Bu araştırmacılar, derleme ve değerlendirme 

çalışmalarını kitap olarak çıkardıkları gibi, 1927’den 
1949’a kadar “Halkbilgisi” dergisini de yayınladılar. 
Daha sonra çeşitli folklor dergileri yayınlandı. İhsan 
Hınçer’in çıkardığı “Türk Folklor Araştırmaları” 
dergisi ile İbrahim Aslanoğlu’nun “Sivas Folkloru” 
(Sonradan Türk Folkloru) ve bizim 1965’den beri 
yayınladığımız “Tarla Dergisi” halk edebiyatı ağırlıklı 
olarak yayın yaptı ve araştırmacıların yazılarına yer 
verdi. 
 
 
YAŞAYAN ARAŞTIRMACILAR 

 
1982 Anayasası ile Yüksek Öğretim Kurumu 

(YÖK)’ün kuruluşundan sonra Halkbilim, 
üniversitelerimizde, “ana bilim dalı” olarak yer aldı. 
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Halen birçok üniversitemizde, Halk Edebiyatı, ayrı bir 
ders olarak okutulmaktadır. Öğrenciler, bitirme, master 
ve doktora tezlerini daha bir yoğunlukla Halk Edebiyatı 
konularından seçmektedirler. Türk Halk Edebiyatı 
araştırmalarına ağırlık veren yaşayan bilim adamı ve 
uzmanlardan bazıları şunlardır. 

 
Ö. Asım Aksoy, Y. Doç. Dr. Ali Berat Alptekin, 

İbrahim Aslanoğlu, Halil Atılgan, Nezihe Araz, Prof. 
Dr. Muhan Bali, Prof Dr. İlhan Başgöz, Prof Dr. Pertev 
Nailli Boratav,  Dr. Müjgan Cunbur, Hilmi Dülkadır, 
Rasim Deniz, Prof Dr. Şükrü Elçin, Prof Dr. Ahmet 
Bican Ercilasun,  Prof Dr. Muharrem Ergin, Mehmet 
Fuat, Doç.Dr. Nevzat Gökaydın, Prof Dr. Tuncer 
Gülensoy, Prof Dr. Umay Günay, Yaşar Kemal, 
(Göğceli) Dr. Orhan Şaik Gökyay, Feyzi Halıcı, 
Hayrettin İvgin, Ahmet Kabaklı, Mustafa Necati 
Karaer, Prof.Dr. Abdülkadir Karahan, Asker Kartari, 
Doğan Kaya, İ. Gündağ Kayaoğlu, Mazlum Nusret 
Kılıçkıran, Süleyman Kazmaz, Sabri Koz, Dr.Hasan 
Köksal,  Cevdet Kudret,  İrfan Ünver Nasrattinoğlu, 
Aydın Oy, Haşim Nezihi, Okay, Dr. Mehmet Önder, 
Ahmet Özdemir, Ahmet Z. Özdemir, Kutlu Özen, Prof. 
Dr. Saim Sakaoğlu, Dr. M. Necati Sepetçioğlu,  Prof 
Dr. Bilge Seyidoğlu,  Nail Tan, Nuri Taner, Taha 
Toros, Prof Dr. Fikret Türkmen, Muzaffer Uyguner, 
Süleyman Yağız, Mehmet Yardımcı, Ayhan Yetkiner, 
Rıza Zelyut… 
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KAYNAKLAR; 
 
Prof Dr. Şükrü Elçin- Halk Edebiyatı Araştırmaları (1977) 
Prof Dr. Pertev Nailli Boratav- Folklor ve Edebiyat (1982/1-
2) 
Şerif Baykurt, Doç Dr. Sait Evliyaoğlu-Türk Halkbilimi (1987) 
Dr. Hamit Zübeyr Koşay-Makaleler ve incelemeler (1974) 
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PİRİMİZ DEDE KORKUT 
 

Her mesleğin bir piri var. Halkımız, pirsiz sanat 
ve işin bereketsiz olduğuna inanmıştır. İş Pir’siz ise yüz 
nursuz olur… Pir, işi yahut sanatı, ilk yapana kurallarını 
koyana deniliyor. Tasavvuftaki Pir’in yeri ve işlevi başka. 
O da bizim pir’den alır kaynağını amma, o başka !.. 

 
Bazı esnaf ve sanatkârların dükkânlarında 

levhalar görürsünüz. “Pirimiz üstadımız Hazreti İdris 
Nebi…” diye yazar. İdris Peygamber okuyanların yani 
hocaların piridir. Terzilerin de piri İdris Peygamber 
sayılır. Demirci esnafının piri de Hazreti Davut’tur. 
Demiri işleyen, zırhı ilk yaparak kullanan odur. 
Pehlivanların piri de Hazreti Hamza diye bilinir. 
Yiğitliğin sembolü halindeki zeybekler ve seymenler de 
pir olarak Hz. Ali’yi tanırlar. 

 
Yazarların şairlerin piri kimdir peki?  
 
İstanbul Radyosu’ndan Ahmet Çelik, geçenlerde 

radyoda bir konuşma yaptı bizimle. “İnanç”  dergisinde 
sohbetin metnini yayınladıktan sonra sorulu telefonlar, 
yol kesmeler daha da çoğaldı. Dostlar, “Ne demek 
oluyor?” Diyorlardı. Demiştik ki, “Pirimiz Dede 
Korkut”tur…” 

 
Evet Türk şair ve yazarlarının piri, Dede 

Korkut’tur. Türk edebiyatı masaldan başlar. Efsanedir 
köken; şiirdir, türküdür, ağıttır, ninnidir! Masalı’da, halk 
hikâyesini de ilk şiiri, türküyü, ağıdı ve ninniyi söyleyen 
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halktır. Ziya Gökalp, “En büyük deha halktadır” 
demiştir. Yüz yıllar öncesinden günümüze seslenen 
edebiyat ürünleri, halk dehasının ürünüdür. 

 
Türk halk dehası, Dede Korkut’u yaratıp ortaya 

çıkarmıştır. Geçenlerde yolum bir karakola uğramıştı. 
Başkomiser, duyan - düşünen biriydi. Sohbet arasında 
“başlangıcından günümüze en sevdiğim en büyük Türk 
yazar ve şairinin kim” olduğunu sordu. Dedim ki; “Dede 
Korkut!” Başkomiser “Dede Korkut diye birinin 
yaşadığını sanmıyorum” deyiverdi. Dede Korkut 
hikâyelerinin halk dehasının eseri olduğunu vurgulamak 
istiyordu. Dede Korkut pek tabii yaşamıştı ! Bilinen ve 
ispatlanan odur ki Dede Korkut isimli biri yaşamıştır. 
Fakat hangi dönemde, hangi çağda?..  

 
Kimi der ki, Dede Korkut, Türklerin “yaratılış ve 

türeyiş” destanını söyleyendir. “Oğuz Kağan” 
destanında da o vardır. Ergenekon Destanı’nda da o,  
“Şu” destanında o! Destanları yapan kuran ve söyleyen 
savaş öncesi yiğitleri coşturan, kahramanları sınırdan 
sınıra koşturan o! 

 
Ozanların başıdır Dede Korkut… Sevinçlerde 

kahkaha, ağıtlarda göz yaşıdır! Sonsuzluktan gelir Dede 
Korkut’un yaşama çizgisi. Türklük, İslâmiyet’le 
şereflendikten sonra da Dede Korkut var  olmuştur. İslâm 
Peygamberi Hazreti Muhammed ile çağdaştır o, Halk 
düşüncesi, Müslüman Türklerin elçisi olarak Dede 
Korkut başkanlığındaki “bir kurulu” İslâm Peygamberi 
ve halifeleri ile görüşmeye göndermiştir. 

Dede Korkut “At ayağı çabuk, ozan dili çevik olmalı” 
demiştir. Çabuk ayaklı atın neler yapabileceği belli! Zor 
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çözülür ozanın dili. Yazarın kalemi zor gezinir ak kâgıt 
üstünde. Parmakların daktilonun tuşları üzerinde gezinmesi 
için ısınması gerekir. Ozanın dilinin çözülmesi zor ki, pek 
zordur. Çok yerde halk ozanı karşılaşmalarında, sohbetlerde 
âşık, ustasına söz atar, saz dürter.  Bu hareket, “Dil bağımı 
çöz ustam” demektir. “Ustanın bir sözü, sazın bir tıngırtısı 
çözer dil bağını.” Türk yazarının, şairinin dil bağını, el bağını 
çözen ustaların en büyüğü Dede Korkut’tur. 

 
Yazıda “önemli olan, başlamaktır. Başladı mı yazar, 

gerisi geliverir. Dede Korkut öykülerine bakınız başlayışı 
gayet kolaylıklıdır.” A,a, ben de yazarım böylesini dedirtir 
adama! Kolay görünen zorluk. Eskiler böylesi kolay görülen 
zorluk için “sehl-i mümteni”deyimini kullanırlar. Dede 
Korkut’u “pir” belleyenler, zor olanın kolaylıkla halledildiği 
gerçeğini yaşarlar. Dil bağını çözmüştür Dede Korkut. 
Sözcükler ard arda yeşerir. Mısralar boy verir, saz yeni âhenk 
bulur.  

 
Her olayın içindedir. Dede Korkut. Onu okuyanlar, 

yaşayarak yazmak gerektiği gerçeğinden yürürler. Korkut 
Ata’nın anlattığı olayları halk yaşamıştır, yaşadığını 
söylemiştir. Yaşananın destanıdır Dede Korkut hikâyeleri, 
hayâl ürünü değil. Hayallerini de, ümitlerini, korkularını da 
verecektir elbet halk. Dede Korkut hikâyeleri baştanbaşa 
gerçeklerle, düşlerle, yarın endişesi ve güzel günler ümidi ile 
doludur. Dede Korkut konuşmuşsa Türk milleti konuşmuş 
olur. Türk yazarının, şairinin piri Dede Korkut değil de 
başkaca kim olabilir? 
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TAHİR KUTSİ MAKAL’IN “AŞIK HASAN 

DEDE KİTABI” ÜZERİNE 
 
Kitabın Adı: Aşık Hasan Dede 
Kapak Düzeni : Bülent Engez 
Dizgi : Teker 
Baskı : Çetin Matbaacılık 
Yayınlayan : Toker Yayınevi,  
100 Büyük Edip ve Şair Dizisi No: 48 
Yayın Yılı : 1995 

Toker yayınları arasında. 100 Büyük Edip ve Şair 
Dizis’nde Tahir Kutsi’nin Aşık Veysel, Karacaoğlan ve 
Köroğlundan sonra Aşık Hasan Dede kitabı yayınlandı. 
Böylece, Türk kültürünün altın halkalarından birisi daha 
gün ışığına çıkarılarak, kütüphanelerimizi kaynak kitap 
olarak süsledi. 
 
Kitap, 112 sayfadan ve üç ana bölümden meydana 
gelmiştir. Yıllarca Tameşvarlı Hasan  Dede adı ile 
edebiyat tarihçileri ve araştırmacıların bahsettiği Hasan 
Dede’mizin özbe öz Türk olduğu ve Kırıkkale’nin bugün 
Hasan Dede ismini taşıyan Kasabasına kendi adını veren 
dede’mizin olduğunu ispatlayan önemli bir araştırma 
kitabı. Tahir Kutsi, bu kitabıyla Türk kültür hayatına 
önemli bir eser daha kazandırmış bulunmaktadır. 
 
Ben de Ankara’nın Elmadağ ilçesi doğumluyum ve 
dolayısıyla Hasan Dede Kasabası’nın komşusu bir 
yerleşim yerindenim. Çocukluğumdan beri Hasan  
Dede’nin öykülerini, menakıbnamelerini büyüklerimin 
anlattıklarından dinlemişimdir. Elmadağ ilçesi “alevi-
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bektaşi geleneğine bağlı değildir”. Ancak, benim ilçemde 
de Hasan Dede’nin manevi bir nüfuzu sürekli canlı 
tutulmuştur. Çocuğu olmayan kadınlar yılın belirli ayında 
Hasan Dede türbesine ziyarete giderler, orada dua 
ettikten sonra, mutlaka çocuğunun olduğunu bizzat 
görmüşümdür. 
 
Hasan Dede Kasabası, Türkiye’nin en güzel üzümü ve en 
güzel karpuzunun üretildiği bir yerdir. Şarabı ve ev 
yapımı rakısı oldukça ünlüdür. Elmadağ köylerindeki 
düğünlerde Hasan dede’nin rakısı ve karpuzu ile üzümü 
özel önem atfedilir ve ağır misafirlere ikram edilirdi. 
Çocukluğum hep Hasan Dede efsanelerini dinleyerek 
geçmiştir. Kasabamızın birbirine çok yakın olmasından 
kaynaklanan bu etkileşim, öteden beri bende de çok 
merak uyandırmış, araştırmalarımı  Hasan Dede üzerine 
yoğunlaştırmıştım. Kutsi, beni de bu eseriyle büyük bir 
manevi yükten kurtarmış oldu. 
 
Tahir Kutsi’nin bu eseri Hasan Dede Kasabası’ na verilmiş 
önemli bir hizmet olmanın yanı sıra, Orta Anadolu 
kültürünü ortaya koyan Anadolu’yu Türkleştiren ulu 
zatlar dizisine de bir halka katmış olmaktadır. 
 
Eserin “Aşık Hasan Dede’yi Sunuş” giriş takdim yazısında 
Tahir Kutsi Makal “Bu kitap, 20 yıllık bir çalışmanın 
ürünüdür.” dedikten sonra, 1973 yılında 21 günlük bir 
Romanya gezisiyle Tameşvar kentine gidip Hasan 
Dede’nin mezarı olduğu iddia edilen mezarı ziyaret 
ettiğini, 1975’de Kırıkkale’nin Hasan Dede kasabasında 
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bir kere daha araştırma yaptığını, can  dostlarıyla 
sohbetlerde bulunduğu belirterek “Suyunu içtik 
hasandede kasabasının, gülünü derdik, şerbetini, 
şarabını yudumladık. Pekmeziyle doyduk” demektedir. 
 
1985’de Eskişehir’de yapılan “I.Uluslararası Türk Halk 
Edebiyatı Semineri” ne “Hasan Dede Gerçeği” konulu 
bildirimi ile katılan Makal’a seminerde Erzurum Atataürk 
Üniversitesi’nden bir bilim adamının Hasan Dede 
Gerçeği’ nin üniversitece araştırılmakta olduğunu, 
yapılan bu çalışmanın kısa zamanda yayınlanacağını 
belirtmesi üzerine, Romanyalı bilim adamı Prof. Dr. 
Mihail Guboğlu’nun bilimsel bir asabiyetle buna cevap 
verdiğini bildirmektedir. Bunun üzerine, 1995 ve 1987 
yıllarında Atatürk Üniversitesi’ndeki konferanslarında 
Hasan Dede üzerinde özellikle ve ısrarla durduğunu 
belirterek, maalesef  üniversitenin denildiği gibi bir 
araştırma veya tez çalışması yaptırmadığını üzülerek 
görmüş ve 1988 yılında yayınlamayı düşündüğü bu eseri, 
sağlık nedenlerinin araya girmesiyle ancak 1995 yılına 
nasip olduğunu ifade etmektedir. 
 
Tahir Kutsi takdim yazısını “Eksiğiyle, fazlasıyla, eğrisiyle, 
doğrusuya, “Gazi Aşık Hasan Dede” kitabı kültür ve 
sanat dünyasının görüşüne sunulmuştur. İlk defa kitap 
hacminde işlenen değerli halk ozanı Hasan Dede’ye ait 
yeni bilgilere ve bulgulara açığız. İleriki baskılarda, 
yanlışlıkları düzeltmeye, eksikleri gidermeye de açığız.” 
Sözleriyle bitirmektedir. 
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Eserin “Kısa Biyografi - Gazi Aşık Hasan Dede Kimdir?” 
başlıklı yazısında Hasan Dede’miz kısaca anlatılmıştır. 
Makal, “Türk Halk Edebiyatının önde gelen isimlerinden 
biridir. Bektaşilerin en çok sevdiği ozanların başında yer 
alır. Hasan Dede, XVII. Yüzyılda yaşamıştır. Karaman’da 
medrese tahsilini tamamlamış, orduya katılarak 
Rumeli’nde bir çok savaşta bulunmuştur. Sazı ve sözü ile, 
dinsel telkinleri ile ordu mensuplarına moral vermiştir. 
Tameşvar’ın terki (1683), Budin’in düşmesi (1686), 
Belgrad’ın kaybı (1688) gibi ikinci Viyana bozgunundan 
sonraki olaylar üzerine deyişleri, ağıtları vardır. 1695’de 
Padişah II Mustafa, ozanın eserlerini beğenmiş, kendisi 
de şair olan Padişah Hasan Dede’yi bol maaşla emekli 
etmiştir. 
 
İstanbul’da kalması istenmişse de o Anadolu’yu tercih 
ederek bugün, kendi adını alan hasandede köyüne 
yerleşmiştir. Kırıkkale iline 10 kilometre uzaklıktaki 
Süleymanlı (sonra Çukurcak, sonra Hasandede) köyüne 
dervişler ile yerleşen Hasan Dede, burada bağ dikerek, 
bostan ekerek geçirmiştir. İyi ve büyük karpuz yetiştirdiği 
için “Karpuzubüyük” sıfatıyla anılmıştır. 
 
Gazi Aşık Hasan Dede, bulunduğu çevrede sohbetleri ve 
deyişleriyle geniş bir ün salmış, adı etrafında menkıbeler 
oluşmuştur. Halkın diliyle, hece ölçüsüyle söylediği gibi 
aruz ölçüsüyle  de şiirler yazmıştır. Arapça, Farsça bilen 
Bektaşı “dede” leri arasında yer aldığı için ayrıca saygı 
uyandırmıştır. Beydili aşiretinden, Özbeöz Türk olan Aşık 
Hasan Dede’nin türbesi : Hasandede Cami’inin 
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avlusundaki türbe saygıyla ziyaret edilmektedir. 
Şiirlerinden bir kısmı  dergi ve kitaplarda yayınlanmıştır.” 
demektedir. 
 
“Gazi Hasan Aşık Dede’nin Kimliği” başlığı altında 
Makal, “Gazi Aşık Hasan Dede”, Özbeöz Türk’dür. 
Türkiyeli’dir. Ve mezarı da Türkiye’dedir. Halk edebiyatı 
araştırıcıları, birbirlerinden aktararak, Gazi Aşık Hasan 
Dede’yi şu anda Romanya sınırları içinde bulunan 
Timeşuara (Temeşvar) da doğduğunu, orada yaşadığını 
ve mezarının da orada bulunduğunu yazmışlardır. 
 
Romanya’nın bu şehrinde ve mezar haritasında 
yaptığımız araştırmada Aşık Hasan Dede adına 
rastlayamadık. Şiirlerinden ve eldeki belgelerden 
hareketle, Kırıkkale ilinin Hasandede kasabasındaki 
türbenin Hasan Dede’ye ait olduğu kanısına vardık. Yine 
bu kasabada ve Ankara’da ki, İstanbul’daki akrabalarının 
elindeki “secere tablosu,” cönklerdeki şiirleri, halkın 
belleğindeki deyişleriyle Hasan Dede’nin Keskin ve 
Kırıkkale çevresinde “yaşamakta” olduğunu belirledik.   
 
Hasan Dede, Türkmen boylarından Beydili aşireti 
mensubudur. Osmanlı Ordusuna katılarak savaşlara 
girdiği gerçektir. Ancak Aşık Hasan bazı kaynaklarda ileri 
sürüldüğü gibi devşirme Hristiyan çocuğu değil, özbe öz 
Türk’dür. O kadar ki, “Menakıpname”lerde onun, 
Horasan’dan geldiği ileri sürülmektedir.” dedikten sonra 
XVII. Yüzyılda yaşayan Hasan Dede, şiirlerinde zaman 
içinde “Kul Hasan, Aşık Hasan, Garip Hasan” isimlerini de 
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kullanmıştır. Edebiyat tarihçileri onu “Tameşvarlı Gazi 
Aşık Hasan Dede” adıyla anmışlardır. Gazi Aşık Hasan 
Dede, çeşitli konularda deyişler söylemiştir. “Budin 
Türküsü” ve “Tameşvar Türküsü” nden başka en tanınan 
deyişi “Eşrefoğlu al haberi… dizisi ile başlayanıdır. 
“Eşinden ayrılan dağlar ve Dedim-dedi” li bir eseri de 
ünlenmiştir. Hece ve aruz ölçüsüyle eserler veren Hasan 
Dede’nin cönklerden ve halkın belleğinden derlenen 
şiirleri de görüldükten sonra, onun ne derece güçlü bir 
ozan olduğu ortaya çıkmaktadır.”  demektedir. 
 
Tahir Kutsi Alevi-Bektaşi geleneğine bağlı kişilerce en 
sevilen, sayılan yedi yıldız şair şunlardır : Nesimi, Şah 
Hatayi, Pir Sultan Abdal, Fuzuli, Kul Himmet, Yemini, 
Virani” Hasan Dede’nin deyişleri incelenirse, bu yıldızlar 
arasında kendisine de yer vermek gerekmektedir”  
demektedir. 
 
“Gazi Aşık Hasan Gazalarda” başlığı altında Makal 
“Hasan Dede, Anadolu’da yetişerek yanıp piştikten 
sonra, tahminimizce, Rumeli’den Anadolu ordu 
birliklerinin çağrılması üzerine Avrupa yakasına 
geçmiştir. Bilindiği gibi Osmanlı Ordusunda dervişlere, 
tekke ve dergah  mensuplarına da çok iş düşerdi. Alp-
erenler, gönül adamları ya önceden giderek halkı 
gönülden fethederler yahut bizzat cenge katılarak 
savaşırlardı. Selçuklu döneminde de “Ahi birlikleri” aynı 
işi görürdü. Osmanlı Devleti’nin ilk kuruluş yıllarında 
“Geyikli Baba” ve öteki erenlerin Bursa’yı manevi 
fetihleri de buna örnektir. Yıldırım Beyazıt’ın damadı 
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ünlü bilgin ve sanat adamı Emir Sultan’ın da dervişleriyle 
İstanbul kuşatmasına katıldığı bilinmektedir. 
 
Rumeli’ne ise “Saru Saltuk, Gül Baba” gibi bir çok gönül 
eri gitmiş, Müslüman Türk’ ün adalet ve barış bayrağını 
dikmiştir. Gazi Aşık Hasan Dede de Karaman dolayından 
Rumeli’ne savaşlara böylece katılmıştır. 
 
Bu gazalarda Hasan Dede, kahramanlık duygularını 
deyişleriyle körükleyerek, Yeniçerilere “ders”ler vererek 
morallerini yüksek tutmuştur. Savaşa girmiş ve 
muhakkak yaralanmış olmalı ki, kendisine “Gazi” ünvanı 
verilmiştir. 
 
Gazi Aşık Hasan Dede, yaşadığı çağın olaylarına da deyiş 
ve destanlarında yer vermiştir. Tameşvar’ın terki (1683), 
Belgard’ın kaybı (1688), Budin’in düşmesi (1686) üzerine 
söylediği ağıtlar, yüzyıllarca dilden düşmemiş, 
gönüllerden silinmemiştir.” demektedir. 
 
Prof. M. Fuat Köprü’nün “Saz Şairleri” isimli eserinin 
birinci cildinde sayfa 129’daki tesbitinin yanlışlığını 
ortaya koyan Tahir Kutsi, Köprülü’nün Hasan Dede’yi 
Tameşvarlı gösterdiğini, oysa, gerçeğin böyle olmadığını 
ifade etmektedir. 
 
“Tameşvar Değil, Süleymanlı (Çukurcak) başlığı altında 
Tahir Kutsi, Edebiyatımızda geniş ufuklar açan birçok 
bilinmeyen konuya aydınlıklar getiren Prof. Fuat 
Köprülü’nün tespitlerine saygı duyarız. Hasan Dede 
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konusundaki görüşlerinde tereddüd notlarımız vardır. 
Dedikten sonra, tereddüdlerini maddeler halinde 
sıralamaktadır. 
 
Tahir Kutsi, eserinde Hasandede Kasabası hakkında da 
bilgi vermiş bulunmaktadır. Verdiği bilgi aynen şöyledir : 
“Bugün Kırıkkale il merkezine on  kilometre uzaklıkta 
bulunan Hasandede Kasabası tarihi bir yerleşim 
merkezidir. Türkmen boyları tarafından kurulmuştur. 
Kaletepe ve Kırıkköy’ün birleşmesiyle kurulup gelişen, 
Makina Kimya Endüstrisi tesislerinin kurulmasıyla 
büyüyen ve il merkezi olan Kırıkkale’den önce Hasan 
Dede Kasabası Türkiye haritasında vardı ve ilk adı 
“Süleymanlı” idi. Gelişip “kaza” olduktan sonra 
“Çukurcak” adı verildi. Daha sonra “İkikol” adıyla anıldı 
ve en sonunda yetiştirdiği Hasan Dede’nin anısına saygı 
ifadesi olarak “Hasandede” olarak değiştirildi. 
 
Kırıkkale çevresinde, köyden yetişen kimselerin adını 
köye isim olarak verme geleneği vardır. Bazı köylerin 
isimleri şöyledir : Aşağı Mahmutlar, Hacıbalı, 
Karaahmetli, Karacaali, Koçubaba, Halışeyh, Aydınşıh, 
Battalobası, Haydardede, Hüseyinobası, İzzettinköy, 
Kenanobası, Gazi Aşık Hasan Dedeye atfen Hasandede  
adını almış bulunan bu yerleşim birimi hakkında 17. 
yüzyılda yaşamış olan ünlü bilgin Katip Çelebi, 
“Cihannüma-Dünyayı Gösteren” isimli eserinde şöyle 
demektedir : 
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“Çukurcak, Engürü’den bir merhale Şark’da kasabasız bir 
kazadır. Alma Dağı bunun yaylasıdır. Bir ruh’u bülend ve 
hoş abu yaylakları ve çam ve ardıç vesair, esnaf, escara 
müstemil bir meşhur dağdır. Livai Engürü’de (Ankara) 
sakin yörükane müteallik bir kaza dır. Kadıları şehirden 
şehire gezip maslahatlarını görür. Mahsus yeri yoktur. 
Haymana, Alma Dağı zeylinde; çukurcak bunun şimalinde 
Engürünün nahiyesi ve havvası hümayundadır. Kurası 
mamur ve halkı mizyaf ve misafirperver dostlardır. Bir 
ucu tâ Turgut eline ulaşır. Ve bu nahyede bir germabei 
Hüdayi vardır ki, balçığına marazlı girip şifa bulur. Bu 
nahye halkı ekser atlar ve develer beslerler ki alâsı bunda 
bulunur.” 
 
“Gazi Aşık Hasan Dede Köyünde” başlığı altında “Nice 
gâzâdan sonra Aşık Hasan Dede, anlaşıldığına göre, 
gençliğinde eğitim gördüğü Karaman’a dönmüş, burada 
bir süre kalarak, dostlarıyla vedalaşarak, o zaman ki 
adıyla ikikol’a, bugünkü Hasandede Kasabasına gelip 
yerleşmiştir. Hasan Dede, bu köyde bir “zaviye” kurmuş, 
beldeyi yaşanılır, çalışılır, geçinilebilir bir belde 
durumuna getirmiştir. Padişah fermanı ile ikikol’da geniş 
bir arazi, hasan Hede’ye tahsis  edilmiştir. 
 
Gazi Aşık Hasan’dan vergi alınması hususunu da 
kaydeden Padişah fermanında bir bölüm şöyledir : 
 
“Şeyh Hasan Fakih, veled Yakup Fakiha; mezkür Şeyh 
Hasan Fakiha, sekiz nefer dervişle Karaman’dan gelip; 
Ankara’da vilayeti mezküre’ye giden Teksalan nam mevki 
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kurbünde olan İkikol nam, hali viran, Berat-ı âlişan... 
Tahminen iki çiftlik yerin matuf yer olmağın üzerine 
zaviye bina edip verendeye ve revendeye hizmet 
edermişi Haliya Payayi seriri ilaya arz olunup çifliği 
mezburenin mahsulatı, zaviye-i mezbure verendeye 
sarfolunup, sekiz nefer dervişle resmi avarız vermeyip 
zaviyeye hizmet etmek vechi üzere emrolunmağın. 
 
Gazi Aşık Hasan Dede, fermandan da anlaşılacağı üzere, 
sayılı bilginlerden sayılmaktaydı. “Fıkıh” ilmi okumuştu 
ve “Fakih” sıfatı vardı. Yine anlaşıldığına göre gazi Hasan, 
o “Şeyh” olarak anılmaktaydı. 
 
Gazi Aşık Hasan Dede, kasabaya “sekiz nefer derviş” ile 
bir arada gelmişti. Karaman eyaletinden onbinlerce 
kişilik ordu ile Rumeli’ne gelen Hasan Dede, bilim, aşk ve 
çalışma hayatına çekilirken yanında olan ve mezarları 
Hasan  Dede türbesi içinde bulunan “sekiz nefer 
dervişin”isimleri şöyledir. İshak, Ramazan, İsrafil, 
Havahindi, Mahmut, Emirze, İskender, Işık. Ishak’ın oğlu 
Süleyman ve Mustafa’da bunlar arasındaydı. 
 
Hasandede kasabası, bir süre Keskin’e bağlandı. 
Kırıkkale, gelişip büyüdükten sonra da belde, 1989 
yılında il olan Kırıkkale’ye bağlandı.  
 
“Gazi Aşık Hasan Dede’nin Soyu - Sopu” başlığı altında 
Tahir Kutsi, “Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Ahi 
Evran, Aşık Paşa gibi gönül erlerinin, alıp erenlerin 
yerleştiği mıntıkanın ortasında yer alan Hasan Dede 
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bilgisi, görgüsü ve etkin kişiliği ile Müslüman Türk 
olmanın mutluluğunu çevresiyle birlikte yaşamıştır. 
 
Gazi Aşık Hasan Dede’nin, Horasan’dan geldiği de öne 
sürülür. Ailesinin Horasan’dan geldiği muhakkaktır. 
Babası da Hasan Dede gibi okumuş, ilim-irfan sahibi bir 
kişi olan Şeyh Yakup’tur. 
 
Hasan Dede’nin iki eşinin bulunduğu bilinmektedir. 
Bunlardan birinin adı “Benligüzel”, ötekisi ise “Fatma” 
dır. Benligüzel’den İbrahim ve Mustafa isimli iki oğlu, 
Ümmühan isimli bir kızı dünyaya gelmiştir. İbrahim ile 
Mustafa’nın hayatı ile ilgili gelişmeyi izleyebilmiş değiliz. 
Ümmühan Ana’dan doğanlar, nesillerini günümüze kadar 
sürdürmüşlerdir. Hasandede kasabasında, Ankara’da ve 
İstanbul’da fertleri bulunan “Demirhan” ailesinin 
kökeninde Ümmühan ana vardır. Alilenin elindeki 
“berat” ta köy çevresinin gazi Aşık Hasan Dede’ye 
fermanla tahsis edildiği belirtilmektedir. Ankara’da 
oturun, köyü ve Aşık Hasan Dede için büyük emekler 
veren merhum Abdullah Demirhan Dede’deki 
“ferman”ın halen, onun evlatlarında olduğunu sanıyoruz. 
 
Gazi Hasan Dede evlatlarından Ahmet  Demirhan, 
Hasandede kasabasının önde gelen işadamlarındandır. 
Şarap fabrikası sahibidir.Genç yaşta ölen oğlu “Orhan 
Demirhan” adına bir  lise yaptırmıştır. Gazi Aşık Hasan 
Dede evlatlarından Ali Abbas Demirhan Amerika’da 
okumuştur. Yaygın eğitim ve test uzmanıdır. Bir süre 
“Mayataş Dersaneleri”ni yönetmiştir. Maden 
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araştırmaları ve ihracatı ile uğraşan bir işadamı iken felç 
olmuştur. Halen hastadır” demektedir. 
 
Tahir Kutsi, bu eserinde Gazi Aşık Hasan Dede’yi bu 
başlıklara ilâveten 
 
-Gazi Aşık Hasan  Dede Türbesi 
-Hasan Dede Camisi ve Bir Efsane 
- Hac ayağınızdadır 
- Menkıbelerde Hasan Dede 
- Eşrefoğlu al haberi 
- Budin Türküsü 
- Bir Şiir Daha 
- Budin savunmasında Hasan Dede 
- Gazi Aşık Hasan Dede’nin kişiliği ve Sanatı 
- Leyla’yı arayan Mevlâ’ yı Bulur 
- Gazi Aşık Hasan Dede’nin etkisi ve “Bende”leri 
başlıklarıyla incelenmiş ve Hasan  Dede’nin Şiirleri için 
ayrı bir bölüm ortaya koymuştur. 
TahirKutsi Hasan Dede kitabına Hasan Dede’nin 53 şirini 
almış. Hasan Dede’nin hece ölçüsü veya aruzla yazılmış 
şiirlerinden bir demet sunarak, güzide bir eser meydana 
getirmiştir. 
 
Sözlerimizi bu güzel eserden Hasan Dede’nin bir şiiriyle 
sona erdirelim. 
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DANESİNE 
 
Şunda bir canana gönül düşürdüm 
Yanakları dönmüş nar danesine 
İnmiş, inmiş mah yüzüne dökülmüş 
Asılsam zülfünün her danesine 
 
Tenhaca bulup da halim arz etsem 
Dertliyem, derdime bir çare kılsam 
Ol kiraz dudağın ağzıma alsam 
Pek tutup asılsam gerdanesine 
 
Yüzünü göreli oldum serseri 
Sim gümüşe benzer her yeri 
Meydana getirmiş böyle güzeli 
Aferin doğuran mert annesine 
 
Hasan Dede yâr hayalin görürken 
Naz ile, niyaz ile yola giderken 
Şurda bir dilber’in methin ederken 
Hicabından döktü, ter, danesine 
 
 

*** 
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Dr. Tahir Kutsi’nin 
Âşık Hasan Dede Kitabı üstüne 
Dr. Mehmet YARDIMCI 
 
(9 Eylül Üniversitesi Burca Eğitim Fakültesi) 
“Yiğit adıyla âşık sazıyla tanınır. 
 İnsan hem yiğit, hem de âşık olursa 
 unutulmasına imkân mı kalır? 
                                      Dr. Müjgan  CUNBUR 
 

Türk halk edebiyatına daha önce “Karacaoğlan, Sahte 
Ozanlar Günümüz Halk Şairleri, Dadaloğlu Halk Şiiri  
Antolojisi, Köroğlu, Zaralı Âşık Adem, Aşıklar Şöleni, 
Aşık Veysel’in Dünyası” gibi pek çok eser kazandıran ve 
bu çalışmaları nedeniyle İnönü Üniversitesi Senatosu 
tarafından kendisine “Fahri Doktor”ünvanı verilen Tahir 
Kutsi Makal, sayıları otuzu aşan eserleri zincirine “Aşık 
Hasan  Dede” isimli kitabı ile yeni bir halka daha ilave 
etmiştir. 
 
Makal, Türk Edebiyatı’nda bazı ilklere imzasını atmış bir 
kişidir. Bu ilklerin başında Dadaloğlu’nun şiirlerinin 
toplanması için yaptığı 14 yılık unutulmayan çalışması 
gelir. 
 
Aşık Hasan Dede kitabı da arka kapağa konan iki 
fotoğrafla belgelendiği ve sunuş yazısında belirtildiği 
gibi 20 yıl süren bir araştırmanın ürünüdür. 
 
Dr. Tahir Kutsi’nin Aşık Hasan Dede kitabı aşarı 
iddialarla ortaya çıkışı nedeniyle çok önemlidir. Çünkü 
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Tameşvarlı Aşık Hasan adı ile bütün edebi 
kaynaklarımıza giren aşığın Tameşvarlı olmayıp, 
Kırıkkale’nin  Hasan Dede bucağından Aşık Hasan Dede 
olduğunu iddia edip bazı belgelerle ispata çalışmaktadır. 
 
Makal böyle iddiaları daha önceki yayınlarında da ileri 
sürmüş ve iddialarında haklı olduğu görülmüştü. Mesela 
1969’da Tarla Dergisi yayınları arasında yayınladığı 
“Sahte Ozanlar” adlı kitabında Aşık Ali İzzet için ileri 
sürdüğü iddialarda haklı olduğu görülmüş, “mühür 
gözlüm, Mecnunum Leylamı gördüm” gibi meşhur 
türkülerin Ali İzzet’e ait olmadığını, Ali İzzetin, Aşık 
Ömer ve Gevheri’nin şiirlerini alıp tahrip ederek kendine 
malettiğini, Gevheri’nin şiirlerini alıp tahrip ederek 
kendine malettiğini, 19.yüzyılın usta aşıklarından Ali 
İzzet’in defterini bulup, şiirlerini kendine malettiğini ileri 
sürmüş ve iddiasında halklılığını göstermiştir. Bu nedenle 
Makal’ın Tameşvarlı Aşık Hasan’la ilgili iddiasına da 
dikkat etmek gerekir. 
 
Makal 7-9 Mayıs 1983 tarihleri arasında Eskişehir 
Valiliği tarafından düzenlenen I. Uluslararası Türk Halk 
Edebiyatı Semineri’nde “Gazi Aşık Hasan Dede 
Gerçeği” isimli tebliğinde aynı konuyu dile getirmiş 
Tameşvarılı Aşık Hasan’ın Gazi Hasan Dede olduğunu, 
Türkiyeli olup, mezarının Türkiye’de bulunduğunu iddia 
etmiş ve tebliği Romanyalı Prof.Dr. Mihail Gubuloğlu  
tarafından “Makal doğru söylüyor, Gazi Aşık Hasan 
Dede Anadoluludur ve mezarı Anadolu’dadır.” 
Biçiminde (sunuş yazısında da belirtildiği gibi) tasdik 
edilmiştir. Tabii bu tasdik Tameşvarlı Aşık Hasan’ın bir 
çırpıda Kırıkkaleli Aşık Hasan Dede olduğunu 
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kanıtlamaz. Mezarının Tameşvar’da bulunması yeterli 
delil midir? Nice halk şairlerinin doğduğu ve öldüğü 
yerde mezarı  bulunmamaktadır. Zileli Ceyhuni’nin 
mezarı Zile’de değildir. Hekimhanlı Esiri’nin mezarı 
Hekimhan’da bilinmemektedir. Ama Ceyhuni Zileli, 
Esiri Hekimhan’lıdır. Böyle iddiaların üzerinde temkinli 
olunmak, araştırmayı daha genişletmek gerekir. 
 
Dr. Müjgan Cunbur’un “Daha Orta Avrupa Türk 
atalarının nal sesleriyle inlediği XVII. Yüzyılda  Gazi Aşık 
Hasan bu diyarlarda Türk sazının ezgilerini dinletmiş bir 
ordu şairimizdir.” dediği gibi Aşık Hasan Makal’ın 
moralini yükselten halk şairi olma ihtimali de oldukça 
kuvvetlidir. Bu nedenle sayın Makal’a haklılık payını 
fazlaca bırakmak istiyorum. 
 
Şu bir gerçektir ki, önemli halk şairlerini, bir süre 
kaldıkları yörelere maletmek o yöre halkının doğasında 
mevcuttur. Bilindiği gibi Karacaoğlan’ı Yunus Emre’yi 
Köroğlu’nu hem Anadolu hem  de Anadolu dışındaki Türk 
yöreleri hep kendilerine maletmeye çalışmışlardır. 
Anadolu’dan giden bir ozan olduğu halde Aşık Hasan’ın 
da böyle bir gayret sonucu Tameşvar’a maledilmeye 
çalışıldığı bunda da başarılı olduğu düşünülebilir. Çünkü 
hiçbir şiirde Tameşvarlı tapşırması bulunmamaktadır. 
 
Yine Çorumlu olduğu halde Deli Boran bir süre Tahir 
Kutsi’nin de “Çukurova ve Torosların çocuğu Aşık Deli 
Boran” diyerek düştüğü hataya düşülüp güneyli 
gösterilmiş ya da şiirlerindeki konulara dayanarak öyle 
sunulmuş.” Zileli Ceyhuni Çorum’da evlendi diye 
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Çorumlu olarak gösterilmeye uğraşılmış. Tokatlı Gedai 
ömrünün son yıllarını İstanbul Beşiktaş’ta geçirdi diye 
“Beşiktaşlı Gedai” olarak edebiyat dünyasına 
tanıtılmıştır.” Ancak Muhtar Yahya Dağlı’nın Gedai’nin 
manevi oğlu Dr. Ali Rıza Bey’le tanışıp Gedai’nin defterini 
elde edip, Tokatlı olduğunu öğrenince 1943’te 
yayımladığı “Tokatlı Gedai” isimli kitapta edebiyat 
tarihlerindeki bilgilerin yanlışlığı ortaya çıkmıştır. Umarız 
Makal da haklı çıkar ve edebi kaynaklarda ki bilgiler 
Makal’ın iddiaları doğrultusunda değişir. 
 
Yapılan yanlışlara bir başkasını eklemek için yine de 
temkinli davranılıp, Makal’ın açtığı bu yolun biraz daha 
araştırmaya açık tutulması gerekmektedir. İsim 
benzerliği yüzünden Zileli Âşık Sadık ile Malatyalı Aşık 
Sadık’ın Konyalı Kemteri, Zileli Kemteri ile Sivaslı 
Kemteri’nin, Tarsuslu Sıtkı ile Sivaslı Sıtkı’nın Sivaslı Veli 
ile Senirkentli Veli’nin şiirlerinin birbirine karıştırıldığı, 
aynı mahlası kullanan altı şairin şiirlerinin Pir Sultan 
Abdal’a maledildiği Yunus tapşırmasını kullanan Derviş 
Yunus, Kul Yunus ve Yunus Emre’nin şiirlerinin tümünün 
Yunus Emre adına yayımlanarak  karışıklığın doğurduğu 
sonuçlar gözardı edilmemelidir. 
 
Makal’ın Aşık Hasan Dede isimli kitabını okudukça büyük 
ölçüde haklılığına kanaat getirdiğimi de belirtmek 
isterim. 
 
Çünkü Makal kitabında Hasan Dede bu köyde bir 
“zaviye” kurmuş beldeyi yaşanır çalışılır geçinilebilir bir 
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belde durumuna getirmiştir. Padişah fermanı ile ikikol’da 
geniş  bir arazi Hasan Dede’ye tahsis edilmiştir. 
demektedir.Halen Kastamonu Emniyet Müdürü olan ve 
1993-1994 yıllarında Malatya Emniyet Müdürü olarak 
görev yapan sayın Yunus Koçak bana Hasan Dede ile ilgili 
padişah fermanlarını getirmişti. Bu fermanlar Hasan 
Dede soyundan Demirhan ailesindekilerin dışında sayın 
Makal’ı doğrulayan diğer belgelerdir. 
 
Gönül isterdi ki sayın Makal sayın Koçak ile görüşüp 
fermanların fotokopileri ile kitapta bulunmayan ve Yunus 
Koçak’ın elinde bulunan şiirlerini de bu güzel kitaba 
koyabilseydi. 
 
Sayın Makal kitabın 17. sayfasında “Ankara”da oturan, 
köyü ve Aşık Hasan Dede için büyük emekler veren 
murhum Abdullah Dede’deki “Fermanın halen onun 
evlatlarında olduğunu sanıyoruz” demektedir. Öyle 
sanıyorum ki bir süre Hacı Bektaş’ta görev yapan ve uzun 
yıllar Ankara’da emniyet mensubu olarak bulunan Yunus 
Koçak’taki fermanlar Makal’ın sözünü ettiği fermanladır. 
 
Makal’ı edebiyat tarihlerindeki Tameşvarlı Aşık Hasan’la 
ilgili bilgileri kökünden değiştirecek bu yürekli 
girişiminden dolayı kutlar, bugüne kadar bir araya 
getirilemeyen şiirlerini Toker yayınları arasında sevimli 
bir kitapla edebiyat dünyamıza kazandırışını takdirle 
karşılarken eline ve diline sağlık demeden kendimi 
alamadığımı belirtmek isterim. 
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Biçim olarak kitap çok güzel çok iyi tasarlanmış bir kapak 
düzeni var. Yalnız kitabın 107. sayfasına baktığımızda 
bibliyografyanın çok noksan olduğunu ve önemli 
bibliyografyaların bulunmadığını gördük. 
 
Bu bibliyografyalar içerisinde Eflatun Cem Güney’in 
Varlık Yayınları arasında çıkan Halk Şiiri Antolojisi’nin 
46.sayfasında ve Ali Püsküllüoğlu’nun Bilgi Yayınları 
arasında yayınlanan Türk Halk Şiiri Antolojisi isimli 
kitabın 271.sayfasında bulunan; 

 
Gelinin alnında elif yazılmış 
Elifin altına benler kazılmış 
Azrail gelince başı bozulmuş 
Kız iken sevdiğim sen değil misin? 
 
Gelinin yüzünde ipek duvaklar 
Hani adadığın bunca adaklar 
Sultanı kiraza benzer dudaklar 
Kız iken sevdiğim sen değil misin? 
 
Evinin önünde yürüdüm yoldan 
Doğrulup bakmadı ar ettim elden 
Yanaklar farksız katmerli gülden 
Kız iken sevdiğim sen değil misin? 
 
Aşık Hasan şu bahçenin düzüne 
Halkla halka sürme çekmiş gözüne 
Gelin oldum diye bakmaz yüzüme 
Kız iken sevdiğim sen değil misin? 
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biçimindeki şiiri Aşık Hasan Dede isimli kitapta ye 
almamıştır. Aşık Hasan Dede’den bahsedip şiirlerinden 
örnekler in bulunduğu diğer kitapların bazıları ise şu 
şekilde belirtmek mümkündür. 
 
Asım Bezirci, Türk Halk Şiiri C.I. Say Yayınları İstanbul, 
1993.Bezirci, Tamaşvarlı Aşık Hasan’ ın 15.yüzyıl 
şairlerinden Sefil Hasan Kul ve Hasan Dede’den ayrı bir 
şair olduğunu belirtmekte, diğer kaynaklardaki bilgilere 
benzer hayatı ile ilgili bilgilerle birlikte iki şiirini 
vermektedir. 
 
Refik Ahmet Sevengil, Yüzyıllar Boyunca Halk Şairleri 
Atlas Kitabevi, İstanbul 1965.226-233. sayfalarda iki şiir 
üzerine yorumlarına yer verilmiş, ayrıca iki şiir 
yayımlamıştır. Refik Ahmet Sevengil bu yazısında Tahil 
Kutsi ile Aşık Hasan Dede konusunda birçok noktada aynı 
görüşü paylaşmaktadır. O da Hasan Dede torunlarından 
Abdullah Demirhan’la görüştüğünü belirtmekte, Enver 
Behnan Şapolya’ya ve kendisine verilen bilgi ve belgelere 
dayalı olarak görüşlerini aktarmaktadır. Yalnız Tameşvarlı 
Aşık Hasan’la Aşık Hasan Dede’nin aynı şahıs olduğu 
görüşüne karşı çıkmakta, bazı tarihi bilgilerle Prof. Dr. 
Fuat Köprülü’nün görüşünden yana olduğun 
belirtmektedir. 
 
Dr. Müjgan Cunbur, Başakların Sesi, Türk Halk Şairleri ve 
Hayatları, Poyraz Reklam Yayınları, İstanbul 1972-21-22 
sayfaları açıklayıcı bilgilerle iki şiirine yer verilmiştir. 
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Rauf Mutluay, Türk Halk Şiiri Antolojisi, Milliyet Yayınları, 
İstanbul, 1972, 172-180 sayfalarda hayat hakkında bilgi 
ve yedi şiiri bulunmaktadır. 
 
Prof. Dr. İlhan Başgöz, İzahlı Türk Halk Edebiyatı 
Antolojisi, Ararat Yayınevi, İstanbul. 42 sayfada hayatı 
hakkında bilgi ve bir şiiri bulunmaktadır. 
 
Şüphesiz sayın Makal’ın yayımladığı Aşık Hasan  Dede 
isimli kitap bibliyografya değildir. Bu nedenle Aşık Hasan 
Dede ile ilgili tüm yayınların bibliyografyada bulunması 
gerekmez. Yalnız bir kitap hazırlanırken o konu ile ilgili 
tüm bibliyografya taranmalı, dışarıda bir şiir de olsa 
alınmalı, önemlileri kitaptaki bibliyografyaya 
konulmalıdır. Aşık Hasan Dede ile ilgili bir çalışmada 
Refik Ahmet Sevengil ve Asım Bezirci gözardı edilmemeli 
idi. 
 
Aşık Hasan Dede’nin şiirlerine genel olarak baktığımız 
zaman kitapta Hasan Dede’nin 53 şiirinin yer aldığını 
görmekteyiz. Hasan Dede gibi güçlü bir halk ozanının 
şiirleri bu kadarcık değildir. Cönklerin tozlu sayfaları 
arasında kimbilir ne kadar güzel söyleyişleri 
bulunmaktadır? 
 
Bilindiği gibi Hacı Bektaş Dergahı bir dönem eğitim 
kurumu niteliğinde idi. Ham gelen hizmeti ölçüsünde 
pişer, olgunlaşırdı. Makal’ın da belirttiği gibi “Hasan 
Dede” kendi dergahı henüz çul çadır iken arada bir Hacı 
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Bektaş kasabasına gider postnişinlik eder, sohbete 
katılırdı. Bu nedenle şiirlerinde büyük ölçüde Ehlibet 
Oniki imam ve Hacı Bektaş Sevgisi sezilmektedir. 
 
Aşık Hasan Dede şiirlerini halk edebiyatı ve divan 
edebiyatı nazım şekilleri çerçevesinde, hece ve aruz 
ölçüleri ile yazmıştır. Kitaptaki 53 şiirin 45 tanesi hece 8 
tanesi aruz ölçüsü iledir. 
 
Halk şiirinde aslında şiir konu ile ilgili bir ad verilmeyip 
şiirin türünün başlık olarak kullanılması gelenektendir. 
Fakat son yıllarda okuyana kolaylık olsun diye şiirlere 
türün adı yerine konu ile ilgili bir adın verilmesi moda 
haline gelmiştir. Bu modaya Tahir Kutsi de uymuş şiirlere 
konu ile ilgili bir ad vermiştir. Mesela 86 sayfadaki Semai 
olup Köprülü tarafından “Semai” adı ile yayınlandığı 
halde Makal’da “Benzer” adı ile yer almıştır. Aynı şiir Ali 
Püsküllüoğlu tarafından “Bugün ben bir güzel gördüm” 
adı ile görülmektedir. Keşke diğer kitaplardaki isimlere 
dikkat edilerek şiirlere isim verilse idi daha yerinde 
olurdu görüşündeyim. Aynı şiir için Cemil Yener’de 
“Taşlama” Ali Püsküllüoğlu’nda “Eşrefoğlu al haberi”, 
Refik Ahmet Sevengil’de “Nefes” gibi adlar verilirken 
Makal’da “Bizdedir” adı verilmiştir. 
 
Sadece Makal için demek istemiyorum ama aynı şiirin 
yazarların keyfi davranışları nedeniyle değişik adlarla 
anılması hoş olmamaktadır.  
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71. sayfada dizgi hatası nedeniyle “Kalu Beli’denberi” 
başlığı ile verilen şiirde yazılışın doğrusu “Kaalü 
Belâ’dır”.Bu şiirde ise Nutuk olmayıp, Duvazdehtir. 
Çünkü nutuk tekkelerde tarikat ulularının özellikle eğitici 
mahiyette olmak üzere söyledikleri şiirlere denir. 
Nutuklar Bektaşi tarikatlarının yollarını göstermek adap 
erkanını  anlatmak amacıyla yazılan şiirlerdir. Bu şiirse 
“duvazdeh” olup, halk arasında kısaca duvaz ya da 
duvazimam adları ile bilinen duvazdehler Alevi ve 
Bektaşilerde Oniki İmam’ları öven  nefeslere denir.Yine 
65. sayfadaki “Bir Geldi” ve 85. sayfadaki “Süphanımız 
Var” isimli şiirler duvazdehtir. 
 
Türk halk şiirinde ayaklı koşmanın en güzel 
örneklerinden bir tanesi 96. sayfada “Olun Mülevves” adı 
ile yayımlanan şiirdir. Örneğin az olan böyle güzel bir  
ayaklı koşmayı kitabına koyduğu için  Makal’ı kutlamak 
isterim. Yalnız “Kimi gamnâk, kimi eyler ihtişam” 
mısraından sonra şairin mahlasının geçtiği mısra 
unutulmuştur. Mısranın tespit edilip yerine yazılması 
gerekir. Yine aynı şiirde yazılış biçiminde hatalara 
düşülmüştür.(ya da alınan kaynak biçim olarak hatalıdır) 
adüv-ü ekberdir İblisi hannas” ve “Anı fehmeylemez cahil 
ü nekes” isimli mısralar ayak hizasından değil baştan 
itibaren yazılmalıdır. 
 
Sayın Makal’ın şiirleri hangi kaynaklardan aldığını 
bilmiyorum. Yalnız Makal’dan kaynaklanmadığını  
sandığım şiirlerde bazı değişiklikler ve yazım hataları 
bulunmaktadır. Kitabın yeni baskılarında bütün şiirlerin 
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dikkatli bir biçimde gözden geçirilmesi gerekmektedir. 
Bu cümleden olarak birkaç örnek göstermek istiyorum. 
55. sayfadaki “Har’ın elimden” isimli şiirin ikinci 
mısrasında “Medet helak oldum nârın elinden” mısraı, 
Refik Ahmet Sevengil’de “Medet helak oldum nârın 
içinden” biçimindedir. Doğru da budur. Çünkü ateşin 
elinden olunmaz, içinden olunur. Yine aynı şiirin  
dördüncü mısrasında  geçen “hârın elinden” kısmı, 
“hârın içinden” olmalıdır. Dikenin elinde değil içinde 
olunur.65. sayfadaki “Olasın Islah” isimli şiirin son 
dörtlüğün üçüncü mısrasında gece ve gündüz anlamında 
“leyl ü nehar” sözü “leyli nehar” biçiminde hatalı 
yazılmıştır.Örnekler daha da çoğaltılabilir. Tabii bu 
hataların önemli bir bölümü Makal’dan değildir. 
Yayınevinin tashih hatasından, bazı yayınevlerinin 
raportör kullanmayışından, cönklerden, cönkleri 
okuyanlardan kaynaklanmaktadır. 
 
Türk halk şiirinde Dedim-Dedi’li konuşmalı koşmanın ilk 
ve en güzle örneği 17. yüzyılın usta aşığı Aşık Hasan 
Dede’ye aittir. Bu şiir kitabın 76. Sayfasında yer 
almaktadır. Hasan Dede’nin bu nadide şiiri ne yazık ki 
Erzurumlu Emrah’a maledilmiştir. Bu şiire Aşık 
Hasan’dan sonra Aşık Ömer’de, daha sonra kul 
Nesimi’de ve en son Emrah’ta rastlanmıştır. 
 
Aşık Hasan, sayın Makal’ın iddiaları doğru ise kendisine 
arazi verilip, çiflikle  uğraşmaya başlayınca eskiden 
yazdığı yiğitlemeler yerine dağlar için güzellemeler 
söylemeye başlamıştır. 
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Makal’ı haklı gösteren hususlardan biri de bütün edebi 
kaynaklarda Aşık Hasan’a padişah tarafından arazi 
verilmesi, (Tamaşvar’da) çiflikle uğraşıp, iyi karpuz 
yetiştirdiği için Karpuzubüyük Hasan Dede adı ile anıldığı 
ifade edilmektedir. Kırıkkale’nin Hasan Dede bucağındaki 
Aşık Hasan Dede’de çifçilikle uğraşmış ve iyi karpuz 
yetiştirdiği için “Karpuzubüyük Hasan Dede” namı ile 
anılmıştır. Tek çelişki gösterilen mekandadır. Bu da 
edebiyat tarihçilerinden Tokatlı Gedai’yi Beşiktaşlı Gedai 
olarak gösterme olayında olduğu gibi ters bir mekanı 
işaret etmesiyle doğan yanlışlık olsa gerekir. 
 
Ahmet Yesevi çizgisinin Anadolu’daki usta aşıklarından 
biri olan Aşık Hasan Dede’nin bütün şiirlerini biraraya 
getirip hayatı hakkında bugüne kadar ileri sürülen 
görüşlere yeni bir boyut kazandıran Aşık Hasan Dede 
kitabı için sayın Makal’ı kutlar, açtığı bu yolun sonunu 
getirmesini, Aşık Hasan Dede’nin bilinmeyen diğer 
şiirlerini, araştırıp zaten Anadolu aşıkları kervanında 
önemli bir yer alan Aşık Hasan’ı bütün yönleri ile Türk 
halk kültürüne kazandırmasını dilerim. 

(Bir Dergisi- Sayı,8) 
 
DİPNOTLAR 

1. Dr. Tahir Kutsi Makal, Aşık Hasan  Dede, Toker 
Yayınları,            1995 İSTANBUL 

2. Dadaloğlu, Tahir Kutsi Makal, Sahte Ozanlar, Tarla 
Dergisi Yayını,  1975- İSTANBUL 

3. Tahir Kutsi Makal, Sahte Ozanlar, Tarla Dergisi 
Yayınları,  

4. 1989-İSTANBUL 
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5. I.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri.7-9 
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Vakfı Yayınları, Eskişehir. S.180-198 
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9. Sadettin Nüzhet Ergun, Beşiktaşylı geda,   

1993- İSTANBUL   
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      1985- İSTANBUL 
11.  Muhtar Yahya Dağlı, Tokatlı Gedai, 

                  1943- İSTANBUL 
12.  Mehmet Yardımcı, Malatyalı Aşık Sadık ile Zileli 

Aşık Sadık’ın birbirine Karışan Şiirleri ve Aşık 
Sadık’ın Bilinmeyen Bir Deyişi, İnönü Üniversitesi II, 
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                19-22 Ekim 1987, MALATYA  
13.  Mehmet Yardımcı, Halk Şiirinde Şairlere 

Maledilişlerin yazışma Benzerliklerinin yarattığı 
karışıklarla Cönklerden Kaynaklanan Yangınlar. 
İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi 
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TAHİR KUTSİ MAKAL’IN “AŞIK VEYSEL” 

KİTABI 
 
ESERİN KÜTÜGÜ; 
 
ESERİN ADI:AŞIK VEYSEL (Hayatı, Sanatı, Şiirleri) 
KAPAK : Etem Çalışkan 
YAYINLAYAN : Toker Yayınarı 
100 Büyük Edip ve Şair Dizisi, No.47 
İSTANBUL-1993 
 

Tahir Kutsi Makal’ın Türk Edebiyatına ve Milli 
kültürümüze mükemmel armağanlarından birisi de “AŞIK 
VEYSEL” kitabıdır. 
 
Karacaoğlan, Dadaloğlu, Köroğlu, Zara’lı Aşık Adem ve 
Aşık Hasan Dede kitapları gibi, sahasında önemli bir 
kaynak kitap olan bu eser, 240 sayfadan meydana 
gelmiştir. Kitap şu bölümlerden oluşmaktadır. 

- Aşık Veysel Kimdir? 
- Aşık Veysel Yaşarken 
- Sadık Yare Kavuşunca 
- Dediler Ki, 
- Sivrialan  Köyünde 
- Eserleri 
- Aşk Şiirleri 
- Gurbet Şiirleri 
- Güzellemeler 
- Öğütler 
- Sosyal Konular 
- Tabiata Bakış 
- Tanrı Yolunda 
- Türk Adı 
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Tahir Kutsi eserleri hazırlarken, hangi noktalardan 
haraket ettiğini şu şekilde belirtmektedir. Günümüzün 
halk şairleri üzerine yaptığım, “Son Havadis”te 
yayınlanan kısa incelemem tahminlerin üstünde büyük 
ilgi gördü. Halk kendini bulmaya, kendini görmeye 
susamıştı. Türk halk şiiri geleneğimizi günümüzde 
sürdüren ozanların eserlerini görmek okumak halkımız 
için sevindirici olmuştu. Kendini buluyordu okuyan 
koşmalarda, güzellemelerde, ağıtlarda, koçaklamalarla 
heyecanlanıyordu okuyan taşlamaları görünce “oh 
olsun” diyordu. 
 
Yaşatan oldukça yaratan olacaktı. Kim ne derse desin 
halk şiiri devam edecekti. Yunus’u, Karacaoğlan’ı, Pir 
Sultan Abdal’ı, Dadaloğlu’nu yetiştiren Türk halkı kendi 
duygu ve düşüncelerini yansıtanları yaşatacaktı. 
 
Bu kitapla bir gerçek ozanımızı bütün cepheleriyle 
tanıtmak istiyoruz. Türk halk şiirinin çağdaş gerçek 
temsilcisi büyük ozan Aşık Veysel’i halkta saz şairleri 
üzerinde bazı maksatların yarattığı bulandırıcı düşünceyi 
aydınlığa çıkarmak üzere sunuyorum. 

 
AŞIK VEYSEL KİMDİR? 

 
Bu bölümde büyük ozan’ımızın hayatı kısaca verilmiştir. 
Aynen şöyledir : Veysel Şatıroğlu günümüz saz 
şairlerinden, doğumu 1894, ölümü : 21 Mart 1973. 
Günümüz aşıklarından Ali İzzet ve Talibi gibi Veysel de 
Sivas’ın Şarkışla ilçesi köylerindendir. Veysel, Sivralan 
köyünde doğdu, bir çiftçi oğlu… Yedi yaşında iken bir 
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çiçek salgınında gözleri kör olduktan sonra, babasının 
“avunsun, eğlensin diye verdiği” kırık bir saza alıştıkça, 
Sivralan’a gelip giden âşıkları dinledikçe duyarlılığı gelişti. 
1920’de anasıyla babası da ölünce kahırlı hayatında tek 
can yoldaşı olan sazı ve ağabeysinin çoluk çocuğuyla 
yalnız kaldı. 1928’den sonra Zara ve Hafik taraflarına 
gitti, bir, iki köyde bir süre misafir edildi. 1931’den sonra 
tanınmaya başladı. 
 
Bir arkadaşının yedeğinde üç ay yaya yürüyerek 
Cumhuriyetin onuncu yıldönümünde Ankara’ya ulaştı. 
İlk şiirlerini milli bayramda Ankara’da söyledi (29 Ekim 
1933), kahvelerde sazını çaldı, koşmalarını okudu. 
Yurdu dolaşmaya gittiği yerlerde şiirlerini okuyarak 
sazını çalmaya bu tarihte başlar, yaşadığı gezgin âşık 
hayatında sık sık köyüne döner. Evli, altı çocuk babası. 
Bir süre Arifiye ve Hasanoğlan (1942-1944), sonra 
Çifteler (Eskişehir) Köy Enstitülerinde halk türküsü 
öğretmenliği yaptı. 
 
Türkülerinin çoğu plaklara da alınmış olan Aşık Veysel’in 
şiirleri en çok Ülkü Dergisi’ne yayınlanmıştı (1941-1944).  
 
Kitapları : Aşık Veysel, Deyişler (Ankara, 1944, Sazından 
Sesler 3.b. İstanbul 1950), Dostlar Beni Hatırlasın (İş 
Bankası Yayını,1971) Ozanın hayatını, sanatını, şiirlerini 
tanıtan bir başka kitap da Tahir Kutsi Makal’ın “Aşık 
Veysel Veysel”idir.  
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Ünlü ozanımız Aşık Veysel’i tanıtan bu yazıyı 
“Edebiyatımız da isimler sözlüğü” 6. kitabında Behçet 
Necatigil kaleme almıştır. 
 
“Üçüncü Baskıya Önsöz” başlığı altında : Bu kitap, bir 
hayli değişik macera yaşadı. Mahkemelere, 
karakollara, toplatılarak, depolara düştü… Yıllarca Aşık 
Veysel’i satın aldıklarını ve satın alabileceklerini sanan 
zihniyetle uğraşmak zorunda kaldık. Onun, gerçek 
vatansever Türkiye’nin milleti ve ülkesi ile bölünmez 
bütünlüğünü savunan, Atatürkçü, Cumhuriyetçi, 
partiler ve ideolojiler üstü bir “Halk Ozanı” olduğunu 
ortaya koyankitabımız gönlü dar çevrelerde tepki ile 
karşılandı. Onlar Aşık Veysel’i, kısır görüşlü bir 
ideolojinin sözcüsü yapmak istediler… Bunu sağlığında 
beceremediler. Eserlerini, kendilerince Türklük ile 
Türkün milli değerleri aleyhine yorumlamaya 
kalkıştılar. Onların hepsine,  yazarı ve yöneticisi 
bulunduğumuz gazeteler ile çeşitli dergilerde yazdığımız 
yazılarla cevap verdik. Cevap verirken, Aşık Veysel’in 
eserleri hareket noktamızı teşkil ediyordu. 
 
Son yıllarda yetişen halk ozanlarımızın en büyüğü Aşık 
Veysel’i ideolojik yörüngeye sokamayanlar, ölümünden 
sonra, onu sevenlerden, hakkında eser verenlerden 
intikam alma gayretine düştüler. Bizi ve yayıncımızı 
mahkemeye verdiler. Para gücüyle kitaplarımızı 
toplattılar. Depolara attırdılar… Karşımıza “İş Bankası 
Kültür Yayınları’nı” çıkardılar. Prof. Avukatları karşımıza 
dikiyorlardı.” cümleleriyle kitabın çektiği çile 
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anlatılmaktadır. Evet kitabın çilesi. En büyük çilelerden 
birisi bu…  
 
“Ayrılıklardan Şikayet” başlığı altında : Ünlü halk şairi 
Aşık Veysel’i gördüm. Yaşadığı acılarla dolu hayatı, elden 
bırakmadığı sazı ve dillerimizden düşmeyen deyişleri ile 
yüzyıllar ötesinin geleneğini sürdüren Aşık Veysel, bu 
sefer bizi birlik olmaya çağırıyor.  
 
Aşık olup aşk şiiri söylemişti. “Aşık oldum diyar diyar 
dolaştım - Nerde dertli görsem derdimi açtım / En 
olmaz, dermansız bir derde düştüm-Hasreti kalbimde 
yâr uyandırır” demişti.  
 
Gurbet ele  düşmüştü, dertlenmişti. Derdini dökmüştü. 
“Gel gönül etme şikâyet - Yüce dağlar gurur duyar 
karından” demişti.  
 
Birinci Dünya Savaşı’na katılmamış olmasının 
üzüntüsünü mısralarında belirtmişti. Cumhuriyetin 
kuruluşunu anlatmış, Atatürk’ün ölümüne ağlayıp yazdığı 
destanla okuyanı ağlatmıştı.  
 
“Sadık yârim” demişti. Toprağa sarılmıştı. Toprağı 
anlatmıştı.” dedikten sonra ozanımızın çok meşhur olan 
“Benim Sadık Yârım kara topraktır” şiirinin bir 
dörtlüğünü vermektedir. 
 
“Yurttaki önemli her olaydan etkilenen” ozanımızın, 
ayrılıklardan, kavgalardan şikâyetçi olduğu belirtildikten 
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sonra, milletimizin birlik içinde olmasını istediği 
vurgulanmaktadır.  
 
Daha sonra “Sanatkârlar, toplum adına toplumun 
ıstırabını yaşayan insanlardır.” Denilmekte ve devamla, 
“Veysel’in hayatı ayrıca kişisel acılarla doludur. 
Doğumundan yedi yıl sonra feci bir hastalık, çiçek 
hastalığı gözlerini alıp gitmiştir.” 
 
 “Genç yaşında felek vurdu başıma- Aldırdım elimden iki 
gözümü”  
 
Veysel’i anası, koyun sağma dönüşünde dünyaya 
getirmiş ve göbeğini kendi eliyle koparmıştı.  
 
Şarkışla’nın Sivralan köyünün garip Veysel’i akranları 
askere giderken kendisinin kadınlar ve çocuklarla birlikte 
köyde kalışının, ardından ağlayan biri bulunmayışının 
acısını çekmişti.  
 
Büyük ümit bağlayıp evlendiği Esma’sı bir süre sonra 
Veysel’e bir çocuk bırakıp evlerindeki “yanaşma” ile kaçıp 
gitmişti.  Istıraplar çocuğu Veysel, daha sonra bir çok sille 
yiyecekti felekten, takaza görecekti. Bu yazı yazılmıştı 
alnına, acı duyacaktı, yürekten acıları çekecekti.“ 
Sözleriyle ünlü halk ozanımızın çilesi dile getirilmişti. 
 
“İçe Dönük Nakışlar” başlığı altında : Veysel’in Esma ile 
evlenişi ele alınmaktadır. 
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“Sivas İllerinde Zilim Çalınır” başlığı altında : 1931 
yılında Sivas’ta Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 
yürütürken Ahmet Kutsi Tecer’in Veysel’i keşfedişi 
anlatılmaktadır. 
 
“Atanın Arattığı Adam” başlığı altında : 1956 yılında 
Veysel’in Denizli’ye geldiği ve Tahir Kutsi’nin Denizli 
Gazetesinde onu anlatan bir yazı yazdığı belirtilmektedir. 
Veysel’le yaptığı sohbetten anektodlar aktaran Tahir 
Kutsi ayrıca, “Beşyüz kâğıt vererek yapımına  yardım 
ettiği Kızılırmak üzerindeki Kaplan Deresi’ndeki köprünün 
üç ay içinde yanması üzerine gülen sazının nasıl 
hıçkırıklarla ağladığını söyledikten sonra, “Bütünüyle 
halk çocuğu Aşık Veysel, Köyün içinden çıkmış, köylünün 
derdini, davasını dile getirmiş. Köylünün sesi olmuştur.” 
demektedir. 
 
Veysel’le yaptığı sohbette Büyük Atatürk’ün Veysel’i 
Ankara radyosunda dinledikten sonra, görmek, 
konuşmak için yanına çağırdığını, ancak, Veysel’in sabaha 
kadar yeyip içip söylediği bir kapıcı evinde olması 
nedeniyle Ata’yı göremediği anlatılmaktadır. Ve Veysel’in 
bu olay nedeniyle ağladığını, yanıp tutuştuğunu 
söylemektedir. 
 
“Aşk Yüzünden Deli Divane” başlığı altında : “Aşk adamı 
deli eder, diye bir söz var. Deli eder de uzun yolların kulu 
eder. Isfahan’dan çıkıp da Nemrutların başına varan 
yanık Kerem ne güne misâl? Nice diyar gezip dağı taşı 
delen Ferhat, Zühre için demir asa, demir çarık derilerini 
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düz eden Aşık Tahir, sonunda Mahmihri’nin dizine yatan 
Hurşit, Arzu’ya olan arzusunu yıllarca geliştiren Kamber 
ne güne misâl? Veysel de bugüne misâl. Aşk yüzünden 
deli divane, aşk yüzünden han odalarının, uzun yolların 
yardımcılı yolcusu… 
 
Önce samimi arkadaşı İbrahim (Küçük Veysel) vardı 
yanında, şimdi oğlu Ahmet Şatıroğlu. Ahmet gören gözü 
Veysel’in “Gerçek rehber Allah’ın izniyle” dedikten sonra 
Veysel’le hasbihalini anlatır kıymetli yazarımız..  
 
Ardından, Veysel’in ilk eşi Esma’nın kaçışı, tek 
yavrusunun ölüşü ve onlardan sonra da annesi ile 
babasının rahmete kavuşması nedeniyle, acılara 
garkolduğunu ifade eder. Veysel’in bu acılarını 
dindirebilmek için yakın köylere gidip dolaşmak istediğini 
belirtir. ”irade, dümen aşkın elinde şimdi, kurtuluş yok 
yollara dökülmek gerek. Yine de yola çıkaran Deli 
Süleyman şimdi. Ve küçük Veysel ve Bakırcı Hüseyin…” 
 
“Yurdu karış karış dolaşıyor Veysel… Adı saygı uyandıran, 
adı duyanı sevgilerle titreten, seven ve sevilen Veysel 
bütün Türkiye’de…  Radyoda kendisine özgü melodisi ve 
söz tekniği, samimi, yanık kalbinin derinliklerinden gelen 
sesi en basitinden en yüksek tabakasına kadar halkı 
kendine bağlamış. Geziyor Veysel, arıyor Veysel, arıyor 
Veysel, özlediği güzeli arıyor, her sanatçı gibi güzellikleri 
arıyor.” şeklinde duygularını seslendiriyor. 
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Yüce Yürekli Halk Çocuğu başlığı altında :  Tahir Kutsi 
diyor ki; “Aşık Veysel halk şiirini sevdiren adamdır. 
Kendine has deyişi, karakteristik sesi ile kendisine ve 
daha önceki halk şairlerine ait şiirleri radyolarda okuya 
okuya, bıkkınlık veren şehirli edebiyatını yenmiştir.  
Şimdi Aşık Veysel’in tezenesini vuruşunu tanımayan, 
sesine kulak vermeyen yok gibidir. Aşık Veysel, 
Cumhuriyetten sonra başlayan Türk’ün kendine dönüş 
hareketine halkın iç zenginliğini katmıştır. Veysel’in 
kişiliğinde Karacaoğlan, Yunus Emre, Pir Sultan daha çok 
sevilmiştir. Cılız sesleriyle ancak çevrelerine hitap eden 
halk şairlerine Aşık Veysel “ortaya çıkma cesareti 
vermiştir.” Doğrudur, Aşık Veysel, yere düşen altın 
heykeli kaldırıp kurtarmış, sevdirip beğendirmiştir. Ve 
Aşık Veysel güçlü kişiliğini korumasını bilmiştir. Kimsenin 
kafasıyla düşünmemiş, kendi duygu ve düşüncelerini 
söylemiştir. Yani Veysel, sanat adamı olmak, halk adamı 
olmak, halkın tercümanı olmak dışında politikaya ve 
ideolojiye teslim olmamıştır. Politikacılar ve “İzm”ciler 
teslim alamamışlardır Veysel’i.” 
 
“Günlük sokak politikasına ve ideolojiye teslim bayrağını 
çeken bazı halk şairlerini sordum Veysel’e, cevap verdi : 
 
“Ben onların önündeyim ve üstündeyim dedi. Ben 
ağacım, onlar meyve… Ağaca meyvesi acı, yahut tatlı 
gelmez. Onlar hakkında hükmü halk verecek, 
edebiyatçılar verecek.”  dediğini bildirmektedir. 
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“Karşılama Çığlığı” başlığı altında : Tahir Kutsi, Aşık 
Veysel’in Denizli’ye gelişi üzerine 16 Nisan 1956 
tarihinde Denizli Gazetesi’nde yayınladığı yazısını 
gözlerimizin önünde sermektedir. 
 
“Sona Doğru” başlığı altında : Tahir Kutsi, “Aşık Veysel  
dost insandır. Tadına doyum olmaz muhabbetinin. Veysel 
konuşurken Anadolu’yu dinler adam. Türküsünü, 
hikâyesini, derdini, davâsını, ızdırabını anlatır. Ve 
dostluğunu. “Dost, dost diye nicesine” sarılmış. 
Merhabası pazara kadar olanları da görmüş Aşık Veysel, 
“mezara kadar” olanları da görmüş. Şimdi seslenişi o, 
ikincilere, “Mezara kadar dostu olanlara” :  Kim 
hatırlamaz Veysel’i. Kendi gitse ismi kalır yadigâr. Sazı 
kalır sazından dökülen nağmeler kalır. Kulaklarda dost 
sesi. İçler ısıtan sesi kalır.” demektedir. Tahir Kutsi’nin bu 
bölümde yayınladığı yazı da 1971 yılında Bayram 
gazetesi’nde kaleme aldığı yazıdır. 
 

Kitabın ikinci bölümü “Sadık Yare Kavuşunca” 

adını taşımaktadır. Bu bölümde Tahir Kutsi, üç başlık 
altında yayınlamış olduğu 1973’lü yıllardaki yazılarına  
yer vermiştir. 
 
“Dediler ki bölümünde” Tahir Kutsi : Usta ozan Aşık 
Veysel hakkında Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun 
güzel bir şiirini verdikten sonra Prof.Dr. Kemal Fikret 
Arık, Sabahattin Eyüboğlu, Ahmet Kabaklı, Nezihe Anaz, 
İlhami Soysal,  Ahmet Özdemir, Konur Ertop, Muzaffer 
Uyguner, Metin Soysal, Fikret Otyam, Afşar Timuçin, 
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Ferit Öngören, Ahmet Kutsi Tecer, Halim Yağcıoğlu, 
Oktay Akbal, Talât S. Halman, Zeynep Avcı, H.Uğurlu’nun 
çeşitli yayın organlarında yer alan görüş ve düşüncelerini 
bir araya getirmiş. Ardından, Ortadoğu Gazetesi’nde 
1991 yılında yayınlamış olduğu “Sivralan Köyünde” 
başlıklı güzel bir yazısına yer vermiştir. 
 
Kitabın “Eserleri” bölümünde :  Aşık Veysel’in sanat 
anlayışı ele alınmıştır. “Sanatı” balıklı yazıda Tahir Kutsi, 
Aşık Veysel Şatıroğlu çeşitli konularda eserler vermiştir. 
“Türkü”, “koşma”, “semai”, “destan” tarzındaki 
eserlerinin çoğunda 6x5 duraklı 11’lik hece ölçüsünü 
kullanmıştır. 
 

“Deli gönül değme çayda bulunmaz 
Coşaran dalgası kendinden olur. 
Dertsiz âşık diyar, diyar dolanmaz 
Gezdirir, kavgası kendinden olur” 
 

kıt’asıyla başlayan koşmasında olduğu gibi şiirlerinin 
çoğu 11 hece’liktir. Aşık Veysel ölçüye büyük önem 
vermiştir. İlk şiirlerinde ölçü zorunluluğuyla eski 
kelimeler ve tamamlamalar da kullandığı çok olmuştur. 
“Sazıma” koşmasında olduğu gibi. 
 

“Garip bülbül gibi ah ü zâr etme… 
Hayal-i hatır et, beni unutma” 
 
Bir başka koşmasında olduğu gibi: 
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“Kuşe-i vahdete çekilsem, dursam 
Nihnet-i dünyanın derdi bırakmaz” 

 
“Nice oldu” yerine “Nicoldu” ne dersin yerine “ne den” 
rüsva yerine “ürüsvay” rıza yerine “ırıza mı senin adın” 
örneklerinde görüldüğü gibi kelimelere eklemeler yapmış 
yahut kısaltmıştır. Asya ismine “vezin” zorluğuyla bir harf 
eklemiştir: 
 

“Avrupa, Asiye ayrı bir kıta 
Bir yıllık yol idi deveye ata…” 

 
Semai ve “nefes” lerinde de aşık Veysel 4x4’lük ölçü 
kullanmıştır. 
 

“Memlekete destan oldum 
Karım beni beğenmedi 
Eşten oldum, dosttan oldum 
Yârim beni beğenmedi” 

 
Aşık Veysel, genellikle “aşık tarzında” olduğu gibi, 
“irticalen” söylemek yerine düşünerek, eserde öz’e 
değer vererek söylemiştir. Şiirin bir “meselesi” olması 
gerektiğine inanmıştır. “Fikirsiz şiir olmaz” demiştir ve 
kimi ozanların eksikliğini görmüş, şöyle eleştirmiştir: 
 

“Aşıklar çoğaldı, sadık az kaldı 
Fikriyle ey Veysel ne zaman geldi? 
Şiirde ne özet, ne de öz kaldı 
Savurur denesiz saman âşıklar”… 
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Veysel “denesiz saman” savurmamak için, işlediği 
konuyu derinliğine ve genişliğine düşünmüş, araştırmış, 
eski âşıkların bu konuda söylediklerini karıştırmış, 
kendine özgü deyiş biçimiyle konularını işlemiştir. İlk 
zamanlar Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Ruhsati, Karpuzu 
büyük Hasan Dede gibi ozanların etkisinde söyleyen 
Veysel, daha  sonra kişiliğini bulmuştur. Deyişte de, 
musikide de kişiliğini tam olarak bulmuş, “Veysel tarzı 
söyleyiş” , “Veysel  tarzı okuyuş” denilir haline gelmiştir. 
 
Aşık Veysel’in şiirlerini çeşitli bölümlerde incelemek 
mümkündür. Yaşarken hakkında kitap yazmış tek folklor 
araştırıcısı yazar olmak öğüncünü taşıyan ben burada 
ozanın eserlerini “aşk şiirleri”, “Gurbet üzerine” 
“Güzellemeler”, “Öğütler”, “Sosyal Konular”, “Tabiat” 
“Tanrı Aşkına”,  “Türk Adı” bölümlerine ayırdım.” 
Demiştir. 
 
Tahir Kutsi, bu eseriyle Türk edebiyatına çok büyük 
katkılarda bulanmuş, Aşık Veysel ustayı tüm yönleriyle ve 
cümle şiirleriyle gündemimize  sunmuştur. 

 
 

*** 
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KÖROĞLU ÜZERİNE TAHİR KUTSİ 

İLE RÖPORTAJ 
 

Soru 1; Sayın Üstadım, Köroğlu sizce hangi 
mesajların sembolüdür? 
 
Cevap 1; Benden selâm olsun Bolu Beyine diyordu; 
bizden selâm olsun ol Köroğlu’na. Köroğlu bizim 
dostumuzdur. Türk Halk Edebiyatı’nın yiğit sesidir. Yıllar 
yılı, yüzyıllar boyu Anadolu halkı, haksızlığa, 
uygunsuzluğa, adaletsizliğe Köroğlu’nun sesiyle karşı 
çıkmıştır. Ağa’nın zulmüne, beyin kahrına, paşanın 
hükümlü tutumuna Köroğlu’nun nâraları halkın dilinden 
cevap vermiştir. 
 
Köroğlu kötülüğe, zulme, insanı insanlıktan çıkaran 
zihniyete isyân bayrağıdır. Ezilen halk, ezildikçe büzülen 
ve büzülüp horlandıkça üzülen halk, yüzyıllar boyu 
Köroğlu bayrağını taşımıştır. ”Omuzdan kopuktur 
kolumuz bizim” diyen halk, Köroğlu’nun mısralarında 
şahlanmıştır. Kavgaya girişmiştir. Köroğlu’nun dilinden, 
“Buna kavga derler, bey ne paşa ne” demiştir. 
 
“Köroğlu bir semboldür 
Kahramanlık sembolü 
Haksızlığa karşı koyma sembolü 
Adaletsizliğe karşı koyma sembolü 
Arsızlığa hırsızlığa, uğursuzluğa “yavaş ola” sembolü.” 
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Yurt içinde, insan hak ve haysiyetini hiçe sayanlara bir  
demir  yumruktur. Köroğlu, yurt dışından gelen düşmana 
bir heybetli türküdür. 
 
Köroğlu türküleriyle girilmiştir nice savaşa. Ve Köroğlu, 
türküsüyle girişilen nice savaştan galip çıkılmıştır. 
İstilânın duvarı yıkılmıştır, hileciye, hurdacıya 
Köroğlu’nun mısralarıyla yumruk sıkılmıştır. 
 
Yumruk sıkılmış ve başarılı sonuç alınmıştır. Köroğlu, 
Anadolu insanının dilindedir. Anadolu insanının, 
gönlünde, düşüncesindedir. Yıllar yılı, yüzyıllar boyu 
Köroğlu, Türk’ün kahramanlığını, haksızlığa, adaletsizliğe 
karşı duruşunu anlatıp durmuştur. 
 
Köroğlu, yüzdeyüz Türk’ün olan saz’ın tellerinde yiğitlik 
ahengi, dillerde kahramanlık nârasıdır.  
Koroğlu’na selâm olsun bizden 
 
Soru 2: Köroğlu’nun kısa biyografisini verir misiniz? 
 
Cevap 2; Köroğlu’nun kısa biyografisi şöyledir. 
Koroğlu, 16. Yüzyıl ozanlarındandır. Yiğitlemeleri ve 
sevgi, tabiat üstüne söylediği koşmalar yüzyıllardan beri 
halkın dilinde yaşamıştır. Doğduğu ve öldüğü tarih ile 
gerçek kişiliği tam olarak bilinmeyen halk kahramanı 
Köroğlu üzerine hikâyeler meydana gelmiştir. Asıl adı 
Ruşen Ali’dir. At bakıcısı olan babasının gözlerine mil 
çekilmiştir. Köroğlu, büyüyünce bu adı almıştır. Babası 
Yusuf’un gözüne mil çektiren Bolu Bey’i Silistre Paşası, 
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İstanbul Padişahı, İran Şahı olduğu konusunda bir 
anlaşmaya varılamamıştır. 
 
Köroğlu’nun menkıbeleri Anadolu’da 24 ayrı biçimde 
anlatılmaktadır. Ancak, bu hikâyelerin hepsinde, sırası 
gelince söylenen koşmaların tamamı hemen hemen 
aynıdır. Halk ozanlarının hikâyelerini ve eserlerini 
nesilden  nesile aktaran halk  ozanları, Köroğlu’nun 
şiirleri arasında “Peşrevi” adı verilen eklemeler 
yapmışlardır. 
 
Beye, sonradan esaslı iki küheylân olacak olan cılız tay 
götürmesi sebebiyle gözü kör edilen seyis Yusuf, atları 2 
yıl beslemiş, Ruşen Ali 15 yaşına girince Aras nehrine 
gitmişlerdir. Bingöl dağlarından inen “ab-ı hayat” ı atına 
veren ve kendisi de içen Köroğlu, “ölümsüzlüğe” ulaşmış, 
halk hikâyelerine göre Bolu beyinden öcünü aldıktan 
sonra “Kırklar”a karışmıştır. 
 
Köroğlu, Türk dehâsının yarattığı bir halk kahramanıdır. 
Derebeylik zamanlarında ezilen, hakkı elinden alınan 
horlanan köle yerine tutulan, karın tokluğuna ömür boyu 
uşak edilen Türk halkının bir kesiminin düşüncesinde 
büyümüştür. Köroğlu,  Derebeyler için, Türkçeye, gaddar, 
zorba, toprakları zorla işgal eden, sürüleri zorla ele 
geçiren, başkasının alın terini ve emeğini kendi çıkarları 
için sömüren kişilere söylenen deyim olarak girmiştir. 
Derebeyi bazen tımar-zeamet sahibi bir padişah 
lütuflusu olarak çıkmıştır köylünün karşısına, kimi zaman 
dağda barınan şaki, yolda - belde türeyen soyguncu 
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olarak. Toprakları zapteden ağa olarak varolmuştur 
derebeyi, bir uçtan ötekine binlerce dönüm bitek 
arazinin, binlere insanın sahibi görünmüştür. 
 
Köroğlu, böylesi derebeylere, böylesi gaddar, kan içici 
dehşet sacıcı kişilere karşı halkın düşüncesinde besleyip 
geliştirdiği kahramandır. Köroğlu’nun babasına yapılan 
işkenceye benzer işkence görmüştür çok zaman halk. 
Derisi yüzülmüştür. Elindeki alınmıştır, kendisi gurbete 
salınmıştır. Gözüne mil çekilmiş, kulağı sağır edilmiş, 
ağzından dili sökülüp alınmıştır. Yahut buna yakın acı 
seviyede hakarete, can sıkıntısına uğratılmıştır. Türk 
halkı. Ve bütün bunlara halk, Köroğlu’nun diliyle ve 
zalimlere karşı tutumunun menkıbesi ile cevap vermiştir. 
Köroğlu hikâyesi, halk ozanları ve halk arasındaki bilge 
kişiler tarafından ağa konaklarında, bey çadırlarında, 
küçük ve büyük topluluklarda anlatılmıştır. Ağaya, beye, 
paşaya, mazlumların kanını içen zalimlere, “bir gün olur 
sizin karşınıza da bir Köroğlu dikilir” denilmiştir. Ve 
Köroğlu’nun ağzından şöyle denilmiştir. 
 
“Dinleyin ağalar, dinleyin beyler 
Sorarım bunları bir gün olur da” 
 
Halkın düşüncesinde Köroğlu, yaşayan bazı kişilerin 
kişiliğinde boy atmıştır. Köroğlu menkıbelerinde 
kahraman olan iki kişiden biri 1580-81 yılında Bolu 
yöresinde devlete karşı isyan eden Celali reisidir. Celali 
isyanı üzerine İstanbul’dan asker gönderilmiş, valiliklere, 
beyliklere “ferman”lar yazılmıştır. Celali reisi Osmanlı 
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İmparatoru III. Murat’ın askeriyle zaman zaman 
çarpışmalar yapmıştır. Halkı ezen beylerin, valilerin 
karşısına kuvvetle çıkan Celali reisinin kişiliğinde halk 
haksızlıkların, adaletsizliklerin giderileceğini ummuş 
Celali reisinin kişiliği çevresinde Köroğlu efsanesini 
toplamıştır. 
 
İkinci Selim’in ve Yahudi asıllı Afife Nurbanu Sultan’ın 
oğlu olan Padişah Üçüncü Murat (1574-1595) saray içi 
entrikanın, kadına ve eğlenceye düşkünlüğünün kurbanı 
olmuş, yurdun çeşitli sorunlarıyla gereği ölçüde 
ilgilenememiştir. Bir yandan Yahudi Yasef Nasi, Padişah 
kayınpederi  olmak nüfuzundan faydalanarak Osmanlı 
hazinesini yabancı unsurların eline teslim etmiş, bir 
yandan harem entrikası rüşvetçiler, kişisel çıkar sahipleri 
Padişah’ı, dolayısıyla devlet otoritesini sarsmışlardır. 
Dirayetli Sadrazam Sokulu Mehmet Paşa’nın III. Murat 
zamanında öldürülmesinden sonra yurt içinde huzur 
kalmamış, İstanbul’da yeniçeriler, Anadolu’da bazı 
aşiretler isyan etmiştir. 
 
İstanbul’da devlet otoritesinin zayıflamasından sonra 
Anadolu’da valiler, kadılar halkı ezmişler, Padişah 
isteğinden çok vergi toplamışlardır. Devletin zayıflığından 
faydalanan Celaliler de bu şartlar içinde isyan etmişler, 
halkın diş bilediği beylere karşı çıkmışlardır. İsyanın 
devlet hayatına zararını hesap etmeyen halk, 
düşüncesinde Köroğlu’ nu yüceltmiş, kahramanlık, aşk ve 
tabiat şairi olarak bağrına basmıştır. 
 
Soru 3; Sayın Üstadım, bir de yeniçeri Koroğlu vardı? 
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Cevap 3; Bir başka Köroğlu’da şöyledir. 
 
İkinci olarak hak düşüncesi, yine aynı yıllarda, III. 
Murat’ın hüküm sürdüğü yıllarda, İran’a yapılan sefere 
katılan bir yeniçeri’yi Köroğlu olarak değerlendirmiştir. 
Başarısız İran seferi, Özdemiroğlu Osman Paşa 
kumandasındaki ordu tarafından yapılmıştır. Evliya 
Çelebi “Seyehatnamesi” ve “fütühat” ı anlatan bir destan 
ile Osman Paşanın ölümü üzerine söylenmiş bir “ağıt”tan 
bu savaşa Köroğlu isimli bir saz şairinin katıldığı 
anlaşılmaktadır. 
 
Şirvan- Demirkapı üzerinde verilen savaşta Köroğlu’nun 
söylediği destan şöyledir; 
 
            “Osman Paşa eydür,  devletlü Hünkâr 

İnşallah Sultan’ım Şirvan bizimdir 
              Senden himmet, inayet ve Allah’tan 

Mürüvet Ali’nin, meydan bizimdir 
 
Demirkapı’dan Şirvan’a dek geçildi 
Onca savaş oldu kanlar saçıldı 
Kırdık biz Yezid’i yollar açıldı 
Gidek ipek yüklü kervan bizimdir 
 
Silvan elinden Tebriz’e ulaştık 
Onca başlar kestik, kana bulaştık 
Acem evin seyir ettik, dolaştık 
Vilâyet Hünkâr’ın, seyran bizimdir 
 
Osman Paşa eydür, gelin varılsın 
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Tedbirle tedarik nedir görülsün 
              Her yiğide birer mansıp verilsin 

Kuvvet kolumuzda, ihsan bizimdir 
 
Köroğlu, gülbangı yine arttırdık 
Erenlerin sancağını götürdük 
Katar katar kervanların getirdik 
Giden gider yine Şirvan bizimdir” 

 
Köroğlu’nun, bu savaşı içinde şehit olan Özdemiroğlu 
Osman Paşa’nın ölümü üzerine söylediği ağıt da şudur: 

 
“Osman Paşa Tebriz’de kahr ölünce 
Malın teslim eylen Sultan murad’a 
Biri direk oldu arş’ın yüzünde 
Varın teslim eylen Sultan Murad’a 
 
Benim öldüceğim Şah’a duyursun 
Yaranlarım hayır-dua buyursun 
Vezirliğim bir kuluna buyursun 
Mühürüm teslim eylen Sultan Murad’a 
 
Bir mi idik bölük  bölük bölünen 
Acep şehit mi ola bizden alınan 
Başlarına altın üsküf varunan 
Kulum teslim eylen Sultan Murad’a 
 
Acem illerinde belim büküldü 
Gözlerimden kanlı yaşlar döküldü 
Cephanem de İstanbul’a çekildi 
Malım teslim eylen Sultan Murad’a 
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Köroğlu söyledi ise bu sözü 
Felek yere hakk düşürdü gülyüzü 
Aldım Demirkapı- ile Tebriz’i 
Şar’ım teslim eylen Sultan Murad’a” 
 
Arş; Yedi kat gökyüzü,  
Şar; Şehir 
 

Halk düşüncesi, Köroğlu  “mahlası” ile koşmalar söyleyen 
halk ozanlarını bir kişilikte birleştirmiştir. Halkın 
gönlünde ve düşüncesinde Silistreden kız alıp kaçan, 
İstanbul’daki güzel zengin çocuğu Ayvaz’ı atının terkisine 
bindirip Çamlıbel’e götüren, padişah ordusunda savaşa 
katılan, babasının öcünü almak için tehlikeden tehlikeye 
atılan, Bolu Beyine karşı çıkan, Ermeni bezirgânla 
kavgaya tutuşan, arkadaşlarını idam sehpasından 
kurtaran Köroğlu’nu bir efsâne altında birleştirmiştir. 
Tarihi kişiliği bir köşeye bırakılan, hattâ unutulan Köroğlu 
“destan kahramanı” olarak yaşamıştır ve hâlâ 
yaşamaktadır. 
 
Halkın duygu ve düşüncesinin yarattığı Köroğlu nice 
yüzyıllar yaşayacaktır. 
 
Soru 4; Sayın Üstadım, menkıbedeki Köroğlu’yu 
anlatır mısınız? 
 
Cevap 4; Bolu dağlarında, Çamlıbel’de, Yıldız Dağlarında, 
Edirne’den Kars’a kadar, Gülcistan’a ve Azerbeycan’a 
kadar bütün Türkiye’de ve Türkiye’nin dışında halkın 
gönlünde, içinde yaşayan Köroğlu seyis, yahut baytar 
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Yusuf’un oğlu olarak  dünyaya gelmiştir. Asıl adı Ruşen 
Ali’dir. Bir rivayete  göre İstanbul Padişahı, bir deyişe 
göre İran Şahı, yahut Erzurum Beyi, yahut Bolu Beyi’ nin 
yanında çalışan Yusuf’un gözlerine mil çektirilmiştir. 
Suçu, iki cılız tay getirerek bey ahırına koymasıdır. 
 
Bu ne ola ki? Demiştir bey! 
 
Kendisiyle alay edildiğine hükmetmiştir. İlerde yaman 
küheylân olacağını kestirdiği iki cılız tayı getirdiği için 
Yusuf’un gözleri kör edilmiştir. 
 
Kör Yusuf’un oğlu Ruşen Ali ile birlikte taylar büyüyecek, 
serpilecektir. Ruşen Ali on beş yaşındadır. Baba-oğul 
binip gelişmeye başlayan atlarla Bingöl dağı eteklerine 
varmışlardır. Bir mevsim bekleyeceklerdir. Üstü kan 
köpüklü bahar selleri akmaya başladığında dağın 
doruklarından, Aras nehrinden “ab-ı hayat” gelecektir. 
“Hayat suyu” denilen köpükler Kör Yusuf’un gözlerine 
sürülecek, mil çekilerek oyulmuş gözler canlılık 
kazanacaktır. 
 
“Ab-ı Hayat” dedikleri köpükler, insana ölümsüzlük 
kazandırmaktadır. Evliya Çelebi’in dediğine göre bu 
suyun kaynağı Bingöl yaylalarındadır. Ve sonradan 
kaynak dağılıp parçalanmıştır. Şimdiye kadar bu “hayat 
suyunu ” bularak içen ve ölmezliğe karışan Hızır ile İlyas 
olduğu bilinmektedir. Bunu Yunus emre şöyle dile 
getirmiştir. 
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“Yunus Emre bu dünyada 
İki kişi kalır derler 
Meğer Hızır İlyas ola 
Ab-ı hayat içmiş gibi” 

 
Hızır ile İlyas’ı ölmezliğe ulaştıran köpükler beklenirken 
Yusuf, oğlunun yavaş yavaş öğrenmeye başladığı sazı 
kucaklamıştır. Bingöl yaylalarına yaslanmıştır, eli kan 
bıçaklı beylere seslenmektedir. 
 

“Dinleyin ağalar, dinleyin beyler 
Sorarım bunları bir gün olur ki, 
Adam olup koç Kır- At’a binişim 
Kırarım belleri bir gün olur ki… 
 
Ben yükümü dağ başında çözersem 
Sıra sıra koç yiğidi dizersem 
Yiğitler destinde bâde süzersem 
Ararım bunları bir gün oldur ki… 
 
Al yanağım kızıl kana bulandı 
Akan kandan coşkun sular bulandı 
Düşman ne söyledi Paşam inandı 
Sorarım sizlerden bir gün olur ki 
 
Ben Yusuf Bey idim kendi başıma 
Düşürürüm koç yiğidi peşime 
Küçük Ali’m çıkar dağlar başına 
Ararım sizleri bir gün olur ki… 
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Soru 5; Köroğlu’na öğüt veren olmuş mudur? 
 
Cevap 5; Dağdan, Aras’ın sularıyla gelecek olan üç 
köpükten birini gözlerine sürecektir Yusuf ağa… Birini 
içecektir, birini de atına içirecektir. Gençliği geri dönecek 
ve “zalim bey”den öcünü alacaktır. Bu arada, kılıç 
çalmasını saz çalmakla birlikte öğrenen, ikisinde de 
ustalaşmaya başlayan oğlu Ruşen Ali’ye öğüt 
vermektedir. Kendisi gidemese de oğlunun Çamlıbel’e 
yaslanması, orada yurt kurması gerekmektedir. 

 
“Bir yiğit haykırıp meydana gelse 
Arka verip sığınacak yer gerek 
Çamlıbel’e metin kale yapmaya 
Kendi yiğit, özü metin er gerek 
 
Hay n’olanda oğlum Ali n’olanda 
Zor düşmanı bölük bölük bölende 
Padişahın divanına  duranda 
Dil tutulur, dili tutar er gerek 
 
Sıra sıra koç yiğitler düzersin 
Alayları bozuk bozuk bozarsın 
Berhaneyi Çamlıbel’de çözersin 
Burda sana barınacak yer gerek 
 
Göğüs gerek arka verek dağlara 
Hizmet edek bahçelere, bağlara 
Şöhret vermek için nice illere 
Burda sana devlet gerek, sur gerek 
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Eyvan gerek oturmaya yaz ile 
Bir de sâki, mey doldura naz ile 
Yiğitlerin kumandasın saz ile 
Vermek için yakışacak dil gerek 
 
Deli Yusuf tamamladı öğüdü 
Sen tamam et yirmibir bin yigidi 
Gözlerim görmüştür suçum ne idi 
Koyma kıyamete, burda ol gerek” 
 
(Dost; Kol, el. Bâde; içki) 
 

Köroğlu Ruşen Ali bir yandan öğüdü dinlerken, bir 
yandan da gözünü sudan ayırmamıştır. Yukardan bir 
bölük köpük sökün etmiştir ki, görülmüşlerden değil. 
Harıldayarak akan su, gürüldeyerek akan su, üstündeki 
ağırlığı taşıyamaz olmuş gibi yorgun, durgun akmaya 
başlamıştır. Köprüyü kaplamıştır. Köroğlu, içmiştir. 
Babasının öcünü kendisinin alması gerektiğini anlattığını 
bilerek köpüğü alıp içmiştir ve atına da içirmiştir. 
 
Kır-At boynunu dikmiştir yukarlara… 
Ve coşkun kan yürümüştür.  
Bu sefer, Ruşen Ali seslenir olmuştur; 

 
“Hemen Mevlâ  ile sana dayandım 
Arkam sensin, kal’am sensin dağlar hey 
Yoktur senden gayri kolum kanadım 
Arkam sensin, kal’am sensin dağlar hey” 

 
Üç köpükten biri ölmezlik kazandırmıştır. Köroğlu’na, biri 
ozanlık, biri de yiğitlik. 
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Güçlü ozan olmuştur, nâra savurmuştur. Köroğlu, güçlü 
yiğit olup kılıç savurmuştur. 
 
Gözleri mil’lenmiş, gönlü ve düşüncesi “öç” alma ile dolu 
kör Deli Yusuf’un sesi dağlarda ve oğlunun kulağında 
yankılanmaktadır. Oğlu Ruşen Ali’ye yiğitlik kadar ozanlık 
da aşılayan, bu konuda da önderlik eden Yusuf’un sözleri 
yiğit Koroğlu’na, Koçyiğit Köroğluna yol göstermektedir. 

 
“Akar âb-ı hayat biter yemişler 
Arslan gibi bu dağlarda kalmalı 
Yürü oğlum burda arslanlar yatar 
Arslan yatağında arslan olmalı 
 
Yarın burdan kalkıp gitmeli  düze 
Allah yardım eder mutlaka bize 
Almalı kervanı çıkmalı yüze 
Bu dağlarda mesken tutup kalmalı 
 
Topuz çekmeli de yola durmalı 
Bezirgan bozmalı, çerçi vurmalı 
Sonunu düşünme n’olup n’olmalı 
Kovan arslan gibi alıp gelmeli 
 
Deli Yusuf derler benim adıma 
Rahmetme bir kulun asla dadına 
İşte nasihatım budur zatına 
Kesmeli kervanı alıp gelmeli” 
 
(Mesken: Oturacak yer. Topuz; Gürze 
benzeyen savaş aracı. Bezirgan, Gezginci, 



394 
 

kervan sahibi tüccar. Çerçi; Bir merkep yükü 
ile alış veriş eden gezici bakkal. Kovan; 
Kovalayan. Rahmetmek; Bağışlamak. Nasihat, 
Öğüt.) 

 
KÖROĞLU ÇAMLIBELDE 

 
Çamlıbel’e çekilmiştir Köroğlu… Babasının öcünü 
alacaktır. Ezilen, horlanan, vergi için ağa kapısında boğaz 
tokluğuna çalışmaya zorlanan köylünün öcünü alacaktır… 
 
Babasının öğüdüne uyarak Çamlıbel’i kendisine yurt 
edinmiştir. Bir sarı çamın dibine yaslanmıştır da 
söylenmektedir. 

 
“Çayırlanır, çimenlenir göllerin 
Kan bulanık taşkın akar sellerin 
Çoktur senin eğlenecek yerlerin 
Bizim iller, Çamlıbeller aşk olsun” 
 

Yine, babasının öğüdüne uyarak, ağzı bir, mertlikte 
üstün, güçleri devlere karşı koyar biçimde yiğitler 
toplamıştır çevresine. Yol keser olmuştur. Köroğlu, bel 
kırar olmuştur. Zalimden hesap sorar olmuştur, 
babasının gözlerinin katilini arar olmuştur. Sazın 
tellerinde tezeneyi gezdirip kılıç sallayarak yiğit 
arkadaşlarına seslenir olmuştur. 

 
“Yürün arslanlarım savaş edelim 
Buna kavga derler, Bey ne Paşa ne 
Haykırıp, haykırıp kelle keselim 
Seyreyleyin el’ ayağı şaşanı…” 
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Köroğlu ile adamları “ticaret yolu” nu tutmuşlardır. Gelip 
geçen bezirganlar “baç” vermelidir. Haraç vermelidir, yol 
hakkı vermelidir. 
 
Halka eziyet eden, köyleri basarak kadın kaldıran, 
kadınların boynundaki altınları, alnındaki penezleri 
alanlar da gününü görmelidir. “Eşkıya” ya  da, baskın 
nasıl olurmuş, Köroğlu göstermelidir. 
 
Eşkiya ile birlik olan, yabanın tüccarı ile işbirliği 
durumunda bulunan çevrenin Ağaları, Beyleri “şikayet” e 
başlamışlardır. Hele, İstanbul’da Vezirler katında dahi 
nüfuzu olan Ermeni bezirgan Bamaş, Köroğlu ve 
arkadaşlarından çok çekinir olmuştur. Bamaş ile 
Köroğlu’nun has adamı Ayvaz “karşılaşmıştır”. Ayvaz 
söylemiş, Bamaş Köroğlu sandığı Ayvaz’a karşılık 
vermiştir. 

 
Ayvaz; karşıda görünen Ermeni midir? 
Yolların baç’ını vermeli midir? 
Buralar babanın harmanı mıdır? 
Ver yolun baç’ını gel geç Ermeni 
 
Bamaş; Ermeni değilim kervanbaşıyım 
Yemen ellerinde şahan kuşuyum 
Ben de yol baç’ını vermez kişiyim 
Dokunma kervana, yan geç Köroğlu… 

 
Vermem, demiştir Ermen, ama, baç alınmadan 
salınmamıştır. Padişah Köroğlunun yakalanması için 
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ferman çıkartmıştır. Ölü yahut diri  yakalayana Padişah, 
kız kardeşi “Döne” yi verecektir. Köroğlu, “bey ailesi 
damatlığı” na göz koymuştur. Döne’ye göz koymuştur. 
Padişahın Sırbistan kralıyla savaştığı sıralardı… Sırp 
pehlivanı yere çalan Köroğlu’nun üzerine gitmeye 
kimsede cesaret ve mecal yoktur. Bolu Beyi yüklenmiştir 
bu işi. Pusu kurmuştur. Çamlıbel’e ordu çıkarmıştır. 
 
Köroğlu, gelen ordunun maksadını anlamak için kıyafet 
değiştirmiş, ordunun içine girmiştir. 
 
Bolu Beyi iken İstanbul’a giden, İstanbul’da, fitne, fesat 
çıkaran serserilikler yapan Beyin adamlarından biri Kır-
At’ı ve Köroğlu’nu tanıyacaktır. Yakalanacaktır Köroğlu ve 
İstanbul’a doğru yola çıkarılacaktır. 
 
Bir bölük çetenin zor zaptettiği Köroğlu bir hile ile 
kurtulacaktır. Köroğlu’nun Döne’ ye aşkını bilen Bolu 
Bey’i “Gelsin Döne’ yi vereyim” diye haber gönderecektir. 
Köroğlu Bolu’ya gidecek ve. 
 
“Buyur Bolu Bey’i ben geldim diyecektir.” 

 
KÖROĞLU ZİNDANDA 
 

Bolu Beyi, sözünde durmayacaktır.  Üsküdar’a 
varıldığında Köroğlu yeniden iplerle, urganlarla 
bağlanacak, padişahın zindanına konulacaktır. 
 
Köroğlu’nun dönmediğini gören arkadaşlarından İsa Balı 
İstanbul’a veretmiştir. Bir yolunu bulacaktır saraya 
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girecektir. Döne, bir süre sonra asılacak olan Köroğlu’nu 
yakalayanla evleneceği günleri beklemektedir. Fakat İsa 
Balı, Döne’nin gönlüne girmiştir. 
 
İsa Balı ile Döne Sultan zindana inmişlerdir. Köroğlu, üç 
günlük ekmek yerine bir saz istemiştir. Zindan’da sazına 
eğilmiştir ve “koçak”larını düşünmektedir. 

 
“Yine yiğitlerim düştü yâdıma 
Ağalar ağası yanımda gerek 
Bir büküşte yedi giyim nal kıran 
Koçak Demircoğlum, yanımda gerek 
 
Padişah suratlım, kolu beratlım, 
Çentiyan kılıçlım, deste kuvvetlim 
Böbür aslan huyum, kaplan sıfatlım 
Köse Kenan Emmi’m yanımda gerek 
 
Köroğlum zindanda  sıkıldı canı 
Ayvaz’ı görmezsem olurum deli 
Çiğni hezerani desti cıdalı 
Güzel İsa Balı’m yanımda gerek” 

 
Türküyü duyan İsa Balı ile Döne Sultan dayanamamıştır. 
Açmışlardır zindan kapılarını. Atın terkisine alınmıştır 
Döne Sultan, Çamlıbel’e doğru yola çıkılmıştır. 
 
Köroğlu ile Balı’nın peşine yeniden Bolu Beyi düşmüştür. 
Bolu Beyi’nin ordusu ile Köroğlu’nun koçakları dar 
geçitlerde, geniş alanlarda zorlu savaş vermişlerdir. 
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Köroğlu’nun ardından giden ordu darmadağın olmuştur. 
Bolu Bey’i tutsak edilmiştir. Öylesine bir ceza verilmiştir 
ki Bolu Beyine, yaşadığı sürece unutamamıştır. Köse 
Kenan, bir tokat aşketmiştir suratına. Bolu Beyi, ne 
zaman ki kötülük etmeye niyetlense, bu tokatı 
duymuştur. Kaderine boyun eğmiştir. Bolu Bey’i 
Kızkardeşi Döne hanımı da, Köroğlu ile evlendirmek 
zorunda kalmıştır. 
 
Köroğlu, babası Yusuf’un öcünü yaman almıştır. 
 
Soru 6; Sayın Üstadım, Cevap olarak bize “Köroğlu” 
isimli eserinizden bölümler verdiniz. Çok teşekkür 
ediyoruz. Biz bunları aynen aldık ve kitabımıza 
koyduk. Bir de Köroğlu’nun Sonu’nu anlatan bölümü 
verir misiniz? 
 
Cevap 6: Elbette. Buyurun bakalım işte Köroğlu’nun 
sonu. 

 
 
KÖROĞLU’NUN SONU 
 

Köroğlu ölmemiştir! 
 
Halk düşüncesi Köroğlu’nu yaşatmaktadır. Köroğlu’na 
ölümsüzlük suyunu içirmiştir halk. Ölmez, ölümsüzlük 
suyunu içen! 
 
Köroğlu arkadaşlarına veda ederek kırklara karışmıştır. 
Kırklara karışacak kadar ermiş olan da sevgili olur. Sonu 
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belli olur ermiş  kişiye. Köroğlu da sonunun geldiğini 
anlamıştır.  
 
Bey’lerini, adamlarını toplamıştır, söylenmiştir. 

 
“Gider oldum Beyler, Halep’e, Hoy’a 
Mevlam yetişirsin düğüne toya 
Bozdurun altına beyaz akçaya 
Sarfedin Beylere ben gelenecek 
 
Çağrın gelsin, Fekeli’nin Bey’ini 
İçinizde yoktur ondan yeğini 
Ayırın sürüden  bin erkeğini 
Kaldırın kasaba ben gelenecek 
 
Kır Atım yok binem gidem Sazan’a 
Yiğit odur, öz malını kazana 
Yüz batman pirinci dökün kazana 
Yedirin Beylere ben gelenecek 
 
Köroğlu’m der devran döndü ahire 
Altın madenleri döndü bakıra 
Satın Çamlıbel’i verin Çakır’a 
İçirin Beylere ben gelenecek” 
 

Köroğlu’nun “ben gelenecek” deyişi ben akla düşünce 
anlamı taşımaktadır. Nice yiğitleri er meydanından 
ayıran, şanından düşmeyen Köroğlu, fakir fukaranın 
hakkını aldıktan, babasının öcünü aldıktan, kendi 
hınçlarını da aldıktan sonra sır olmuştur. Daha önce “Kır-
At sır olmuş”, Beyleri, Köroğlu’nun nereye gittiğine nasıl 
ve nerede durduğuna akıl erdirememişlerdir. 
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Bütün Türkiye’de dillerde gezen kendisi gönüllerde taht 
kurmuş olan Köroğlu’nun hiçbir yerde mezarı yoktur. 
 
Ölmemiştir,  
Halka hizmet eden ölmez. “Tokat kervanından aldım 
bakırı/ inçitmeyin fukarayı fakiri.”  diyenler ölmez. 
 
Seven ölmez, vuruşan ölmez. 
Halkın kahramanı ölmez. 
Sevmiştir Köroğlu, söylemiştir “koşma, destan, türkü” 
söylemiştir. 
 
Kötülüğe, kadirbilmezliğe isyan bayrağıdır Köroğlu. 
 
Haksızlığa, uğrayıp da adaletin sağlanmasını 
bekleyenlerin aklındadır Köroğlu. 
 
Zorlanan, horlanan insanların gözünde ve gönlündedir. 
Yiğitçe sevginin duru sulu damarıdır Köroğlu. 
Köroğlu, nice yüz yıldanberi yaşamaktadır. Nice bin yıl 
yaşayacaktır. Halk var oldukça yaşayacaktır Köroğlu… 
 
Soru : 7-Üstadım çok teşekkür ediyorum. 
 
Cevap:7-Ben teşekkür ederim. Selam olsun 
Köroğlu’na… 
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KARACAOĞLAN 
 

Karacaoğlan kitabı Tahir Kutsi’nin muhteşem kalemiyle 
yazılmış, mükemmel bir kitap olup, Toker Yayınlarınca 
yayınlanmış ve bugüne kadar 4. baskısını 
gerçekleştirmiştir. Eser öteki kitaplar gibi Milli Eğitim 
Talim Terbiye Kurulunca tüm okullara tavsiye edilmiştir. 
 
Karacaoğlan kitabı üzerine biz fazla bir yorum 
getirmeden, hattâ hiçbir yorum katmadan eserin 
başlangıç bölümünden bir kısmını buraya alarak, eserle 
okuyucuyu doğrudan, doğruya karşılaştırmayı düşündük. 
 
Eser, kendi sahasında çok büyük bir çalışmadır. Kaynak 
kitaptır. Tamamı 191 sayfadan meydana gelen eseri biz 
de tüm okuyucularımıza tavsiye ediyor ve eserden 
bölümlerle sizleri başbaşa bırakıyoruz. Bu sadece kısa bir 
bölüm olup, asıl kaynak Tahir Kutsi’nin eserindedir. 
 
İşte Bölüm :  
 
Türk Halk edebiyatının önde gelen isimlerinden 
Karacaoğlan, XVII. Yüzyıl halk ozanlarımızdandır. 
Eserlerinden 1608 yılında doğduğu sanılmaktadır. 
Karacaoğlan’ın nerede doğduğu ve öldüğü belli 
değildir. Toroslar’da ve çukurova’da yaşadığı, 
Anadolu’yu ve o sırada Osmanlı İmparatorluğu sınırları 
içinde bulunan Suriye, İran ve Rumeli’ni gezdiği 
bilinmektedir. Ünü Anadolu’ya ve Rumeli’ye yayılan 
Karacaoğlan kendisinden daha önce yaşayan Köroğlu, 
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Aşık Kerem, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal gibi ozanlar 17. 
yüzyılın başında yaşayan Öksüz Dede, Kuloğlan, Kâtibi, 
Kayıkçı Kul Mustafa’nın etkisinde yetişmiştir.  Daha sonra 
kişilik kazanan Karacaoğlan kendisinden sonra gelen halk 
ozanlarını, Aşık Ömer Gevheri, Emrah, Zihni, Dertli ve 
Dadaloğlu’nu etkilemiştir.  
 
Ayrıca Karacaoğlan halk ozanlarını da aşarak “milli 
edebiyat” akımını yürüten Rıza Tevfik Bölükbaşı, Faruk 
Nafız Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon ile Cumhuriyet devri 
şairlerinden Necip Fazıl Kısakürek, Behçet Kemal Çağlar, 
Cahit Külebi ile öteki bir çok sanatçıyı etkisi altına 
almıştır.  
 
Karacaoğlan, halk şiiri geleneğine bütünüyle uymuş, 
hece vezni dışında ölçü kullanmamış halkın konuştuğu 
dil ile yazıp söylemiştir. Okur yazar olduğu anlaşılan 
Karacaoğlan medrese ve tekke şairleri gibi yazmaya da 
özenmemiş, özellikle tabiat ve aşk konularını işlemiştir. 
Koşma, türkü, semai, destan yazan Karacaoğlan 6+5 
duraklı 11’lik, 4+4’duraklı 8’lik hece veznini 
kullanmıştır. Çeşitli cönklerden ve halk ağzından 
Karacaoğlanın şimdiye kadar 507 eseri derlenmiş ve 
yayınlanmıştır. 
 
Yüzyıllardanberi Anadolu’ya dalga dalga yayılan bir ses 
var. Dillerden düşmeyen türkü, gözlerde şavkıyan ışık, 
gönüllerde kabaran heyecan, Karacaoğlan… 
 
Dağlarda uğultu, ovalardaki sarı başaklarda ve ak çiçek 
açan Çukurova pamuğunda bereket Karacaoğlan… 
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Halk yaşadıkça yaşayacak olan, Türk Halk Şiiri anılınca ilk 
akla gelen isimlerden, Türk Halk şiirine hareket 
Karacaoğlan… 
 
Yaylalar onunla engin, tarlalar onunla zengin obalar 
onunla zengin. Karacaoğlan… 
 
Karacakız’ın yavuklusu, Elif’in tutkulusu, görülmeye, 
görülmeye daha güzelleşen nice güzellere vurgun, yetmiş 
üç yıl gönlünün güzelini aramaktan yorgun, 
Karacaoğlan!.. Genç kızların kalbinde titreşim, âşıkların 
saz tellerinde ibrişim, delikanlıların yüreğinde cesaret, 
Karacaoğlan… 
 
Cönklerdeki şiirleri elden ele türküleri dilden dile 
dolaşan, ilden ile ulaşan Karacaoğlan !.. 
 
Nereli Karacaoğlan? Nerede ve kaç yılında doğmuş, 
nereleri gezmiş, neler yapmış? Bir büyük bilinmezlik 
bunlar… Bir büyük soru, soruların ardından gelen 
deyişler. Tarih olaylarını günü gününe kaleme alan 
müverrihler gibi halk şiirinin durumunu, halk ozanının ne 
yaptığını yazan defterini, kütüğünü tutanlar çıkmamış.  
 
Karacaoğlan’ı en iyi kendisi anlatacak. Nerede doğup 
büyüdüğü, nerede öldüğü kesin olarak bilinmese de 
bilinen bir kesin gerçek var. Karacaoğlan, katıksız bir 
Türkmen… Orta Asya’dan Anadolu’ya gelirken soyu 
gittikçe  büyüyen, atalarıyla ve geçmişiyle övünen bir 
Türkmen… 
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“Kozan dağında neslimiz 
Arı Türkmen’dir aslımız 
Farsak’tır durak yerimiz 
Gurbet ilde yâr eğler bizi” 
 

Yüzyıllar boyu Türk Milleti, kendinden olana, kendi 
duygu ve düşüncelerini dile getirene sahip çıkmıştır. 
Halkın diliyle, halkı halka veren halk ozanları, kalemsiz, 
deftersiz yüzyıllar öncesinden günümüze kadar halkın 
belleğinde (hafıza) yaşayarak gelmiştir. Babadan oğula, 
beşikten mezara kadar halk ozanlarının deyiş, koşması, 
varsağısı, destanı, yaşayagelmiştir. Ve halk, kendi diliyle 
kendini söyleyen hak ozanını kendine en yakın bilmiştir. 
En yakınına getirmiş, büyük değer vermiş, kendi 
kabristanında mezar hazırlamış, hak ozanını gönlündeki 
ölümsüz halkasına eklemiştir. Türkmen kocası büyük halk 
ozanı Yunus Emre gibi Karacaoğlan’ın sevgisi de 
gönüllerdedir. Halk, ona çeşitli ilçelerde ve köylerde yer 
ayırmıştır. 
 
Kozan Dağı, Adana’nın Kozan ilçesindedir. Binboğaların 
devamıdır. Kozanlılar “Karacaoğlan bizim” diyecektir. 
 
Feke ilçesinin Gökçe köylerinden sese gelecektir. 
 
-“Karacağlan bizimdir”. 
 
Kozanoğlu beylerinden birinin Karacaoğlan’ı öldürme 
niyeti üzerine Van’a kaçmıştı Karacaoğlan. Van’lılar 
söylenecektir. 
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“Karacaoğlan hemşehrimizdir.” 
 
Karacaoğlan ölmemiştir. Tarsus’taki Ashab-ı Kehf 
mağarasına girmiş ve bir daha görünmemiştir. 
Tarsus’taki vatandaş iddia edecektir. 
 
-“Karacaoğlan bizdendir”. 
 
Türk halk şiiri üzerinde, özellikle Karacaoğlan üzerine 
inceleme yapmış olan bilgin W.Radlof, Kırım’da duyduğu 
Karacaoğlan (ismayıl) ile Esmahan menkıbesine 
dayanarak iddia edecektir. 
 
“Karacaoğlan Belgrat’lıdır.” 
 
Karacaoğlan “Arı Türmendir aslımız” dedikten sonra 
durak yerine de söyleyiveriyor. “Farsak’tır durak yerimiz” 
ve bu yüzden de Adana’nın Bahçe ilçesinden bir ses 
gelecektir. 
 
-“Karacaoğlan bizimdir”. 
 
Bahçe ilçesinin Farsak köyünde Sailoğulları sülâlesi 
yaşamaktadır. Karacaoğlan, kendisini Sailoğulları’ndan 
saymıştır. 

 
“Karacaoğlan der, ciğerim dağlı 
Yeri belli, derler Sailoğlu 
Divane gönül dilbere bağlı 
Gam ve kasavetle aldırma beni” 
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Bahçe’nin Farsak köyü gibi Barak Baba’nın adını alan 
Barak Türkmenleri de Karacaoğlan için aynı sözü 
söylemektedir. 
 
-“Bizimdir”. 
 
Karacaoğlan açıktan açığa “şuralıyım” deyip kestirmiyor. 
Esasen böyle demesinin imkânı da yok. Karacaoğlan’ın 
yaşadığı sıralarda, Türkmenler genellikle göçebe hayatı 
sürüyorlar. Yazın tarlalarda, kışın kışlıklarda yaşıyorlar. 
Karacaoğlan, ”Yaylamız Bulgar dağıdır” diyor.  
“Binboğadır benim ilim” diyor. Toros dağlarının 
eteklerinde yaylayan Türkmen oymaklarını dolaşıyor 
Karacaoğlan; saz çalıp türkülerini söylüyor, güzel görüp, 
göç eden güzelleri görüp vuruluyor. 

 
Kırıkhan’dan yüklediler göçünü 
Mor sümbülle donattılar saçını 
Elâ gözlüm ayrı çekmiş göçünü 
Bizim elden bir tomurcuk gül gitti.. 
 

Bir bakıyorsun Erzurum’da Karacaoğlan, bir ara 
Mardin’de görüldü; Şam’da, Mısır’da, Aydın, Tokat, 
Ankara, Konya, Diyarbakır’da gönül eğlendiriyor 
Karacaoğlan… 

 
“Adı sana bilinmedik ellere 
Gitmeyince gönül yârdan ayrılmaz” 
 
diyerek adı sanı bilinmedik ülkelere, Avrupa illerine 
uzanıyor. Bir yâr için diyar, diyar dolaşıyor. Demir çarık, 
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demir asa bütün Anadolu’yu geziyor. Kâh gözüyle illerde 
elâ gözlüsünü arıyor. 
 

“Çıktım seyreyledim Niğde’yi Bor’u  
Acap gezsem ala gözlüm var m’ola 
Güzeller durağı Tokat, Engür’ü 
Acap gezsem ala gözlüm var m’ola 
 
Hey geri de deli gönül hey geri 
Adana, ilbeyi, Göksun, Tekir’i 
Otuz iki sancak, Diyarbekir’i 
Acap gezsem ala gözlüm var m’ola 
 
Hesiri de deli gönül hesiri 
Deryada dönüyor kıral yesiri 
Halep, Trablus koca Mısır’ı 
Acap gezsem ala gözlüm var m’ola 
 
Yeşil ördek yayılıyor çimende 
Mehdi günü doğar ahir zamanda 
Kürt’te, Hindistan’da, Çin’de, Yemen’de 
Acap gezsem ala gözlüm var m’ola 
 
Yeşil ördek sulanıyor gölekte 
Altın küpe şavk veriyor kulakta 
Cennet-i âla’da, huri melekte 
Acap gezsem ala gözlüm var m’ola 
 
Mecliste içerler demi kanyadan 
Güzel seven murad alır dünyadan 
Kayseri’den,  Karaman’dan, Konya’dan 
Acap gezsem ala gözlüm var m’ola 
 
Mardin’den de Karacaoğlan Mardin’den 
Çeken bilir ayrılığın derdinden 
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Koçhisar’dan, Hasandağı’n ardından 
Acap gezsem ala gözlüm var m’ola” 
 

Engürü Ankara’nın eski adı; İlbeyi, Kilis’in bir bucağı; 
Göksun, Maraş’ın ilçesi; Tekirköy İçel’de bir köy. 
Karacaoğlan’ın gezip dolaştığı yerler. İller, ilçeler köyler. 
Trablus, Mısır, Yemen, Osmanlı İmparatorluğunun geniş 
sınırı içinde “otuz ki sancak” tan bazıları. 

 
Acem illerinden misafir geldim 
Yol bilmenem Sunam, nerden gideyim 
Şöyle bir yavrunun semtin uğradım 
Dilber kerem eyle, konuk al beni 
 

Aradığı Türkmen güzeli, rastladığı güzeller Türkmen 
oymakları içinde, 

 
Afşar beylerinde gördüm bir güzel 
Kozan arasında çeker göçünü 
Kadir Mevlâm öğmüş kendi yaratmış 
Sırma ile karıştırmış saçını 
 

Aşık, ayağı ve dili çevik gerek demişlerdir. Karacaoğlan 
gezip tozmayı yiğitlikten bellemiştir. Azık torbasıyla almış 
sazını, atına binerek, arap atına; o yayladan bu yaylaya 
uğramış, dağları birbirine kavuşturmuştur. 

 
Kalk gidelim Balkaman’dan yukarı 
Oturup durana devlet yaramaz 
Yiğidin bir başı gezginci gerek 
Yiğit gezmeyince adam olamaz 
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Amik ovasına uzanmıştır. Payas’a varmıştır.  

 
Nideyim dünyada malı 
Boyunca giyinmiş alı 
Payas’ın da portakalı 
Sevsem öldürürler, sevmesem öldüm demiştir. 
 

Karacaoğlan, “Güzel sevmek koç yiğide ar değil“ 
demiştir. Güzel sevmek için, aradığı, kaybettiği, elinden 
kaçırdığı güzeli, aramak için dağlara çıkmış, ovalara inmiş 
dağlara seslenmiştir. 

 
Çukurova bayramlığını giyerken 
Çıplaklığın üzerinden soyarken 
Şubat ayı kış yelini kovarken 
Cennet demek sana yakışır dağlar… 
 
Ağacınız yapraklarla donanır 
Taşlarınız bir birbirine inanır 
Her çiçekler bağrınızda gönenir 
Pınarınız çağlar, yakışır dağlar, 
 

Karacaoğlan, gezdiği yerlerde tabiatın çeşitli güzellerine 
ve yurt köşelerine “güzellemeler” söylemiştir. 
Anadolu’nun özellikle Çukurova bölgesi, Torosların 
eteklerini gezerken, daha önce övdüğü dağların 
“bela”sını görmüş kahra uğramıştır. Dağlar yar alıp 
gitmiştir. Dağlar boranıyla soğuğu ile nice genç gelinleri, 
yiğit delikanlıları dondurmuştur. Nice sürüleri oralarda 
kurt kapmıştır. “Bize mesken oldu yaylalar, dağlar” diyen 
Karacaoğlan; zaman gelmiş, sevincinin, öfkeli halinin her 
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türlü durumunun arkadaşı “sazına” sarılmış, iç acısını 
mısralara dökmüştür. 

 
Yüce dağlar ne kararıp pusarsın 
Aştı derler nazlı yari başından 
Oturmuş derdime dert mi katarsın 
Alem sele gitti gözüm yaşından 
 
Balta değsin ormanların kurusun 
Gazal olsun yaprakların çürüsün 
Top top olsun geyiklerin yürüsün 
Avcıların avın alsın peşinden 
 
Sarp kayalarını taşçılar delsin 
Tomurcuk güllerin yadeller alsın 
Yarin emaneti var senin olsun 
Sakla dağlar boranından kışından 
 
Fenasın da Karacaoğlan fenasın 
Od düşe de döne döne yanasın 
Yüce dağlar sen de bana dönesin 
Ayrılasın yâreninden eşinden… 
  

Karacaoğlan’ın yârinden ayrıldığının, dağlara, tepelere 
kızgınlığının, kırgınlığının işareti Mut ilçesindedir. 
Yüzyıllardanberi halkın gönlünü dolduran Karacaoğlan, 
Mut ilçesinin Sarıkavak bucağına bağlı Çukurköyde 
yatmaktadır. Çukurköyün sırtındaki Karacaoğlan 
tepesinde… Tepeden yüzyıllar öncesinden sürüp gelen 
bir uğultu vardır. Türküye benzer, acı bir iniltiye benzer, 
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bazen dinleyeni rahata erdiren bir türküye benzeyen bir 
uğultu… Bir rüzgâr... Bir sonu gelmeyecek bir esen 
rüzgâr… Ve rüzgârın doğrultusu, Karacaoğlan Tepesinden 
bir başka tepeyedir. Karacakız tepesine… 
 
Karacaoğlan Tepesinde halk düşüncesinin saygıyla yer 
verdiği Karacaoğlan yatmaktadır. Karşıki tepede, 
Karacakız tepesinde Karacaoğlan’ın gönül yavrusu 
Karacakız yatmaktadır.  Bir beyin kızıdır Karacakız. İsmi 
ya Eliftir ya Fadime; ya da Hörü. Karacaoğlan, yayla yayla 
dolaşan bir eli sazlı aşık… İşi, güçü, tarlası, sürüsü yok. 
Gönlü saz çalmada, düşüncesi söz bulmada…  
 
Karacakız’ın babası oymak beyi, Karacaoğlan’a sevdiğini 
vermemiştir. 
 

“Zengin zengine 
Herkes dengine” 
 

denilerek evlendirilen Karacakız’a kavuşamamıştır 
Karacaoğlan ve karşılıklı iki tepedeki mezarları dünyada 
iken bulaşmadıklarının bir birlerine kavuşamadıklarının 
ifadesi olarak durmaktadır. 
 
Şimdilerde Mut’un Sarıkavak bucağına bağlı Çukurköy’ün 
adı “Karacaoğlan Köyü” olmuştur. Halk düşüncesin 
mezar olarak yer verdiği Karacaoğlan Tepesinde 
Karacaoğlan her Haziran ayında anılmaktadır. Haziran, 
göçün yaylaya vurduğu aydır. Yârdan ayrılınca bilinmez 
hallere düşen dillerden dillere dolaşan, 
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Hey ağalar böyle m’olur 
Hali yârdan ayrılanın 
İner ummana dökülür 
Seli yardan ayrılanın! 
 

mısralarıyla Karacaoğlan, Haziran ayının ortasında 
burada anılır. Silifke’nin Mut’un, Gülnar’ın dilindeki 
“Karacaoğlan, Karacakız efsanesi” anlatılır ortaya 
Karacaoğlan’dan edilen sözler atılır… 
 
Atadan evlâda kulaktan kulağa anlatılmıştır bu hikâye… 
Bu tepelerde Karacaoğlan, Rıdvanoğlu Hasan Ali ile 
Karacakız’ın yatağı kuşaktan kuşağa anlatılmış, bugüne 
kadar gelmiştir. Mut’un Çukurköyü’ndeki yüz evde 
oturan beşyüz kişi daha bir gür ve kesin sesle 
konuşmaktadır. 
 
“Karacaoğlan bizimdir.”  
Karacaoğlan Mut’un Çukurköy’ündendir. 
 
 

*** 
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DADALOĞLU 
 
KISA BİYOGRAFİ 
 
Dadaloğlu  XIX’ yüzyıl halk şairlerindendir. 1785’de 
doğmuştur. 1869 da ölmüştür. Doğum ve ölüm yeri 
bilinmemektedir. Asıl adı Veli olan Dadaloğlu yine 
kendisi gibi şair olan Aşık Musa’nın oğludur.  
 
83 yıllık hayatı boyunca cenk şiirleri, yurt ve tabiat 
güzellemeleri, aşk şiirleri yazmış olan Dadaloğlu  
Türkmenlerin Avşar boyundandır.  
 
Avşar aşireti içinde önemli yeri olan Dadaloğlu 
küçüklüğünde okumuş ve çevrede imamlık, daha sonra 
aşiret beyleri’nin yanında katip’lik yapmıştır. Adana, 
Kozan, Payas, Kayseri, Pınarbaşı, çevrelerinde Torosların 
Aladağ, Binboğa kollarında yaşamıştır. XIX. yüzyılın, 
tanınmış halk şairlerinden Emrah, Dertli, Seyrani, 
Bayburtlu Zihni divan şiiri etkisinde kalmış ancak 
Dadaloğlu, şehir hayatından uzakta bulunduğu için tesir 
altında kalmamıştır.  Dadaloğlu, Türk halk  şiiri 
geleneğine uygun olarak, halkın duygu ve düşüncelerini 
işlemiştir. Cenk şiirlerinde Köroğlu’nun aşk şiirlerinde 
Karacaoğlan’ın tesiri görülür. Türkmen boylarının 
göçebelikten kurtarıp köylere iskânını sağlamak için 1865 
de kurulan “Fıkra-i tabiye” birlikte Dadaloğlu’nun obasını 
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Sindal ‘şimdi Kayabaşı  
köyüne yerleştirmiştir. Derviş Paşa kumandasındaki ıslah 
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ordusunun “iskân hareketinden” sonra Dadaloğlu bu 
köyde kalmamış, hayatının son günlerini Türkmen 
oymakları arasında saz çalarak hikâye anlatarak 
geçirmiştir.  Şiirlerinden bir kısmı derlenerek 1940 yılında 
Taha Toros tarafından yayınlanmıştır. 

 
Dadaloğlu’nun dili cenk şiirlerinde sert, pervasız aşk ve 
tabiat şiirlerinde ise içli ve samimidir. 
 
İşte Tahir Kutsi’den Dadaloğlu’nun kısa biyografisi. Bu 
biyografi o’nun Toker Yayınları arasında yayınlanmış olan 
Dadaloğlu kitabından alınmıştır. Bu çalışmasına, ayrıca 
aynı kitaptan Dadaloğlu hakkında yazılmış bazı yazılarını 
aynen alarak sizlere aktarıyoruz. Çünkü, yazarımızın 
güzelim Türkçesi ile anlattıkları üstüne bizim bir şey 
söylememiz abes olurdu. 
 
Dadaloğlu kitabı, kaynak bir kitaptır. Tahir Kutsi’nin Türk 
halk Edebiyatına verdiği armağan eserlerinden birisidir. 
 
HAYATI 
 
Dadaloğlu bir dağ çocuğudur. Ömrü dağla, geçmiştir. 
Toros eteklerinde Akdağ’da. Gavur Dağlarında, Bolkar 
Dağlarında, Binboğa’larda “Arkam sensin, ka’lam sensin 
dağlar hey” denilen dağlarda… 1785-1868 yılları 
arasında, Adana, Kayseri, Sivas, Tokat dolaylarında, 
Kozan, Pınarbaşı, Kadirli, Erzin, Payas çevrelerinde 
yaşamıştır. Dağlık, geniş, gür ve serin ormanlık 
bölgelerdir bu yerler. Bu bölgelerin devamı olan bütün 



415 
 

Türk yurdunu benimsemiştir. Dadaloğlu  Dağlar bizimdir 
demiştir. “Ferman Padişahın Dağlar bizimdir“ demiştir. 
Yayla çocuğu Dadaloğlu, dağlara sığınmıştır, bir yayladan 
ötekine atını kanatlayarak, yolları ikiye katlayarak aşıp 
durmuştur. Kışın soğukta düze indiğinde de dağları 
düşünmüştür. 
 
“Çıktım yücesine seyran eyledim 
Cebel önü çayır çimen görünür. 
 
Cebel, Gavur Dağları üstünde bir konak yeridir. Yayla 
vakti Dadaloğlu, Cebel önlerinde sazını bağrına basmış, 
özünden yanık havalar kaldırmıştır. 
 
Ve söylenmiştir. 
 
“Şaştım hey Allah’ım ben de pek şaştım 
Devrettim Akdağ’ı Bozok’a düştüm” 
 
Ve Dadaloğlu dağların insanlara güç verdiğini kasabalara, 
köylere, şehirlere ve heybet verdiğini düşünmüştür. 
Dağları üstün görmüştür. 
 
“Çifte bedestenli koca Kayseri 
Erciyes, karşısında yaman görünür” 
 
Dadaloğlu su katılmamış Türk’tür. Hâlis Türk… Yüzyıllarca 
“Diyar-ı-Rum” kaldıktan sonra 1071 den itibaren Türk ve 
İslam olan Anadolu’ya ilk girenlerin neslinden 
gelmektedir. Bilgin kumandan Cevdet Paşa 
Dadaoğlu’nun yaşadığı toplum hakkında şöyle diyor: 
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“Ekser ahalisi Selçukilerden kalma Türklerdir ki, Varsak 
aşiretinden mütaşaip (ayrılmış) cemaatlerdir. Bu 
dağlılar, Kozanoğlu’ların piyade askeri olup, 
Çukurova’da Ceyhan nehrinin sağ cihetindeki göçebe 
aşiretler dahi anların süvari askeri idi.” 
 
YAYLADAN OVALARA 
 
Dadaloğlu’nun içinde bulunduğu topluluk göçebe… Yazın 
serin yerlerde yaylada, kışın deniz kıyısında. Ceyhan ile 
Seyhan ırmağı havzasında… Akdeniz kıyılarında… 
Dadaloğlu’ndan önceki bir halk şairi Karacaoğlan, 
“Akdeniz gölün gördüm” diyor, ama, Dadaloğlu 
bütünüyle toprağa bağlı… Dadaloğlu, dağ çocuğu, yayla 
çocuğu ve kışın da yanından ırmaklar geçen toprakların 
çocuğu, Çukurova’lı… Dağları büyük  ve sonsuz, barındığı 
ova geniş, bereketli ve sorunsuz… 
 
Hayatı gözalabildiğine dağlarda ve gözalabildiğine geniş 
ovalarda geçen Dadaloğlu’nu bir yere bağlamak 
imkânsız. Bir yaylada, yaz vakti doğmuştur, deniliyor. 
Doğduğu yer olarak bir başka ifade var. Dadaloğlu, 
Ceyhan’ın Altıbekirli köyünde doğmuştur. 
 
“Mevlanâ, biz öldükten sonra mezarımızı yerde arama, 
yerimiz ariflerin gönlündedir” diyor. Dadaloğlu da öyle. 
Ne doğum, ilk gençlik günlerini yaşadığı yerler belli; ne 
de öldüğü… Ama bir dağda dünyaya gözlerini açtığı ve 
ölümüne yakın çekilip dağlara çıktığı belli… Ömrünü çok 
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sevdiği dağlardan birinde de tamamladığı biliniyor. 
Dadaloğlu’nun  gezdiği yerlerde, şimdi bir türkü var. 
 
“Satarım bu canı da alırım seni 
Çıkarım dağ başına da kurt  yesin beni” 
 
Herkesin gönlünde Dadaloğlu, Toros’larda herkesin 
dilinde… Çukurova’da herkesin gönlünde… Ve şimdi 
bütün Türklerin gönlünde Dadaloğlu… Yerde mezarı yok 
ünlü Avşar ozanının. Mezarı, onu bilenlerin onu 
sevenlerin ve anlayanların gönlünde… Ve şimdi bütün 
Türklerin gönlünde Dadaloğlu. Yerde mezarı yok ünlü 
Avşar ozanının… Mezarı, onu bilenlerin, onu sevenlerin 
ve anlayanların gönlünde… Dadaloğlu gönüllerde 
yaşıyor. Dadaloğlu, mısra mısra şiirlerde, koşmalarda, 
ılgıt ılgıt dağ rüzgârlarında ve dinleyeni yayla iklimine alıp 
götüren türkülerde yaşıyor…  
 
 
DADA MUSA’NIN OĞLU VELİ 
 
Yayla insanı, yayla toprağı gibidir. Deşmedikçe altında ne 
var, ne olduğu belli olmaz. Dağın toprağı muhakkak bir 
şey verir arayana. Ya bir değerli madendir bu, yahut 
ağlamaya hazır bir pınarın gözeleridir. Yayla adamı da 
yayla toprağına benzer. Deşmedikçe ne olduğu bilinmez. 
Dağ adamı yürekli olur. Yayla adamı korku nedir bilmez. 
Ama birdenbire karşılaşıverdiği çeşitli durumlarla hassas 
olmuştur. Bir vadiden ötekine ses götüren sazın telleri 
yaylada bir başka öter. Sazın gümbürtüsü vardır. Dağ 
yerinde davul gerekmez. Yaylada davul yoktur. Ormanın 



418 
 

gümbürtüsü, inler gibi  sese veren ağaçların güçlü 
rüzgârda gümbürdeyişidir. Ilık ılık bir şeyler akar yüreğe. 
Gümbürtü gönülden beyne sıçrar, yayla adamı söylenir: 
 
 
“Ormanların gümbürtüsü başıma vurur 
Nazlı yârin hayali karşımda durur” 
 
Dağda orman gümbürtüsü vardır, karşıda yâr hayali  
durmaktadır. Dert ağlatır, aşk söyletir ve ozan, şairdir. 
Duygulu kişilerdir. Yaşam sevinci çok zaman yalnızlıklara, 
zorluklarla, çaresizliklerle bölünüverir. O zaman saz, bir 
türküye giriş yapar. 
 
“Yayla yollarında kaldım yalnız 
Eşe dosta mâlum ola halimiz” 
 
Toros dağlarının, Antitoros’ların duygulu çocuğu 
Dadaloğlu’nun babasının da duygulu ağzı, söz etmesini 
bilir, dilini koşma’da ağıt’ta, güzelleme’de kullanan bir 
halk şairi olduğu biliniyor Dadaloğlu Âşık Musa. 
 
Dadaloğlu Aşık Musa, çevrenin sözü, sohbeti yerinde, 
konuşmalarını koşmalarla süsleyen hatırlı kişisi olarak 
anılıyor. 1776’da Adana valisi Halil Mehmet Paşa 
tarafından idam ettirilen bir aşiret reisinin oğlu için, 
Osman Bey için yaptığı ağıt da değiştirilmiş, çeşitli 
kişilere adapte edilmiş olarak hâlâ dillerde. 
 
Menemencioğlu Ahmet Bey’in kendi aşiretini anlattığı el 
yazması “Menemenci Tarihi” nde,  Dadaloğlu Aşık 
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Veli’nin babası Dadaloğlu Musa’nın da şair  olduğu 
belirtiliyor, koşma da olduğu gibi aktarılıyor… 
 
“Ol vakit, Türkmen şüerasından  Dadaloğlu Aşık Musa 
nam kimsenin, merhumn vefatı hakkında söylediği 
mersiye, gerçi vezni mevzun ve kavaid-i şiiriyle cihetiyle 
takdire şayan bir şey değil ise de ol vaktın iktizasınca bu 
makbule manzumenin sözleri rikkatengiz olup makbu ve 
revaç olduğuna ve elyevm dahi yadigâr - eslâf 
bulunduğuna binaen tespit ve tahririne ihtidam kılındı.” 
 
Menemenci Tarihi’nde yer alan koşma şöyle, 
 
Sana derim sana ey Halil Paşa 
Aman verdim Boz Osman’ı öldürme 
Şad eyleyip nice düşmanlarını 
Ara yerde acı haber bildirme 
 
Arap ata binip oflaz sallanan 
Demir zırhlar giyip taçlar urunan 
Düşmanına çatal matal  görünen 
Şahin yeleli Boz Osman’ı öldürme 
 
Arslan gibi göğüs gerdi oturdu 
Hangi hizmetinde kusur getirdi 
Çok yüklere omuz verdi götürdü 
Serdar yüklü Boz Osman’ı öldürme 
 
Budur sana Kul Musa’ nın sözleri 
Güne değdi günden nazik yüzleri 
Zemher’ettin ilkbaharda yazları 
Yen’açılmış tomur gülü soldurma… 
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Yaşadığı yıllarda Avşar illerinin ünlü şairi olan Dadaloğlu 
Aşık Musa’nın halk şairi oğlunun adı Veli… Genç Veli’nin 
adının başına sonradan “Aşık” lık gelecektir... Aşık Veli’ 
diye anılacaktır. Ve, Türk boylarından çok olduğu üzere 
sülale adıyla anılacaktır. 
 
Dadaloğlu Aşık Veli, Dadaloğlu… 
 
Şüere;Şairler 
Nam; İsimli 
Mersiye;Ölüm üzerine söylenen manzume 
Mevzun:Düzgün 
Kavaid-i şiiriye;Şiir kaideleri 
Tahrir, yazmak 
Makule:Benzeri yazı söz 
Elyevm, Bugün 
İntihal; Başkasının şiirini kendisinin gibi gösterme.(Burada yazar, 
metin içinde şiiri geçirdiğinden böyle demiş olsa gerekir) 
 
BİR HOCA, KUL YUSUF 
 
Anadolu’daki çoğu bir aşık ümmi… Okuması, yazması 
yok. Gönlünün sesini dile döküyor… İçine doğanı dışa 
vuruyor… Dadaloğlu Aşık Veli okur yazar… Türkünün 
“Evlerinin önü bulgur kazanı, Ben severim okuyanı 
yazanı” dediği gibi okur yazara vurgun. 
 
“Bilirim Kilis’i ezel ezeli 
Çok olur oranın okuyanı yazanı” 
 
Dağlarda okur yazar hiç yok denecek ölçüde az. Uyanık 
Dadaloğlu Musa, oğlunu okutuyor. Cuma namazı için 
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yaylaya gelen hocaya yolluyor Veli’yi. Ağzı lâf eden, 
beyler yanında, yüceler sofrasında ve sohbetinde itibarlı. 
Eli kalem tutana ne çok değer verilir kimbilir? 
 
Parmağı mızrap kavrayan, dili sohbete yakın Dadaloğlu 
Veli, yazın yaylalarda, kışın “Sahil” lerde Türk sözlü 
edebiyat geleneğini devam ettiriyor… En çok çalıp 
söylediği de Karacaoğlan türküleri, Köroğlu türküleri ve 
menkıbesi, 
 
“Mert dayanır namert  kaçar 
Dağlar gümbür gümbürlenir 
Şahlar şahı divan açar 
Divan gümbür gümbürlenir” 
 
Dadaloğlu, ağızdan kulaklara aktarılan, zihinlerde biriken 
kahramanlık türkülerini, aralarında yaşadığı topluma 
destan havasında, hikâyesini de anlatarak naklediyor. 
Kendisinden en çok istenen destan da IV.Murad’ın 
Bağdat seferi. Beş Osmanlı Padişahı devrini yaşayan, III. 
Selim (1789-1807). IV. Mustafa (1807-1808). II. Mahmut 
(1808-1839). Abdülmecit (1839-1861). Abdülaziz (1861-
1876)’in günleri yaşayan Dadaloğlu en çok IV.Murad’ın 
(1623-1640) şanlı Bağdat seferinden etkilenmiş 
bulunuyor. Bağdat’ın alınması dilden dile, bir ölümsüzlük 
destanı havasıyla yüzyıllar ötesine duyuruluyor. Kayıkçı 
Kul Mustafa söylüyor. Toros Dağlarında Dadaloğlu, saza 
düzen veriyor : 
 
“İpdia Bağdat’a sefer olanda 
Atladı hendeği geçti Genç Osman 
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Vuruldu sancaktar, kaptı sancağı 
İletti beden’e dikti Genç Osman 
 
Eğerleyin Kır At’ımın ikisin 
Fethedeyim düşmanların hepisin 
Sabah namazında Bağdat Kapısın 
Allah, Allah deyip açtı Genç Osamn” 
 
Dadaloğlu’na en yakın gelen halk ozanlarından biri de 
Karacaoğlan, Onun türkülerinde yetişmiş çevrenin 
ağıtlarına Karacaoğlan kokusu sinmiş âşıkların yüreğine 
Karacaoğlan’dan deyişler inmiş. “Süre, süre koçardıcın 
dibine/ Silah çatıp yatmamıza ne kaldı” diyerek vardığı 
koca ardıç ağacının koyu gölgesinde Dadaloğlu, 
Çukurova’nun, Toros etekleri hakkında ezbere bildiği 
Karacaoğlan’a gönül vermiş… 
 
Yüce dağlar ne kararıp pusarsın 
Aştı derler, nazlı yâri başından 
Oturmuş derdime dert mi katarsın 
Alem sele gitti gözüm yaşından… 
 
Balta değsin ormanların kurusun 
Gazel olsun yaprakların çürüsün 
Top top olsun geyiklerin yürüsün 
Avcıların avın silsin peşinden… 
 
Fenasın da Karacaoğlan fenasın 
Od düşe döne döne yanasın 
Yüce dağlar sen de bana dönesin 
Ayrılasın yâreninden, eşinden… 
 



423 
 

Dadaloğlu’nu yetiştiren Türk sözlü edebiyat geleneği 
olduğu kadar Aşık Kul Yusuf’tur. Kul Yusuf da bir 
Türkmen ozanıdır. Avşarlar arasında geniş ün yapan Kul 
Yusuf, Dadaloğlu üzerinde geniş çapta etkili olmuştur. 
 
DADALOĞLU-KUL YUSUF ATIŞMASI 
 
Yayla insanını yalnız çobanlık doyurmaz. İnsanı dünyaya 
bağlayan ısınmak ve yemek değil. Yayla insanının manevi 
yönü inancı büyük. Yayla insanının manevi yönü de 
güçlü, inancı büyük. Gönlüyle de genişçe yaşamasını bilir 
yayla insanı. Dinî inançlarına bağlıdır. Sabırlıdır, nice acı 
olaylar karşısında tahâmmül gücünü, ileri yaşama azmini 
inançlarında bulur. Ve yayla insanında el sanatları da 
gelişmiştir. Göçebelik, Dadaloğlu’nun soyuna kalıcı 
mimari eser bırakma şansı vermemişse de, Avşar adını 
alan göçebe Türkmenler; zevklerini, ince duygularını 
nakış  nakış kilime vurmuşlardır, çula, çuvala, çadıra, saza 
vurmuşlardır. 
 
Saz, Tük’ün ötedenberi öz musiki aleti olmuştur. Tarih 
başlangıcından günümüze Türk, kopuzla, saz’la yani 
çöğür’le, bağlama ile duygularını, dile getirmiştir. Yayla 
yerinde davul gerekmez, dağda gezen ozana saz yeter. 
Ve yayla çocuğu, saz’ı tüfek gibi tutar. 
 
Aşık Kul Yusuf, sazıyla güzelleri metheden, zaman, zaman 
da tüfek gibi tutan genç Dadaloğlu’nun adını duymuştur. 
Verilen bir ayak üzerine hemen şiiri söyleme demek olan 
“atışma” da ün kazanan, bir çok ozanın saz’ını, elinden 
bazısının da at’ını altından alan Kul Yusuf, Dadaloğlu ile 
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karşılaşmak dilemiştir. Dadaloğlu Aşık Veli, babası 
Dadaloğlu Aşık Musa’dan yeni kopmuş daha, babasının, 
kendisinden önceleri, varsağılarını çalıp çığırmaktadır. 
Birkaç kere de babasıyla, çevresindeki adı az bilinen 
aşıklarla atışma yapmıştır. 
 
“Seni, der Kul Yusuf, Sindel, Karaman, Şahanlar’da 
arardım. Alagazi’ye kadar geldim. Gel seninle bir sohbet 
edelim.” 
 
Dadaloğlu Aşık Veli, yaşlı ve ünlü ozanın maksadını 
anlamıştır. Bir zorlu atışma olacaktır. Yenilen atını ve 
sazını yenene verecektir. Buna önce Tanrı, sonra 
dinleyenler şahit olacaktır. Dinleyen söyleyenden arif 
gerek, dinleyenler içinde nice âşık karşılaşması görmüş 
yaşlılar, sohbetini şiirle süsleyen ağzı düzgünler vardır. 
Avşar koca’ları ile bey’leri, yeni yetişme Dadaloğlu’nun 
“imtihan” dan nasıl çıkacağını merak etmektedirler. 
“Atışma” yı kavga biçimli değil de, Kul Yusuf, soru cevap 
şeklinde yapacaktır ki Dadaloğlu’nun bilgisini de  
ölçecektir. 
 
Kul Yusuf misafirdir. Avşar ellerinde misafire saygı 
büyüktür. Aşıklar töresinde misafire ikram gerekir. Söz 
ikramı Kul Yusuf’a verilir. Kul Yusuf atışmaya girer. 
 
“Acem illerinden sökün edip geldim 
Arayı, arayı hasmımı buldum 
Senin gibi az tıfılın sazını aldım 
Ver sazını bana ey sarı çocuk.” 
 



425 
 

Dadaloğlu’nun sarı bıyıkları yeni terlemektedir. Kabına 
sığmayan yüreğinde yangınlar tutuşur. Kul Yusuf’un bir 
sözüne bin cevap vermek diler, sazını kucağına çeker, 
seslenir. 
 
“Ben ne bileyim Acem’den geldiğin 
Arayı, arayı beni bulduğun 
Şahidi var mı tıfıl sazı aldığın 
Sözünün hepsi kafadan Yusuf Emmi..” 
 
Dadaloğlu, Kul Yusuf’un kafiyelerini kullanarak cevap 
vermiştir. Atışmada bu acz ifadesi görülür. Bıyık altından 
güler Kul Yusuf, sağa sola göz kırpar, mızrabı yine kapar; 
 
“Ağalar bu çocuğun nedir davası 
Yüreğimin aşı Frenk ağısı 
Nerde yerin göğün çivisi 
Bunun cevabını ver sarı çocuk” 
 
Dadaloğlu, kendisine “Çocuk” denilmesine içerlemiştir. 
Ustaya el kalkmaz, baş kalkmaz ama sorulana usulünce 
cevap vermek de aşıklığın şanındandır. Eskidenberi 
bilinmektedir, at ayağı ile aşk dili çevik gerek. Hele 
tıngırdar sazın telleri, dolaşır tellerde Dadal’ın elleri; 
 
“Çocuk gibi söyledin emmi bu sözü 
Hiçbirşey bilmez mi sandın sen bizi 
Yeryüzünde dağı, gökte yıldızı 
İyi bilmedim mi hey Yusuf Emmi” 
 
Devam eder gider… Kul Yusuf gittikçe zorlaşan soruların 
üstüne daha da zorlaşanlarını sorar. Ve hepsinin de tam 
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cevabını verir Dadaloğlu. Önce Kul Yusuf’a alkış tutan 
eller, şimdi genç Dadaloğlu’nu omuza olmak hazırlığına 
girmiştir. İki halk şairi sözü bağlar. 
 
Alır Kul Yusuf, 
 
Ne alışık alamadı benim sazımı 
Koç  yiğitler çekerdi de nazımı 
Yiğitlik hakkiyçin almaz sazımı 
Hayır duaları al Dadaloğlu.. 
 
Er meydanı bu… “Yenen” ünvanını da alacaktır, ortaya 
konan ödülü de Dadaloğlu… Şahlanır : 
 
“Dadaloğlum da bölmedim mi zatımı 
Al atımdan da gezdir atımı 
Somruk veririm sana eşek etini 
Ver sazını bana, çık Yusuf Emmi..” 
 
Bu atışmadan sonra Dadaloğlu daha da ünlenmiş, Bey 
konaklarında, düğünlerde, derneklerde Dadaloğlu daha 
çok aranır olmuştur. Kul Yusuf, uzun süre Dadaloğlu ile 
birlikte kalmış, kendisine usul-erkan öğretmiştir. 
Dadalooğlu hoca’sı Kul Yusuf’a saygısını eksiltmemiş, 
ölümünden sonra Şam’a kadar giderek Kul Yusuf’un 
mezarını ziyaret etmiştir. 
 
“Avşar ilinden sökün eyledim 
Şam’da Kul Yusuf’u görmeye geldim 
Ziyaret eyledim Şam’ı Şerif’i 
Ustam divanına durmaya geldim” 
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AVŞAR KOCA’SI DADALOĞLU 
 
Dadaloğlu, Türk kaynağı’nın Avşar bölümündendir. 
Avşarlar, savaşçı olmuşlardır.türk’ün karakteri hürriyet 
ve istiklal’dir. Hürriyet için, yurt için savaşmak. Türklüğün 
kaderi olmuştur. Dadaloğlu şöyle demiştir. 
 
“Yurtlarının kıymetini bilmeyen 
Her birisi bir kötüye kul olur” 
 
Tarih başlangıcından günümüze Türk, bir canlı bir büyük 
kaynaktan gelmektedir. Avşar’lar, Oğuzhan’ın alt 
oğlundan Yıldızhan soyundandır. Ayhan, Günhan ve 
Yıldızhan, topluca “Bozok” kolu adıyla anılmıştır.  
Avşarlar Günhan’ın oğlu Kayı’dan türeyen Osmanlılar ile 
üçok kolundan Denizhan oğlu Kınık’tan türeyen 
Selçuklular bünyesinde göçebe olarak yaşamışlardır. 
Daha önce öteki Türk oymaklarıyla birlikte Kıpçak 
çölünde barınan Avşarlar, İran’a, Suriye’ye, Anadolu’ya 
dalga dalga gelmişler. Türkü türkü gelmişler, yayılıp 
bayrak, tuğ dikmişlerdir. Anadolu’nun İslam - Türk 
tarafından fethinde görev almışlar, başarı 
kazanılmasında önemli rol oynamışlardır. 
 
Avşarlar, bulundukları yere göre isim almışlardır. İran 
Avşarları, Hüzisyan Avşarları, Kuhgilay Avşarları, Suriye 
Avşarları, Türkmen (Anadolu) Avşarları… 
 
Haçlı orduları Timur, Mogol, orduları ve Ermenilerle çetin 
savaşlar veren Avşarlar, Anadolu’da da ayrıca 
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yerleştikleri bölgeye göre isim almışlardır. İmanlı 
Avşarları (Maraş bölgesi), Dulkadirli Avşarları (Kadirli), 
Bozok Avşarları (Yozgat), Kozan Avşarları (Yenilik 
Avşarları) (Sivas), Bozulus Avşarları (Diyarbakır), Kütahya 
Avşarları, Aydın Avşarları, Ankara Avşarları. 
 
Yaşlılık günlerinde Avşar Koca’sı diye anılan Dadaloğlu, 
“Kalktı göç eyledi, Avşar illeri / Ağır, ağır giden iller 
bizimdir.” diyerek bir çok koşmasında Avşar adını 
geçirerek Avşar oymağından olduğunu belirtmiştir. 
 
Toroslarda yaşayan Kozan ve Kadirli Avşar’larından 
olduğunu da bir çok türküsünde, destanında koşmasında 
söylemiştir Dadaloğlu…. Dadaloğlu, Çukurova’yı, Halep’i, 
Yozgat ve Sivas’ı, Kayseri’yi dolaşmış olduğunu, öteki 
Türkmen aşiretlerinden haberi bulunduğunu da bir çok 
eserinde belirtmiştir. 
 
Bugün hâlâ Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde bu 
kahraman Türkmen boyu’nun ismini taşıyan isimler 
bulunmaktadır. Tarsus’un 10 kilometre Kuzeyinde 
“Dadalı köyü” vardır.  Sivas’ın İmran’lı ve Zara ilçelerine 
bağlı Avşar köyleri bulunmaktadır. Aynı şekilde 
Kayseri’nin Avşar Söğütlü, Denizli’nin Acıpayam ilçesine 
bağlı “Karahöyük  Avşarı’larına selâm durmaktadır. 
Dillerde hâlâ Avşar türküleri gezinmektedir. 
 
“Adını sevdiğim de Avşar beyleri 
Sana bir vezirlik yakışır durur 
Topla dizginini tanı kendini 
Karşıda düşmanlar bakışır durur..” 
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“TÜRK HALK ŞİİRİ ANTOLOJİSİ” 

 
ESERİN KÜTÜGÜ 
 
Adı   Türk Halk Şiiri (Antolojisi) 
Yayıncı  Toker Yayınları 
Baskı ve Cilt Metinler Matbaası- İstanbul 
Yayın Yılı  1986 
Sayfa Adedi  192 
Baskı   3. Baskı 
 
Tahir Kutsi Makal’ın dev bir eseri daha. Türk Halk Şiiri 
Edebiyatına verdiği  eserlerle önemli katkılar yapan, 
ustalar ustası Tahir Kutsi, bu eseriyle bir kere daha 
unutulmazlar arasına imzasını atmaktadır. Eser şimdiden 
(Bu çalışmanın yapıldığı tarihte -1989) üçüncü baskısını 
yapmış ve bitmiştir. 
 
Eser’in kapağında bir Türk kiliminin motifi, deseni vardır. 
Sadece bu kilim deseninden, eserin içinin ne kadar renkli 
olduğunu anlamak mümkündür. Zaten, yazarı daha 
renklidir. Bu eserinin içindeki halk şairlerinin renkleri ve 
sazlarının telleriyle, güzelim dilleriyle daha da renklenmiş 
durumdadır. 
 
Eserin girişinde “Türk milleti şair millettir. Çobanından 
padişahına kadar şair.” diyen yazarımız, bu eseriyle halk 
şiirimizin asırlardır içimizde, yanımızda,  yöremizde akıp 
duran pınarlarından birisini sunmaktadır. Bu eseri 
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okudukça susuzluğumuz son bulmuş, ozanlarımızın 
dizeleriyle yeni ufuklara doğru umutla bakabilmişizdir. 
Halk şairlerimizin kısa hayat hikâyelerinin de anlatıldığı 
eser, Tahir Kutsi’nin öteki kitaplarında olduğu gibi Milli 
Eğitim Talim ve Terbiye Kurulunca tüm öğrencilere 
tavsiye edilmiş bulunmaktadır. 
 
Halk şiirimizde iyi bir kilometre taşı niteliği taşıyan bu 
eserde “Halk şiirimizin” özellikleri de anlatılmıştır. Biz bu 
kitabımıza okuyucuya bir katkısı olmasını temin 
maksadıyla bu izahı aynen almış bulunuyoruz. Aldık ki, 
bu sahada araştırma yapanlarla öğrencilere faydalı 
olalım… 
 
Tahir Kutsi’nin bu çalışması görülmeye, okunmaya  değer 
ve onu gönüllerimizin tahtına yerleştiren bir eserdir. 
Bütün okuyucularımıza tavsiye ediyoruz. İşte eserden bir 
bölüm, 
 

GİRİŞ 
 
Türk Milleti şair millettir. Çobanından Padişahına kadar 
şair… Bakıp bakıp da çoban, Erciyes’in karlı tepelerine 
söyleniyor; 
 
“Dağlar siz ne dağlarsınız 
Kardan kemer bağlarsınız” 
 
Padişah II. Mustafa şair… Şöyle söylüyor : 
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“Başımızdan hiç havay-i zülf-ü yâr eksik değil 
Mürtefi yerdir başımız, rüzigâr eksik değil 
 
Kanuni Sultan Süleyman’ın sözü dillerde pelesenktir. 
 
“Halk içinde müteber bir nesne yok devlet gibi 
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” 
 
Yavuz Sultan Selim’in Amik Ovası’ndan Ridaniye savaşına 
giderken Asi Nehrinin köprüsünün yıkılmasına karşı 
söylediği dillerdedir: 
 
“Geçme nâmert köprüsünden ko aparsın su seni 
Yatma tilki gölgesinde, varsın aslan yesin seni” 
 
Çağ açan Osmanlı imparatoru Fatih Sultan Mehmet’in 
“Avni” mahlasıyla yazdığı şiirlerin bir “divan” dolduracak 
çoklukta olduğu bilinir. Kırım Han’ ı, Gazi Giray’ın şiirleri 
dillerde, belleklerde, gönüllerdedir. III. Selim ise şair, 
müzisyen olarak çok yönlü sanatçıdır. 
 
Çobandan Padişahına kadar şair olan Türk Milleti, dilini 
de şiir ölçüsüne yatkın deyim ve atasözleri ile 
zenginleştirmiştir. Hiçbir ülkenin padişahının şair 
olmadığı gibi, hiçbir dilde de uyak (kafiye)li atasözü ve 
deyim yoktur. Türk halkı, söylediğinin etkinlik 
kazanabilmesi için silaha sarılır gibi şiire, şiirin ögelerine 
sarılmıştır. 
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Malatya’da Eski Cami’nin avlusunda gezerken yerel 
giyimi içinde bir kadın yanaştı. Elinde bir mektup vardı. 
“Oku da cevabını yazıver” hele dedi. Adamı gurbetçi 
çıkmıştı… Yazdığımı okudum. “Olmamış” dedi kadın, 
“eksik”… Dediğimi de yazıver. Akçadağ ilçesindenmiş 
kadın Söyledi: 
 
“Akçadağ’da kar’ı buza döndürme 
Yaktın yüreciğim, köze döndürme 
Demişin ki ilkbahara gelirim 
Mevla’yı seversen güze döndürme.”.. 
 
Bir başka kadın gurbetteki, İstanbul’daki erkeğine şöyle 
sesleniyor. 
 
“Ahirette İstanbul yok kaçasın 
Yalan gerçek defterini açasın 
Galata Köprüsü sanıp Sırat’ı 
Başın döne, cehenneme uçasın” 
 
“Yârim, İstanbul’u mesken mi tuttun”. Mısrası ile 
başlayan türkü ince duygulu, yüce gönüllü Anadolu Türk 
kadınının acısını belirtip durmaktadır. Bir başkası, 
“Sivas’a, Zara’ya kâra yolladım / Kara yollamadım yâra 
yolladım” demekte... Bir köylü kadının askerdeki oğluna 
yazdırdığı mektupta şu satırlar okunmuştur. 
 
“Sizin oralarda bahar mı, yaz mı 
Bir foturaf yolla gönlüm inansın 
Giydiğin urbalar kara mı, boz mu?.. 
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Bir halk ozanımız “Türk’ü anlamak için türkü dinlemek 
gerek diyor”. Halkın duygu ve düşünceleri, acıları, 
sancıları, türkülerde, manilerde… Düğünler halkın kendi 
yarattıklarıyla şen; ağıtlar, halkın kendi söyledikleriyle 
etkili.. 
 
Ve halk, kendi adına konuşanları da kendi içinden 
çıkarıyor. Halk ozanları, yüzyıllardanberi Türk Milleti’nin 
duygu ve düşüncelerini halk adına söyleyip duruyorlar. 
Bu kitapta halkın duygu ve düşüncelerin dile getiren halk 
ozanlarının başlangıcından bugüne, Türk Dili’ni nasıl ince 
ince işledikleri görülecektir.  
 
“Yabancı diller ve edebiyatlar etkisinde bırakılan dilimizi 
halk ozanları yüzyıllar boyunca hiçbir etkiye kapılmadan 
işlemişlerdir. Halkın ozanı Aşık Paşa XIII. Yüzyılda, halk 
şiiri tarzında eserler vermiş. Türkçeye sahip çıkılması 
görüşünü savunmuştur.” 
 
“Türk diline kimseler bakmaz idi 
Türklere hergiz gönül akmaz idi 
Türk dahi bilmez idi bu dilleri 
İnce yolu, ol ulu menzilleri” 
 
Türk’ün kendine özgü güzel dili, şiir kalıpları ile duygu ve 
düşünceyi Türk’ün gönlüne göre işleyen halk ozanları 
yüzyıllar boyunca, çok sevdikleri halkın içinde, halkın dli, 
gözü, kulağı olarak  yaşamlarını sürdürmüşlerdir. 
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HALK OZANININ GÖREVİ 
 
Halk ozanları, Türk toplum hayatı içinde önemli görev 
yüklenmişlerdir. Yüksek zümrenin içine kapanarak halkın 
anlamadığı, halkı söylemeyen mazmunlar ve kalıplar 
içinde sanat yaptıkları devrede halkın derdini, davasını, 
acısını, sevincini söylemiştir.  Halk, ümidini, ümitsizliğini, 
isyânını, isteğini, kavgasını halk ozanları aracılığı ile, 
onların mısraları ile söyleyebilmiştir. 
 
Ozan, Türk tarihinin başlangıcından beri var olmuştur. Bu 
halk sanatçılarına çeşitli Türk kavimleri ayrı, ayrı isimler 
vermişlerdir. Altay Türkleri “Kam”, Kırgız’lar “Baskı” 
“Bakşı, Bahşı”, Yakut’lar “Oyun”, Tonguzlar “Şaman,” 
Oğuz Türkleri ise “Ozan “ demişlerdir. 
 
Ozanlar, “Türkü ve güzellemeleri ile” halkı, eğlendiren, 
koçaklamaları ile askeri coşturan; yuğ’larda halkın 
katında her zaman itibar görmüştür. 
 
Ozan sözcüğü, tarih boyunca türlü anlam değişikliğine 
uğramıştır. Ozanlar, ilk zamanlarda büyücü, oyuncu, 
hekim, şarkıcı ve çalgıcı görevlerini yüklenmişlerdi. 
Sonraları şiirin hem ezgisi hem sözünü, hem de çalgıyı 
anlatır oldu. Üçüncü aşamada şair çalgıcı yani, 
kopuzlarıyla şiirler söyleyen “halk şairi” anlamına 
kullanılmaya başlandı. 
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HALK OZANLARI AYRIMI 
 
Halk ozanları için sonradan “âşık, saz şairi” denilmiştir. 
Ancak hak ozanı deyimi saz çalanlarla çalmayanları, bir 
şeyhe yahut tekkeye bağlı olanlarla olmayanları da 
kapsadığı için, âşıklar ile saz şairleri’ne halk ozanı 
demekteyiz. Halk ozanları inançlarına ve çıkış yerlerine 
göre beş bölüme ayrılıyor. 
 

1. Din ve tasavvuf şairleri 
2. Köylü şairler 
3. Kasaba ve şehir şairleri 
4. Yeniçeri şairleri 
5. Göçebe şairler 

 
Din ve tasavvuf konusunu işleyen halk ozanları, İslam 
dinini bağlı bulundukları tarikatlar açısından ele 
almışlardır. İslâm dininin halk arasına yayılması 
benimsenmesi için “dergâh” ve “tekkeler” halk 
ozanlarından faydalanmışlardır. Yunus Emre, Aşık Paşa, 
Hacı Bayram, Eşrefoğlu Rumi gibi ozanlar “vahdeti vücut” 
felsefesini, tasavvufu işlemişler, Pir Sultan Abdal, 
Kaygusuz Abdal gibileri ise “Bektaşilik inancını” dile 
getirmişlerdir. 
 
Köylü halk ozanları, köyde yetişen, köyde yaşayan ve 
köylünün değişik durumlarını anlatan ozanlardır. Kapalı 
çevreden çıkmayan, dış etkilerin altında kalmayan bu 
ozanlar halk kültürü ile yetişmişlerdir. Bayburtlu Hicrani, 
Bayburtlu Celali, bir süre İstanbul’da bulunmalarına 
rağmen bu özelliklerini bozmamışlardır. Ayrca, bu 
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özelliğini bozmayan Şarkışlalı Serdari ve Everekli Seyrani 
de bu gurubun birkaç örneğidirler. 
 
Bazı kasaba ve şehirlerde de hak ozanları yetişmiştir. Saz 
çalan ve “Türk milli vezni hece” ile şiir yazan kasaba ve 
şehir şairleri şehirlerdeki semai kahveleri’nde eserlerini 
okumuşlar, atışma’lar yapıp “muamma” çözmüşlerdir. 
 
Yeniçeri şairler, “Bektaşilik inancının ağır bastığı Yeniçeri 
ocağında nefes söylemişler”, katıldıkları savaşları destan 
olarak dile getirmişlerdir.  Gazi aşık Hasan Dede ile 
Kayıkçı Kul Mustafa bu bölümdeki ozanlara örnektir. 
 
Göçebe halk ozanları, bulundukları toplulukla yer 
değiştiren, göçebe yaşayış sürdüren ozanlardır. Yazın 
yaylalarda, kışın sahilde yaşayan bu ozanların eserlerinde 
göçebe yaşayışın izleri görülür. Karcaoğlan, Dadaloğlu bu 
grubun en belirgin iki örnek ozanıdır. 
 
HALK OZANLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ 
 
Halk ozanları, yaşadıkları çevre, zaman aynı olsa dahi 
çeşitli ayrılıklar gösterirler. Halk ozanları, birbirlerinden, 
kendilerini yetiştiren “usta”ların verdiği saz ve söz 
görüşünde birbirlerinden ayrılabilirler. Ancak halk 
ozanlarının ortak yönleri çok daha belirgindir. 
 
Dilde sadelik; Halk ozanlarının en büyük özelliği dilde 
sadelik ilkesine uymuş olmalarıdır. Halk ozanlarından bir 
kısmı aruz ölçüsüyle şiir yazmış olmalarına karşılık, 
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anlaşılır dil kullanmayı amaç edinmişlerdir. Kimi halk 
ozanları Divan Edebiyat şairlerinin kullandığı kelime, 
tamlama ve deyimleri almışlar, kimisi de yerel kelime ve 
deyimlere eserlerinde yer vermiştir. 
 
Halk edebiyatının dili sadece milli değil, aynı zamanda 
canlı, bundan dolayı da güzeldir. Türk halkı, Halk 
Edebiyatındaki dille konuşur. 
 
Hece ölçüsü; Halk ozanları hece ölçüsü ile şiir söyleyip 
yazmışlardır. Çoğu okur, yazar olmayan halk ozanları 
hece ölçüsünü en başarılı biçimde kullanmışlardır. 
Emrah, Posoflu Müdami, Yunus Emre gibi aruz ölçüsüyle 
de yazmışlar fakat daha çok hece ile yazdıkları eserlerde 
başarılı olmuşlardır. 
 
Saz ile söyleme; Halk ozanları başlangıcından beri, 
şiirlerini saz eşliğinde söyleye gelmişlerdir. Kopuz, çöğür, 
cura, bağlama gaibi çeşitli isimler alan sazı halk ozanları 
“Türk’ün” milli musiki aleti durumuna getirilmişlerdir. 
Özellikle irticalen söyleyen ozanlar, saz çalarak düşünüp 
şiirlerini kurmaktadırlar. Saz ile şiir söylemeye 
“aşıklama” denilmektedir. Saz çalmayı bilmeyen ozanlar, 
köylere gittiklerinde yanlarında bir “sofu (saz çalan)” 
bulundurmayı gelenek edinmişlerdir. 
 
Hepsi de şiirlerinin son bölümlerinde isim ve mahlaslarını 
belirtmişlerdir. 
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Olaylara gerçekçi açıdan bakış; Halk ozanlarının en 
önemli yönlerinden biri de olaylara gerçekçi açıdan 
bakıştır. Divan Edebiyatı şairleri gibi belirli kalıplara, 
belirli olay ve konulara çakılıp kalmayan hak ozanlarının 
ufku geniştir. Güzeli överken hayâlini değil de gördüğünü 
anlatmışlardır. Taşlamalarda, kelime oyunlarıyla bir kişiyi 
yermek yerine doğrudan, kişinin, olayın yahut kişilerin 
üzerine yürümüşlerdir. Hak ozanının tabiata bakışı da 
sade, gerçekçidir. Destanlar gerçek olaylar üzerine 
düzülmüş, koçaklamaları yazanların kendileri de savaşın 
içinde bulunmuşlardır. Derdini, sevincini anlatırken halk 
ozanı büsbütün gerçeği anlatmıştır. Divan, Edebiyatı’nın 
“İnanma ki şair sözü elbet yalandır” deyimi halk ozanı 
için geçersizdir. 
 
(Not, Prof. Mehmet Kaplan- Milliyet Sanat Dergisi, Sayı, 78) 
 
HALK OZANLARININ İŞLEDİĞİ KONULAR 
 
Halk ozanları çeşitli konularda eser vermişlerdir. Ozanın 
içinde bulunduğu ruh durumuna, yaşadığı olaya, tanık 
olduğu ve işittiği olaya göre işlediği konular şunlardır: 
 

1. Ağıtlar 
2. Aşk şiirleri 
3. Beddualar (ilenmeler, küfürler) 
4. Destanlar 
5. Gurbet üzerine şiirler 
6. Güzellemeler 
7. Öğütler 
8. Sosyal Konular 
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9. Tabiat bakış 
10. Tanrı yolunda 
11. Taşlamalar (Hiciv) 
12.  Yiğitlemeler (Koçaklamalar) 

 
1-AĞITLAR 
 
Divan Edebiyatı’nın “mersiye” si gibi bir ölünün ardından 
söylenen türküye ağıt deniliyor. Halk ozanları, sevdikleri 
kişilerin; depremlerde, su baskınında, savaşta can 
verenlerin ardından ağıtlar yakmışlardır. Ağıtlar 
çoğunlukla 11 heceli olarak yazılır. İlk üç mısra aynı 
uyaklı (kafiyeli) dördüncü mısra öteki kıtaların dördüncü 
kıtalarıyla uyaklıdır. Son iki mısrası nakaratlı ve 8 heceli 
ağıtlar da vardır. 
 
DADALOĞLU’NDAN BİR AĞIT 
 
N’olaydı da Kozanoğlu’m nolaydı 
Sen ölmeden bana ecel geleydi 
Bir sıkımlık canımı da alaydı 
Böyle rüsvay olmasaydık cihanda 
 
Neyledik de Hakk’a büyük söyledik 
Ne akılla kahpeleri dinledik 
Cahil idik, n’ettiğimiz bilmedik 
Aciz çıktı bak adımız her yanda 
 
Beğim gelir arkasında bin atlı 
Cümlesi de sanki kuştur, kanatlı 
Ölürsek derdimiz olur bin katlı 
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Yâr yetim kalır mıydı meydanda? 
 
Derviş Paşa gayri kına yakınsın 
Böbür  böbür dörtbir yana bakınsın 
Emme bizden gece gündüz sakınsın 
Öç alırız ilk fırsatı bulanda 
 
Dadaloğlu söyler size adını 
Şimdiden yok bilsin hasım kendini 
Bağlasalar parçalarım kendimi 
Yatacağım girsem bile zindanda 
(Tahir Kutsi Makal- Dadaloğlu, S,81) 
 
Açıklamalar; Kozanoğlu, İskândan önceki son Afşar beyi, 
Derviş Paşa; göçebe aşiretleri belirli yerlere yerleştirmek 
üzere, giden Osmanlı kumandanı (1865) Ecel ölüm anı. 
Rüsvay, Rezil. Hasım; Düşman. 
 
AŞIK VEYSEL’DEN BİR ÖRNEK 
 
8 hecelik ağıt’lara örnek olarak Aşık Veysel Şatıroğlu’nun 
ünlü ağıtını veriyoruz. 
 
Ağlayalım Atatürk’e 
Bütün dünya kan ağladı 
Süleyman olmuştu mülke 
Geldi ecel, can ağladı 
 
Doğu, Batı, Cenup, Şimal 
Aman Tanrım bu nasıl hal 
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Atatürk’e erdi zeval 
Memur, mebusan ağladı 
 
İskender-i Zülkarneyin 
Çalışmadı buncalayın 
Her millet Atatürk deyin 
Cemiyet-i Akvam ağladı 
 
Atatürk’ün eserleri 
Söylenecek bundan geri 
Bütün dünyanın her yeri 
Ah çekti vatan ağladı 
 
Fabrikalar icadetti 
Atalığın ispat etti 
Varlığın Türk’e terk etti 
Döndü çark, devran ağladı 
 
Tiren hattı, tayyareler 
Türkler giydi hep karalar 
Semerkant’la Buhara’lar 
İşitti her yan ağladı 
 
Bu ne kuvvet, bu ne kudret 
Varidi bunda bir hikmet 
Bütün Türkler İnönü İsmet 
Gözlerinden kan ağladı 
 
Siz sağ olun Türk gençleri 
Çalışanlar kalmaz geri 
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Mareşal’ın askerleri 
Ordular teğmen ağladı 
 
Zannetme ağlayan gülmez 
Arslan yatağı boş kalmaz 
Yalnız gidenler gelmez 
Her gelen insan ağladı 
 
Uzatma Veysel bu sözü 
Dayanmaz herkesin özü 
Koruyalım yurdumuzu 
Dost değil, düşman ağladı 
(Tahir Kutsi Makal, Aşık Veysel, S.236) 
 
Açıklamalar; Cenup: güney, Şimal:kuzey Zevâl; Çaresizlik. Cemiyet-i 
Akvam: Milletler Cemiyeti. 

 
 
2- AŞK ŞİİRLERİ 
 
Halk ozanlarının hemen hepsi aşk şiirleri söylemişlerdir. 
Halk ozanı sevdiğini kumruya, turnaya, ceylana, güle , 
nergise benzetmiştir. Divan edebiyatının belirli 
“mazmun”larını bir yana bırakan halk ozanlarının çoğu 
sevdiklerine kavuşamayınca sılayı terk etmiş, ömür boyu 
aşk acısı çekerek derdini anlatmıştır. Aşk şiirleri, hecenin 
her ölçüsü ile yazılmış, söylenmiştir. 
 
ERZURUMLU EMRAH’TAN BİR ÖRNEK 
 
Bir nâzenin bana gel gel eyledi 
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Varmasam incinir, varsam incinir 
Beyaz gerdanından ince belinden 
Sarmasam incinir, sarsam incinir 
 
Kaşına çekilmiş kudret kalemi 
Her sabah her akşam verir selamı 
Görmemiş dünyada derdü elemi 
Almasam incinir, alsam incinir 
 
Gene görünüyor yârin illeri 
Başımızda esen sevda yelleri 
Yârin bahçesinde gonca gülleri 
Dermesem incinir, dersem incinir 
 
Nereden, nereye sevmişim yâri 
Ateşi komuyor yakıyor beni 
Aşık Emrah sever böyle güzeli 
Sevmesem incinir, sevsem incinir 
 
‘Eflatun Cem güney- Erzurumlu Emrah- S.105” 

 
Açıklamalar: Nazenin; Nazlı güzel. Kudret kalemi. 
Tanrının gücünü belirtiyor. Doğuştan kaşlarının güzel 
olduğun anlatıyor. Sevda, Derin aşk. 
 
3-BEDDULALAR (İLENMELER) 
 
Halk ozanları,”beddualar” da söylemişlerdir. Buna halk 
şiirinde “karış” da denilir. Bir olaydan, bir kimsenin çeşitli 
eylemlerinden etkilenen halk ozanı karşısındakine “kötü 
dua” söyler. Antolojinin ileriki sayfalarında Tokatlı Nuri, 
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Minhaci’nin eserleri bu konuda yazılan şiirlere güzel 
örnektir. Genellikle son mısralar tekrarlanır. 
 
KARACAOĞLAN’DAN BİR ÖRNEK 
 
Ela gözlü nazlı dilber 
Sen d’olasın benim gibi 
Zülfün dökük, boynun bükük 
Sen d’olasın benim gibi 
 
Bahçende güller bitmesin 
Dalında bülbül ötmesin 
Kapından cerrah gitmesin 
Sen d’olasın benim gibi 
 
Gül yerine diken bitsin 
Kuş yerine baykuş ötsün 
Gözün yaşı sele gitsin 
Sen d’olasın benim gibi 
 
Karacaoğlan der mert gibi 
Yana yüreğim od gibi 
Bir ok yemiş bozkurt gibi 
Sen d’olasın benim gibi. 
 
(Tahir Kutsi- Karacaoğlan-s-137) 
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4-DESTANLAR 
 
Destan : Bir olay, kişi ve eşya üzerine söylenmiş 5 kıtadan 
çok şiirin adıdır. Koşma biçiminde yazılır. Savaşlar, 
mahalli kavgalar, isyanlar üzerine söylenmiş destanlar 
olduğu gibi çeşitli olay ve mahluk için söylenen 
güldürücü destan’lar da vardır. Antolojide yer alan 
Konyalı Aşık Mehmet Yakıcı’nın “Uyuz Destanı” 
bunlardan biridir. Kitapta “ağır konulu” destanlar da 
görülecektir. 
 
HUZURİ’ DEN TERS ÖĞÜT DESTANI 
 
Bir nasihatım var zamana uygun 
Tut sözümü yattıkça yat uyanma 
Meşhur bir kelamdır “sen kazan sen ye” 
El için yok yere ateşe yanma 
 
Her nereye gidersen eyle talanı 
Öyle yap ki ağlatasın güleni 
Bir saatta söyle yüzbin yalanı 
El bir doğru söz söylerse, inanma 
 
Ananın erine çağırma peder 
Evvel ahir sana kötülük eder 
Kemlik et elinden geldiği kadar 
Sakın eylik edip düşman kazanma 
 
Kime eyi dersen darılır, söğer 
Merhamet zamanı değildir meğer 
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Yanında birini kesseler eğer 
Bir hançer de sen vur sonra utanma 
 
Cabadan bir kahve verme ahbaba 
Evve ahir eni verir kasaba 
Paran çok var ise yatır şaraba 
Olur olmaz sadakaya güvenme 
 
Yüz verme sâile, sarma yakana 
Bir tokat vur eğdir doğru bakana 
Bir yudum su verme canı çıkana 
Aklın topla, sersem olma, susanma 
 
Üç parmak noksan ölç, ölçersen kile 
Tatlı söz konuşma bir kimse ile 
Dört kuruşa sekiz kuruş et hile 
Hilekârlık hoş sanattır usanma 
 
Eğer ister isen efkâr görmemek 
Asla gönül yapma, çekme boş emek 
Babanın hayrına verme bir ekmek 
Aç kalıp da kapı kapı dilenme 
 
Hediye namıyle bir şey gönderme 
Adet edip hiç misafir kondurma 
Komşunun evi yanar iken söndürme 
El kârıyçün bir adım da uzanma 
 
Bir yetim görürsen söktür dişini 
Bozmağa çabala halkın işini 
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Günde yüz adamın vur kır başını 
Bir yaralı sarmak için dolanma 
 
Kaynağın tut varsan suyun bendine   
Zira herkes pesend ede fendine   
Öz aklın yetişir kendi kendine   
Eflatun’da görsen aklın beğenme 
 
Keyfin bozma altı için beş için 
Korku çekme olur olmaz iş için 
Canın feda eyle bir sarhoş için 
Kuru sofuların sözüne kanma 
 
Yanında saklama namus, gayret, ar 
Bilcümle mekruhu eyle ihtiyar   
Meyhane dibinde seccadeyi sar   
Safâsı olmayan yerde dolanma    
 
Hakikattir sözüm eylerim tefhin   
Ne kimseden öğren ne eyle talim   
Emaneti geri eyleme teslim   
Öte beri geçin, sakın evlenme   
 
Gönül verme gözüm vefasız kâra   
Güzel kumar öğren alasın para   
Gündüz gulanpara, gece zampara   
Ol da felek sitemine dayanma 
 
Huzuri, neylersin dünya rif’atın 
Kesme doğruluktan meylü rağbetin 
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Cenab-ı Mevla’dan iste izzetin 
Her şaşkın sözüne duyup bulanma… 
 
(Hikmet Dizdaroğlu-Huzuri-Sayfa,65) 
 
Açıklamalar; Nasihat: Öğüt. Meşhur cevap:Ünlü söz. 
Beyhûde; Boşuma. Ahir; Son. Rıf’at; Yükselmek. Meyl-ü 
rağbet; Eğitim. İzzet; Değer yücelik. 
 
5-GURBET ŞİİRLERİ 
 
Türk halk ozanlarının hemen hepsinin en önemli 
konularından birisi de gurbet’tir. Bir çoğu yâr derdi’nden 
yurdunu terk etmiş, kimi açlık belasından gurbete çıkmış 
gurbet acısını, sıla özlemini dile getirmiştir. Karacaoğlan 
gurbeti yardan, yurttan ayrılmayı ölümle bir tutmuştur. 
 
Vara, vara vardım bir kara taşa 
Hasret ettin beni kavim kardaşa 
Sebep ne, gözden akan kanlı yaşa 
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm 
 
Nice sultanları tahtan indirdi 
Nicesin gül benzini soldurdu 
Nicelerin, gelmez yola gönderdi 
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm 
 
Karacaoğlan der ki kondum, göçülmez 
Acıdır ecel şerbeti, içilmez 
Üç derdim var birbirinden seçilmez 
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Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm… 
 
(Tahir Kutsi- Karacaoğlan, Sayfa 97) 
  
Halk ozanları, gurbette iken, turnalar ile, seher yeli ile 
sılaya haber yollamışlardır. Askerlikte, savaşlarda, 
çalışmakta ömrü gurbetçilikte geçen milyonlarca 
köylünün acısını dile getiren halk ozanları,  gurbet 
şiirlerini koşma, türkü, semai,  tarzında mısralara 
dökmüşlerdir. Aşık Ruhsati, özlemini  duyduğu sılaya 
seher yeliyle gurbetten şu haberi yollamıştır. 
 
Seher yeli dost köyüne uğrarsan 
Selam götür illerine aman ha 
Muhtelif olmasın ahd-ı peymanın 
Dikkat eyle yollarına aman ha 
 
Dilber, sana meyledenler sürüne 
Can feda eyledim pay-ü serine 
Benden gayri meyil verip birine 
Sardırmasın bellerine aman ha 
 
Dayanılmaz sohbetine nazına 
Aşık oldum kaşlarına gözüne 
İnanıp da adûlerin sözüne 
Emdirmesin dillerini aman ha 
 
Bir gün muradıma erdiğim zaman 
Ayrılık ateşi nasıl da yaman 
Sinesin sineme sardığım zaman 
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Kınalasın ellerini aman ha!... 
 
Bazı bazı Ruhsati’yi yoklasın 
Tuzak kursun yollarımı beklesin 
Cümle emanetim iyi saklasın 
Dağıtmasın mallarımı aman ha!... 
 
(E:C:Güney-Çetin E. Güney-Ruhsati-s.28) 
 
Açıklamalar; Seher yeli, Sabah erken esen rüzgâr, Pav, 
Ayak. Ser. Baş. Adü; Düşman. Sine; Göğüs 
 
Halk ozanları, “Gurbet eldir koç yiğidin vatanı. Aramazlar 
gurbet ilde yiteni” demişlerdir. Gurbet bir büyük acıdır 
halk ozanı için, gurbet bir büyük konu olmuştur, 
bilinmeyen konu olmuştur. 
 
6- GÜZELLEMELER 
 
Divan Edebiyatı’nın “methiye” kaside’leri gibi Halk 
Edebiyatı’nın da “güzelleme” leri, Türk Edebiyatı’nı 
zenginleştirmiştir. Halk ozanları sevdiklerini, bakıp da 
kendilerini coşturan dağları, ovaları, ağaçları, mevsimleri, 
atları öğmüşlerdir.  Genellikle 11 heceli,  koşma 
biçiminde söylenen bu lirik parçalar gerçeği belirttiği gibi 
duygusallık yönü ağır basar.  Güzeli arayan halk ozanı, 
gönlündeki güzeli karşısında, yanında ister.”Ak göğsün 
üstünde çakır dikeni/Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz.” 
diyen Karacaoğlan’ın bir güzellemesi şöyledir. 
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İncecikten bir kar yağar 
Tozar Elif Elif diye 
Deli gönül abdal olmuş 
Gezer Elif Elif diye 
 
Elif’in uğru nakışlı 
Yavru balaban bakışlı 
Yayla çiçeği kokuşlu 
Kokar Elif Elif  diye 
 
Elif kaşlarını çatar 
Gamzesi sineme batar 
Ak elleri kalem tutar 
Yazar Elif Elif diye 
 
Evlerinin önü çardak 
Elif’in elinde bardak 
Sanki yeşil başlı ördek 
Yüzer Elif Elif diye 
 
Karacaoğlan eğmelerin 
Gönül sevmez değmelerin 
İliklenmiş düğmelerin 
Çözer Elif Elif diye… 
 
Güzellemeler, örnekte görüldüğü gibi, 8 heceli semai 
biçiminde yazıldığı gibi, daha çok koşma tarzında yazılır 
ve söylenir. 
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7-ÖĞÜTLER 
 
Halk ozanlığı geleneğinden “her telden çalmak” durumu 
vardır. Bir köyden ötekine varan ozan sazını soyarken 
“besmele” çeker. Sonra “açış divanı” ile “hoş eda” eder. 
Kahvede, karşısında “ilişme, atışma” yapacağı aşık yoksa 
usta beğendiği yahut kendisini yetiştiren usta 
mallarından satar, türküye koşmalara geçer. Öğütlere de 
gelir sıra. Halk ozanlarından bir çoğuna ait öğütler 
cönklerde ve halkın belleğinde günümüze kadar 
gelmiştir. Öğütlerde kıta sınırlaması yoktur. (Bu 
antoloji’de Yusufelili Huzuri’nin “Ters öğüt Destanı” yer 
almıştır) Karacaoğlan’ın bir öğüt’ünün başlangıç ve bitiş 
dörtlükleri şöyledir. 
 
Dinle sana bir nasihat edeyim 
Hatırdan, gönülden geçici olma 
Yiğidin başına bir iş gelince 
Onu yad ellere açıcı olma… 
 
………………………………….. 
 
Karacaoğlan söyler, sözün başarır 
Aşkın deryasını boydan aşırır 
Seni bir meclis’te hacil düşürür 
Kötülerle konup göçücü olma. 
(Karacaoğlan- Toker yayını. S.120) 
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8- SOSYAL KONULAR 
 
Halk ozanları gerçeğin içinde, katı gerçeğin acı gerçeğin 
içinde yaşamışlardır. Haksızlığa uğranıldığını 
görmüşlerdir.  Halkın acısını, çeşitli sosyal olaylara karşı 
duygu ve düşüncelerini sosyal kalıplara dökmüşlerdir. 
Sosyal konuları ele alan şiirlerde toplumun acıları, 
sancıları dile getirilmiştir. Dadaloğlu, Avşar’ların “zorla 
iskan” edilmesi konusunda duygu ve düşüncelerini şöyle 
anlatmıştır. (Kitabımızda sosyal konuların işlendiği bir 
çok eser görülecektir.) 
 
Ilgıt  ılgıt bir yel esti Urum’dan 
Duydum perişandır hali Avşar’ın 
Gam kasavet kalkmaz oldu serinden 
Döndü gurbet ile yolu Avşar’ın 
 
Gitti geldi baharları, yazları 
Avlattılar şahinleri bazları 
İskân etti gelinleri kızları 
Duydum Kars’a gitmiş gülü Avşar’ı 
 
Bize haram oldu Çukurova’lar  
Uçtu şahin ıssız kaldı yuvalar 
Türkmen kızı katarlamış mayalar 
Bozuldu katarı ili Avşar’ın… 
 
Avşar dediğin de bir büyük oba 
Çağırsan Bey’leri, etmiyor töbe 
Ak çuha üstünde boz beden aba 
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Giyinen Bey’leri dolu Avşar’ın 
 
Dadaloğlu, bize bu iş güç oldu 
Osmanlı’dan altunumuz tunç oldu 
Gözü kanlı ol yiğitler nic’oldu 
Ermedi çakmağa eli Avşar’ın… 
 
(Tahir Kutsi- Dadaloğlu-sayfa,149) 
 
9-TABİATA BAKIŞ 
 
 Tabiat (doğaya) bakış ve sesleniş de halk ozanlarının 
belli başlı konuları arasındadır.  Bazen bir hak hikayesinin 
kahramanı ağzıyla dağlarla, taşlarla, kuşlarla konuşur hak 
ozanı, bazen doğa’nın güzelliğine hayran olduğunu 
belirtir. Koşma ve semai biçimindeki deyişlerle halk 
ozanları çiçeklere, böceklere, ırmak ve göllere, 
seslenmişler, dinleyicilerine gördükleri maddi (somut) 
güzellikleri anlatmışlardır. Aşık Ömer’in bir tabiat 
güzellemesi, çiçekleri anlatışı şöyledir. 
 
Bahar oldu gül açıldı 
Külli rahmetler saçıldı 
Türlü çiçekler açıldı 
Kangımız âlâ çiçektir. 
 
Lale eydür ben laleyim 
Cümlenizden ben alâyım 
Hem senâyım, hem sefâyım 
Kangımız alâ çiçektir. 
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Karanfil beni ekerler 
Beylere peşkeş çekerler 
Alur saksıya dikerler 
Kangımız alâ çiçektir. 
 
Menevşe eydür hey Tanrı 
Aşıklar söylerler doğru 
Niçün benim boynum eğri 
Kangımız alâ çiçektir. 
 
Sünbül der ki kanım aktır 
İçimizde hiç kem yoktur 
Cümlemiz yaratan Hak’tır 
Kangımız alâ çiçektir. 
 
Ömer, tuttu sünbül sözün 
Getürsün çiçeğin yüzün 
Gonca iykaz  etse gözüm 
Her biri alâ çiçektir… 
 
(Fut Köprülü-Türk Saz Şairleri- c,II,S.294) 
 
Açıklamalar 
Külli: Bütün Kangımız: Hangimiz. Alâ:Güzel. Senfâ: gönül şenliği. 
Kem: Kötü. İykâz:uyarma. 

 
10- TANRI YOLU 
 
Halk ozanı inançlıdır. Türk Milleti, dinine saygısını ve 
bağlılığını halk ozanlarında bulurdu. Aşk ve tabiat 
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konularını çokça işleyen Karacaoğlan dahi, “Güzel sever 
diye bühtan ederler/ Benim Hak’tan özge sevdiğim mi 
var” demiştir. Yunus Emre, Eşrefoğlu Rumi gibi halk 
ozanları ise bütünüyle din konusunu, tasavvufî 
görüşlerini eserlerinde işlemişlerdir. Bunlar İslâm dininin 
insancıl yönünü de ele almışlar eserlerine hem mistik, 
hem hümanist hava vermişlerdir. 
 
Pir Sultan Abdal, Nesimi, Dertli gibi ozanlar “dini dünya 
işlerinden ayrı tutmak gerektiğinden, dinin sofular 
elinden yozlaşmasına karşı çıkmak düşüncesinden 
hareketle” eserler vermişler, Alevi, Bektaşi zümrelerin 
görüşünü dile getirmişlerdir. 
 
YUNUS EMRE’DEN BİR ÖRNEK 
 
Ağla gözüm ağla, gülmezem ayruk 
Gönül dosta gider gelmezem ayruk 
 
Ne gam bunda bana bin kez ölürsem 
Anda ölüm olmaz, ölmezem ayruk 
 
Yansın canım, yansın aşkın oduna 
Aksın kanlı yaşım, silmezem ayruk 
 
Göyündüm aşk ile ta kül olunca 
Boyandım rengine, solmazam ayruk 
 
Beni irşad eden mürşid-i kâmil 
Yeter, bir el dahi almazam ayruk 
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Varlığım yokluğa değişmişem ben 
Bugün cana- başa kalmazam ayruk 
 
Fenadan bakiye göç eyler olduk 
Yöneldim şol yola, dönmezem ayruk 
 
Muhabbet bahrinin gavvası oldum 
Gerekmez Ceyhun’a dalmazam ayruk 
 
Dilerim fazlından ayırmayasın 
Tanrım, senden özge sevmezem ayruk 
 
Söyler aşık dilinden bunu Yunus 
Eğer aşık isem, ölmezem ayruk… 
 
Açıklamalar; Ayruk; Başka, gayrı od, Mürşid-i kâmil: 
Doğru yolu gösteren olgun kişi. Günelmek; yola düşmek. 
Gavvas: Dalgıç. Fazi, ihsan. Özge: Başka 
 
GAZİ AŞIK HASAN DEDE’DEN BİR ÖRNEK 
 
(Yahya Benekay ve Tahir Kutsi tarafından derlenen bu parça ilk 
olarak kitabımızda yayınlanmaktadır) 

Gelir ki Mümini bilem 
Ben olayım ana gülâm 
Üç kimseye verme selâm 
Biri hain biri fasık 
Bir beynamaz bir beynamaz 
 
Kul olanlar bilir hakkın 
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Kendini nadandan sakın 
Üç kimseye olma yakın 
Biri müfsit biri münafık 
Bir gammaz birde gammaz 
 
Şair şiirin icad eyle 
Dil mülkünü âbad eyle 
Şu üç şeyi murâd eyle 
Biri hâlim biri sabır 
Bir oku yaz bir oku yaz. 
 
Nasip et mümin kullara 
Bakmamışsın bülbüllere 
Daim et ezber dillere 
Biri zikir biri şükür 
Bir de niyaz bir de niyaz 
 
Cefaya düş etme sırrı 
Tahiş işten sen ol beri 
Hasandedem üçten biri 
Biri huzi biri huşü 
Bir de namaz bir de namaz 
 
Açıklamalar; Mümin: İnançlı. Gülâm: Köle. İcat: Yeniden 
meydana getirmek Abad: Kullar. Hûzi: Türk müziğinde 
birleşik makam. Nâdan: Cahil. Fasık: Günahkâr. Münafık; 
Nifak koyan 
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11- TAŞLAMALAR 
 
Divan Edebiyatı’nın hiciv’i gibi halk edebiyatımızda da 
taşlama türü vardır. Halk ozanları, zalimleri, haksızlık 
yapanları, yetim hakkı yiyenleri “taşlamışlar” dır. Aynı 
şekilde hak ozanları tarafından sosyal düzenin gülünç 
yanları anlatılan bu şiirler, koşma biçiminde söylenir ve 
dörtlük sınırlaması yoktur. Kazak Abdal’ın bir “taşlama”sı 
aşağıdadır. 
 
Ormanda büyüyen adam azgını 
Çarşıda pazarda insan beğenmez 
Medrese kaçkını, softa bozgunu 
Selam vermeğe dervişan beğenmez 
 
Aleme tan’eder yanına varsan 
Seni yanıltır bir mesele sorsan 
Bir Cim çıkmaz eğer, karnını yarsan 
Camiye gelir de erkan beğenmez. 
 
Elin kapısında kul kardaş olan  
Burnu sümüklü hem gözü yaş olan  
Bayramdan bayrama bir traş olan  
Berbere gelir de dükkan beğenmez 
 
Dağlarda bayırda gezen bir yörük  
Kim tımar sipahi kimi ser bölük  
Bir elife dili dönmeyen hödük  
Şehristana gelir ezan beğenmez 
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Bir çubuğu vardır gayet küçücek 
Zum-u fasidince keyif sürecek 
Kırık çanağı yok ayran içecek 
Kahveye gelir de fincan beğenmez 
 
Yaz olunca yayla yayla göçenler 
Topuz korkusundan şardan kaçanlar 
Meşe yaprağını kıyıp içenler 
Rumel Yenicesi duhan beğenmez 
 
Aslında, neslinde giymemiş hare 
İş gelmez elinden gitmez bir kâre 
Sandığı gömleksiz duran mekkâre 
Bedestene gelir, kaftan beğenmez 
 
Kazak Abdal söyler bu türlü sözü 
Yoğurt - ayran ile hallolmuş özü 
Köyden şehre gelse bir köylü kızı 
İnci, yakut ister, mercan beğenmez. 
 
(S.K.Karalioğlu,Edebiyat Sözcüğü-Sayga,704) 
 
Açıklamalar: 
Medrese: Ders verilen yer, okul, Alem; Herkes (burda). Tanetmek: 
Kötülemek. Cim; arap alfabesinde C harfi. Erkân: ileri gelen 
kişiler.Zum-u fasid; Bozuk zan. Rumel Yenicesi, Rumeli tütünü. Şar; 
Şehir. Hâre; Mekkâre. Hile, düzenbazlık. 

 
12- YİĞİTLEMELER 
 
Halk ozanlarından kimileri, savaşlara da katılmışlardır. 
Kahramanlık, yiğitlik duygularını anlatan, meydan 
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okuyan eserler de vermişlerdir. Yeniçeri ozanlarının 
birçoğu ve  “Köroğlu ve Dadaloğlu” buna örnektir. 
Köroğlu’nun ünlü koçaklaması şöyledir. 
 
Benden selam olsun Bolu Beyi’ne 
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır 
At kişneşmesinden, kargı sesinden 
Dağlar seda verip seslenmelidir. 
 
Düşman geldi tabur tabur dizildi 
Alnımıza kara yazı yazıldı 
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu 
Eğri kılıç kında paslanmalıdır. 
 
Köroğlu düşer mi eski şanından 
Ayırır çoğunu er meydanından 
Kırat köpüğünden, düşman kanından 
Çevre dolup kalkan ıslanmalıdır. 
 
(Haşim Nezihi Okay- Köroğlu/Dadaloğlu) 
 

HALK ŞİİRİNDE BİÇİMLER 
 
Türk Halk Edebiyatında şiir ürünleri, söyleniş yazılış 
bakımından şu biçim özelliklerini gösterir. 
 

1. Koşma 
2. Lebdeğmez 
3. Mani 
4. Semai 
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5. Türkü 
6. Varsağı 
7. Muamma 
8. Atışma 

Hece ölçüsü (vezni) nün bu biçim (tarz)ler sırasıyla 
inceleyip örneklendiriyoruz. 
 
 
1-KOŞMA 
 
Koşma halk ozanlarının en çok kullandıkları nazım 
şeklidir. Genellikle 4+4+3 yahut 6+5 duraklı olmak üzere 
11 hecelidir. Aynı koşmada durak yerlerinin değiştiği de 
olabilir. Dört mısradan oluşagelen kıta’ların 3 veya 
6’sının bir araya gelmesi gerekir. Uyak (kafiye) düzeni: İlk 
kıtada, birinci ile üçüncü mısra serbet, ikinci ile dördüncü 
mısra birbiriyle uyaklıdır. Öteki kıtaların son mısraları 
(dizeleri) baştaki dörtlüğün son dizesi ile kafiyelidir. 
Birinciden sonra gelen kıtalar ilk üç dizeleri kendi 
aralarında kafiyelidir. Şöyle, 
Birinci kıta; aBcB 
Öteki kıtalar,dddB, eeeB…şeklinde gider. 
 
Birinci kıtanın birinci ve üçüncü  dizeleri de kendi 
aralarında kafiyeli olabilir. Bu durumda kuruluş şöyle 
olur, aBaB cccB dddB 
 
Aşk tabiat, sosyal konular, taşlamalar, güzellemeler, 
destanlar, ağıtlar bu biçimin özelliğini taşır. 
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Koşma’lar ikiye ayrılır; 
 
Ezgilerine göre; Acem koşması, Kerem, Kesik Kerem, 
Gevheri, Ankara Koşması, Elpük Koşması, Yelpük 
Koşması, Bayındır Koşma’sı, Sivrihisir Koşma’sı, 
Sümmani, Cem, Bülbül Koşma’sı, Topal Koşma. 
 
Yapım şekillerine göre; Düz koşma, yedekli koşma, 
musammat koşma, ayaklı koşma, zincirbent koşma, 
zircirleme(zincirbent koşma), koşma şarkı. 
 
Ercişli Emrah’tan bir “düz koşma “örneği. 
 
Bir sabah uğradım göl kenarına 
Sunam beni gördü yüzmeye durdu 
Çalındı, çırpındı çıktı kenara 
Ela gözlerini süzmeye durdu 
 
İstedim kendimi bu göle atam 
Elimi uzatıp yavruyu tutam 
Bir hayâl eyledim sarılıp yatam 
Vefasız gönlümü üzmeye durdu 
 
Emrah, şahin almış bugün yalcını 
Yel estikçe döker bele saçını 
Arzuhal eyledim visal baç’ını 
İnci dişlerini dizmeye durdu. 
 
(Vasfi Mahir Kocatürk-saç Şiiri S,206) 
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Yedekli koşma, koşma dörtlüklerinin ilk iki dizesi ile son 
iki dizesi arasında üç yahut altı dizeli, yedi yahut dokuz 
heceli bölümünün girmesiyle oluşur. Posoflu 
Müdami’nin “tecnis”i buna bir örnektir. 
 
 
 
TECNİS 
 
Bir dost yâri göstermeyi vaat etti 
Sordum, dedi; Gelmedi mi o yanan? 
Menden fazla o yanan 
Yedi yaşta men oldum 
Bu gafletten uyanan 
Şam’a yanan pervaneye acırdım 
Dosta canın verir imiş o yanan 
 
Görsem andan ilham aldım ne gibi 
Halaskar görmedim pervane gibi 
Menim, pervane gibi 
Onda perva ne gibi 
Özüm kıyas ettim pervane gibi 
Dost şem’inden işte bendim o yanan 
 
Müdam, pervaneden ibret al işte 
Sevdiğinden bir bergüzar al işte 
Men azizem al işte 
Yeşil iste, al işte 
Be gayetle şirindir 
Dost ateşi alışta 
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Kerem gibi aşk oduna alış da 
Koy desinler divaneymiş o yanan. 
 
(Tahir Kutsi derlemesi ilk olarak bu kitapta yayınlanmaktadır) 

 
Açıklama; Tecnis; İki anlama gelen söz söyleme sanatı, cinas 
yapma. 
 
2- LEBDEĞMEZ 
 
Halk ozanları, birbirleriyle karşılaştıkları zaman güç 
denemesine girişirler “Deyişme” ilişme ve “atışma” dan 
ayrı olarak ozanlar birbirini “lebdeğmez” yarışmasına 
çağırırlar. Lebdeğmez (dudakdeğmez)de hemen iki 
dudağı arasına iğne konular. Aşıkların söylediği bu 
koşmalarda dudakları birbirine değdirecek harflerden 
kurulu kelimeleri kullanmamaları asıldır. Kafiyenin, 
yarışmada hazır bulunanlar tarafından verildiği 
“lebdeğmez”de B,  M, P harflerinin geçtiği kelimeler 
kullanılırsa iğne dudağa batar ve kanatır. Bu zor biçime 
örnek olarak Aşık Zülfikar Divani’den bir örnek 
sunuyoruz. 
 
 
 
DUDAKDEĞMEZ 
 
Aşkın dolusun içenlerdeniz 
Dinleyin hakkına erenleri siz 
Uğruna serinden geçenlerdeniz 
Görürüz hak dara girenleri siz 
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Yolunda gidenler hakkına erer 
Hak odur üç hece suali sorar 
Kan içen iğnedir dudağı yarar 
Seyredin didarı görenleri siz 
 
Divani, özünü sonuna erdir 
Ağlatan aşıkı dünyada yardır 
Seslenen dîdede gözyaşı vardır 
Önleyin suali soranları siz 
 
(Zülfikar Divani-Sev dedi Bana. Tarla Dergisi Yayını) 
 
3-MANİ 
 
Mani, özellikle “anonim” halk şiirinin en yaygın türüdür. 
Halk ozanları da zaman zaman manilerle kurulu eserler 
vermişlerdir. Maniler genellikle dört dizeden oluşur. 
Birinci, ikinci ve dördüncü dizeler birbiri ile uyaklıdır. 
Üçüncü dize ise serbesttir. Üçüncü dizenin uyak 
bakımından bağımsız oluşu mani yakan kişiye kolaylık 
sağlar. Halk ozanları manilerden örülü şiirlerini kurarken 
“konu birliğine” önem verirler. Koşma’da son dizeler 
birbiriyle uyaklı olmasına karşılık mani ile kurulan 
eserlerde her dörtlük bağımsızdır. Bu biçim şiire 
Dadaloğlu’ndan bir örnek şöyledir. 
 
Karı dizleyi dizleyi 
Çıktım Kozan’ın dağına 
Yaralarım göz göz oldu 
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Hekim gözleyi gözleyi. 
 
Kara çadır eğmeyinen 
Önü çapraz düğmeyinen 
Kozanoğlu teslim olmaz 
Beşbin atlı gelmeyinen 
 
Çıktım Kozan’ın dağına 
Bir göz attım otağına 
Osmanlı’dan medet olmaz 
Kaç kurtul Kozan Dağı’na 
 
Kır atım, ürktü boşandı 
Üzengi yere döşendi 
Ne yatarsın Kozanoğlu 
Kılıcı düşman kuşandı 
 
Kozandağı karlı buzlu 
Etrafı hep gelin kızlı 
Gitme Beyim öldürürler 
O hainler dünden sözlü 
 
Sürdürür atım sürdürür 
Sürgüsü duman püskürür 
Yiğitlerin şerefi cenk 
Hem ölür, hemi öldürür 
 
Kozanoğlu oturuyor 
Beğlik toplar atılıyor 
Ne dudursun Kozanoğlu 



468 
 

Kan gödeyi  götürüyor 
 
Kozan’a iller Kozan’a 
Akıl ermez bu düzene 
Öldürmüşler beyimizi 
Yasak mezarın gezene 
 
Kozandağı sis mi tutar 
Altıntabak pas mı tutar? 
Kozanoğlu ölmeyinen 
Avşar ili yas mı tutar? 
 
Şu Feke’nin hanımları 
Kara bilmez alınları 
Kör olasın Derviş Paşa 
Hep dul ettin gelinleri 
 
(Tahir Kutsi-Dadaloğlu-s.152) 
 
Açıklamalar: Medet: Yardım, imdat. Üzengi; At eğerinde 
ayak basacak yer. Kara-bilmez alınları; Alınlarında namus 
lekesi yoktur. 
 
Posof’lu, Zülali’nin iki manisi de şöyledir 
 
Güzelin eşiğinde 
Öleydim beşiğinde 
Tüyden yapsalar yatmam 
Çirkinler döşeğinde 
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Rakip yare kavuştu 
Benim ciğerim pişti 
Dün bir çirkine baktım 
Gözlerime ağ düştü. 
 
(Hikmet Dizdaroğlu- özel derlemeleri) 
 
Açıklamalar: Göze ağ düşmesi; Perde inmesi, gözün 
görmez olması 
 
4- SEMAİ 
 
Koşma’dan sonra halk ozanlarının en çok kullandıkları 
biçim semai’dir.  Semai,  bir kurala bağlanmadan 
işitilerek öğrenilen anlamındadır. Hece ve aruz ölçüsü ile 
yazılmıştır. Daha çok hece ölçüsüyle yazılan semailer 
başarılı olmuştur. Semailer 4+4’lük yahut duraksız olmak 
üzere 8 hecelidir. Uyak (kafiye) kuruluşu koşmada olduğu 
gibidir. Halk ozanları sevgi, doğa, gurbet duygusunu, 
koşmaya oranla uçarı havası olan semai ile 
anlatmışlardır. Konusunu dinden alan semailere ilâhi ve  
nefes denir. Elbistan’lı  Derdiçok’ tan bir semai örneği 
aşağıdadır. 
 
Ben güzelim diye böyle 
Kurulma nazlım kurulma 
Evveli coşkun akıp da 
Durulma nazlım durulma 
 
Derdime derman ararım 
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Oturur zülfün tararım 
Akibet seni sararım 
Yorulma nazlım yorulma 
 
Ölmeden girdim koynuna 
Öğüdüm girmez aynına 
Atarsın kolum boynuna 
Darılma nazlım darılma 
 
Yangınım, bunun nesine 
Ellaham eğri fesine 
Beni koyup başkasına 
Sarılma nazlım sarılma 
 
Her ne desen gönül haklı 
Sırrım yüreğimde saklı 
Bu Derdiçok’un aklı 
Kırılma nazlım kırılma. 
 
(Mehmet Ayyıldız- Derdiçok’un Hayatı-şiirleri, S,94) 
Açıklama; Ellaham: Allah bilir 
 
Koşma’lar sonuna kavuştak konularak “türkü” haline 
getirilmektedir. Divan edebiyatında “mefailün mefailün “ 
kalıbı ile yazılır. 
 
5- TÜRKÜ 
 
Halk ozanlarının en çok kullandıkları türlerden birisi de 
türkü’dür. Türkünün öteki türlerden ayrımı 
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ezgisindendir. En eski türlerden olan türkü, koşma ve 
mani düzenlerinde yazılır.  
 
Türküler ezgilerine göre şöyle isimlendirilir: 
 
Divan, bozlak koşma, hoyrat; Çukurova, kayabaşı, kırk, 
oturak. 
 
Hece vezninin her kalıbı ile söylenen türküler 
konularına göre şöyle sıralanır : 
 
Ninniler, çocuk türküleri, tabiat ve hayvan türküleri, aşk 
türküleri, düğün türküleri, askerlik türküleri, zeybekler, 
acıklı olaylarla ilgili türküler, ölüm türküleri. 
 
Halk ozanlarının söylediği ve zamanla halka malolan 
türküleri halk yüzyıllardanberi yaşatmaktadır. 
 
Köroğlu’ndan bir türkü örneği şöyledir. 
 
“Ayvaz gel seninle hesap görelim 
Eyvelbahar, dememize ne kaldı 
Çamlıbel’de boz ardıcın dibinde 
Kalkan atıp yatmamıza ne kaldı 
Dön Ayvaz’ım dön,  
Vur Ayvaz’ım vur  
Ayvaz’ım vur. 
 
Derya kenarında olur kamışlar 
Uzanır uzanır vermez yemişler 
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Sarı altın ile beyaz kuruşlar 
Külah ile tartmamıza ne kaldı 
 
Kavuştak 
 
Köroğlu der, böyle dünyanın işi 
Akıttım dideden kan ile yaşı 
İran ülkesinden kutnu kumaşı 
Kargı ile yırtmamıza ne kaldı 
 
Kavuştak 
(Murat Uraz-Halk Edebiyatı Şiir ve Dil Örnekleri s.271) 
 
Açıklama; Evvel baharı, İlkbahar. Kutnu: bir cins değerli 
kumaş. Dide; göz. 
 
6-VARSAĞI 
 
Daha çok Güney Bölgesi halk ozanlarının kullandığı 
“varsağı” yapı bakımından “semai” ye benzer. Ancak, 
varsağı yiğitçe bir eda taşır. Bu durum hem yazılışında 
hem de ezgi ile söylenişinde vardır. Özellikle Karacaoğlan 
ve Dadaloğlu çok varsağı yazmışlardır. Varsağ’ılar “bre, 
behey, yürü haydi !” gibi ünlem ifade eden kelimelerle 
başlar.  4+4 duraklı yahut duraksız 8 heceliktir.  
 
Karacaoğlan’dan bir varsağı örneği. 
 
Bire ağ’lar, bire beyler 
Ölmeden bir dem sürelim 
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Gözümüze kara toprak 
Gitmeden bir dem sürelim 
 
Aman hey Allah’ım aman! 
Ne aman bilir ne zaman 
Üstümüzde çayır çimen 
Bitmeden bir dem sürelim 
 
Buna felek derler, felek! 
Ne aman bilir ne dilek 
Ahir ömrümüzü helak 
Etmeden bir dem sürelim 
 
Karacaoğlan  der ki canan 
Güzelim sözüme inan 
Bu ayrılık bize hemen 
Yetmeden bir dem sürelim.. 
 
7-MUAMMA 
Halk, ozanlarının bulunduğu yerdeki kahvede bir kağıda 
yazılarak asılan şiirli bilmece’ye “muamma” denilir. 
Muamma hangi hece ölçüsü ile yazılmışsa karşılığı da 
aynı biçimde verilmektedir. Baştan ilk dize ile dördüncü 
dize uyaklıdır. Orta dize bağımsız olur. Bir muamma ile 
çözümü şöyledir. 
 
Baş değil, daşı ver, bir başak değil 
Yenilir şey değil, yumuşak değil 
Çokça var her evde, vuslat çizgisi 
Kuşak misali amma kuşak değil. 
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Çözümü: (Çivi) 
Baş olmasa da başı var onun 
Her evde eşyada eşi var onun 
Çivi muammaya öyle çakılmış 
Dünyada daha çok işi var onun. 
 
(Muamma, F.Halıcı- Çözüm. G. Samancı,Tarla dergisi ) 
 
8- ATIŞMA 
 
Halk ozanları ve halk arasında “atışma” olarak bilinen 
“deyişme” “ilişme” iki ozanın karşılıklı söyleyişidir. 
Geleneğe göre halk ozanı, karşısındakini “meydana” 
“atışmaya” çağırır. Sazını da kahvenin duvarına asar. 
Önce “deyişme” ile başlayan karşılıklı şiir söyleyiş 
“ilişme” ile sürer ve “atışma” ile son bulur. Halkın 
belirlediği “ayak” üzerine söylenen karşılıklı kıtalar 
sonradan birleştirilince bağımsız bir şiir olma durumu 
kazanmalıdır. Üçüncü yahut  dördüncü kıtada ozan, 
“tapşırmalı” yani mahlasını vermelidir. Maraşlı Aşık 
Hüdai ile Tokatlı Selmani’nin atışması örnek olarak 
sunulmuştur. 
Hüdai: 
 
Sanadır hitabım ey aziz dostum 
Dökülen inciyi diz birer  birer 
Hakikatı sana anlatmak kastım 
Kalem al deftere yaz birer  birer 
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Selmani; 
 
Benim de hitabım budur Hüdai 
Dünyadan geçeriz birer birer 
Eğer sever isen bu Hüdaiyi 
Hayrını şerini sez birer birer 
 
Hüdai; 
 
Muhabbet bağında goncalar açar 
Aşkın badesini aşıklar içer 
Ariflerin sözü haddeden geçer 
Sen de mantığından süz birer birer 
 
Selmani; 
 
Muhabbed babından geçeyim dersen 
Aşkın badesini içeyim dersen 
Hakikat kitabını açayım dersen 
Bu ilmi hikmeti çöz birer birer. 
 
Hüdai: 
 
Hüdai ummana dalabilirsen 
Tanıyıp sen seni bilebilirsen 
Eğer kapısını bulabilirsen 
Girgönül şehrini gez birer  birer 
 
Selmani; 
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Selmani der gönül gezmek istersen 
Bu gizli sırları sezmek istersen 
Aşkın deryasında yüzmek istersen 
Usta kaptan ol da yüz birer  birer. 
 
(Tarla Dergisi-Sayı 4) 
 
 
 

*** 
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TARLA DERGİSİ 
 

 
 
Bir büyüğüm şöyle demişti; 
“-Bak Ceylan, matbaa  mürekkebi siyaset gibidir. 
Öylesine büyük bir hastalık ki, ömrün boyunca bu 
hastalıktan kurtulamasın tedavisi de, ilâcı da yoktur.” 
 
Doğrusunu söylemiş. 
 
Daha İlkokul son sınıfta iken duyduğum bu söz, ne kadar 
doğru bir sözmüş meğer. İşte bu sözün doğruluğunu 
Tahir Kutsi incelememi yaparken de görmüş oluyorum. 
 
Tahir Kutsi’nin bütün romanları ve hikâyelerindeki 
kahramanlarının “uykuyu  sevmesi”nin bana göre, tek 
sebebi, bizzat yazarının iyi bir uykuya hasret kalışından 
ibarettir diyebiliriz. Yıllarca matbaa mürekkebi ve 
kokusunun hastalığına tutulmuş bulunan ustamız, gazete  
basılan yerlerdeki kâgıt balyalarının üzerinde uyumuş, 
gazeteden aldığı üçbeş  kuruşla hem öğrenimini devam 
ettirmiş ve hemde hayatını idame ettirmiştir. Evet kâğıt 
balyalarının üzerinde uyuduktan sonra, kalkıp okula 
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gitmek, sonra tekrar gazeteye dönmek. Gazete ve okul 
arasındaki yolda bir ömrü tüketmek. İşte Tahir Kutsi’nin 
fotoğrafı. İşte yazarımızın özeti… 
 
Gazete ve halk. 
Gazete ve insanlar. 
Gazete ve yazarı.  
Merak etmeyiniz, bir Tahir Kutsi eseri okuyunuz, mutlaka 
sizi de mürekkep hastalığına düçar edecektir. Öylesine 
güzel bir dili, bir yazı türü var ki, kapılıp gider, alimallah 
yazı hastalığıyla perişan olabilirsiniz? Hiçbir tabip sizin bu 
politika gibi kanınıza işleyen hastalığa çare bulamaz. 
Meraklısı bir denesin de görsün bakalım. Dediklerimin 
doğruluğunu o zaman anlayacaktır. 
 
Daha ben 4 yaşında iken 1956 yıllarında Denizli 
Gazetesi’nin haftalık sanat yönetmeni olan yazarımız, 
ömrü boyunca basın ve yayın emekçisi, çilekeşi olmuştur. 
 
Gençlik yıllarında “Felek” isimli bir dergiyi yayına 
hazırlamış ve ondan sonra da “Yelken” isimli dergiyi 
yönetmiş olan yazarımız, Türk gazeteciliğinin piridir. 
 
İşte Tahir Kutsi’nin dergiciliği daha o yıllarda başlar. 
Şimdi gelelim Tarla Dergisi’ne. 
 
Tahir Kutsi diyor ki, Çeyiz, Çimen, İklim, ve İnanç isimli 
dört çocuğumuz oldu. Eşim de İstanbul’a gelince 
gazeteciliği seçti. Tarla dergisini çıkardı. Tarla Dergisi, bu 
sözlerden anlaşılıyor ki, Uğruna dev şiirler yazılan Ayşe 
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anamız tarafından yayınlanmaya başlamıştır. ilk çıkışı 
onun eseridir. 
 
Tarla Dergisi, bugün (Bu çalışmanın yapıldığı tarihte) 32.5 
yaşındadır. Türk yazı dünyasında bu kadar uzun soluklu 
dergi pek azdır. Özellikle edebiyat sahasındaki dergilerin 
ömrü az olmaktadır. Tarla, bunca yılı aşıp gelmiştir. 
Tarla’da çalışanlara, emek, alınteri, göz nuru 
harcayanlara ne muttu… 
 
Tarla’nın sahibi Tahir Kutsi Makal’dır. Genel Yayın 
Danışmanları Doç. Dr. Süleyman Karataş ve ressam Etem 
Çalışkan’dır. İmtiyaz sahibi gene Ayşe Makal’dır. Yazı 
kurulu başkanı rahmetli M.Rauf Alanyalı’dır. Yazı 
kurulunda ise şu güzide isimler bulunuyor: Ahmet 
Özdemir, Sakin Öner, İ. Gündag Kayaoğlu, Veli Avcı, M. 
Zeki Akdağ, Ayhan İnal, Ayfer Erkan, Ayhan Hünalp. 
 
Görüldüğü gibi,  bu yazı kurulu da, tıpkı sahibi, yazı işleri 
gibi muhteşem bir kadrodur. Bu kadro ile çıkan dergi’de 
elbette muhteşem olur.Öyle değil mi? 
 
Tarla Dergi’si Türk edebiyatının baş dergilerinden birisi 
olan hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Daha 
nice 32’nci yıllara ulaşmasını Tanrı’dan niyaz ediyorum. 
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SON SÖZ 
 
Bu eserde, Türk edebiyatının ulu çınarlarından birisi olan 
Tahir Kutsi Makal’ı anlatmaya çalıştım. 
 
Şair, yazar, hikâyeci, romancı, gazeteci ve halk bilimci 
olan Tahir Kutsi Makal, bugün (bu eserin yazıldığı 1989 
yılında) 61 yaşındadır ve İstanbul’da yaşamaktadır. 
 
Prof. Mehmet Kaplan, “Hakikî edebiyat, edibin yazmış 
olduğu eserdir.Okuyucu ancak edebî metin ile doğrudan 
doğruya temas etmek suretiyle onun hakkında müşahhas 
ve doğru bir fikir edinebilir. Fakat hiçbir metin, muayyen 
bir usüle ve düşünceye göre okunmadıkça, kendiliğinden 
bize derin bir fikir vermez” demektedir. Ben de, bu 
düşünceden hareket ederek, Tahir Kutsi Makal’ın 
eserleriyle okuyucuyu bizzat karşılaştırmak istedim. 
Özellikle  şiirlerinin büyük bir bölümüyle, kendine özgü 
bir anlayışla ele alınmış kimi yazılarını ve uluslararası 
sempozyumda sunduğu bildirileri aynen vermeye 
çalıştım. 
 
Tahir Kutsi Makal, bugüne kadar yayınlamış olduğu 26 
kitabıyla edebiyat dünyasında kalıcı bir iz bırakmıştır. 
Asla bir siyasal ideolojnin kölesi olmayan kalemi, çoğu 
kimsenin cesaret dahi edemediği konulara girmiş, 
bugüne kadar yanlış anlatılmış konuların doğrusunu, 
gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Kılı kırk yararcasına, bizzat 
kaynağından temin ettiği, araştırmaları sonucu sağladığı 



481 
 

bilgileri, belirli bir sistematikle bir araya getirerek, 
ölümsüz eserler vermiştir. 
 
Tahir Kutsi Makal, şiirde serbest vezini kullanmıştır. 
Şiirleri, kendi doğasına uygun, esprilerle dolu, kesin 
ifadelerle örülmüş, sade, yalın ve yapmacıksız 
söylemlerle dokunmuştur. Çağdaş Karacaoğlan gibi 
seven, Köroğlu ve Dadaloğlu gibi haykıran, Veysel gibi 
gözünü Anadolu toprağından ayırmayan bir şairdir. 
Şiirinde değişmeyen tek konu aşk’tır. Aşkı ortadan 
kaldırdınız mı, Tahir Kutsi’nin şiir dünyası sönüverir. Hem 
öyle bir aşk ki, aceleci, hırçın, delicesine…. Aşk hiçbir 
zaman ortadan kaldırılamayacağına göre, Tahir Kutsi’nin 
Türk halkının bağrından esinlenerek kaleme aldığı şiirleri 
de bitmeyecektir. Kendisi şiirde iddialı değilim dese de, 
bana göre en iddialı şairler arasındadır.  
 
İstanbul, şiirimizin Başkentidir. Her ay, mutlaka birkaç 
tane şiir matinesi gerçekleşmektedir. Perapalas’ta 
“Gönül Dostları” Kumburgaz’da “Bizim Meclis”, Ahmet 
Yesevi Vakfında “Şiir ikindileri” gibi toplantılarda, şiirimiz 
hak ettiği o güzelim yere doğru çıkmaktadır. Tahir 
Kutsi’ye biz “ustalar ustası” dedik. Ustalar ustası, bu şiir 
matinelerinin en çok alkış alan ve sevilen şairlerinin 
başında gelmektedir. İstanbul’dan uzak Antalyalarda 
bulunan bizler de işte böyle onların eserlerini okuyarak 
ve onlar hakkında yazarak, o güzelim havayı teneffüs 
etme gayreti içinde bulunuyoruz. 
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Tahir Kutsi, yüreği sevgi dolu bir gönül adamıdır. Felçi 
felç eden, yeryüzünün ender kişilerinden birisidir. Felçi 
yenişinde dostları kadar büyük bir aşkla bağlı olduğu 
Türk Halk Edebiyatı’nın devleri Karacaoğlan, Aşık Hasan 
Dede, Köroğlu gibi uluların mânevi  tesirleri de vardır. 
 
Hiçbir siyasal ideolojinin patentini taşımadan, kendi 
çizgisi çizen Tahir Kutsi, sadece şiirde değil, 
edebiyatımızın öteki alanlarında da unutulmaz eserler 
vermiştir. Röportaj dalında birincilikler kazanmış, ödül 
olarak yurt dışına gönderilmiştir. Hikâye ve romanda  
samimi, sıcak, dürüst ve sade bir üslûbu benimsemiş, 
“düz ayna” metodunu izleyerek, ele aldığı konuların 
fotoğraflarını çekmiş ve içlerine kendi çizgisinin muştulu 
havasını dizayn etmiştir; bu bakımdan “usta”ya aşılması 
güç bir zirvedir diyebiliriz. 
 
Tahir Tutsi’nin etkileri yurt içi ve yurt dışında kendini 
göstermiş ve sayısız yazılara konu teşkil etmiştir. 
”Kamyon” romanı Azeri diline çevrilerek Azerbaycan’da 
yayınlanmıştır. Kendilerinden olmayan şair ve yazarların 
eserlerine dönüp bakmayan “marksist ideoloji” sahibi 
yazarlar bile, onun etkisinde kalmış, eserlerine 
hayranlıklarını ifade eden yazılar kaleme almışlardır. 
 
Yurt çapında gerçekleştirilen seminer, kongre ve 
sempozyumların bir numaralı isimlerinden birisi Tahir 
Kutsi’dir. Araştırmaları sonucunda hazırladığı bildirileri 
geniş yankılar uyandırmış ve İnönü Üniversitesi, ona 
“Fahri doktor” ünvanını uygun görmüştür. Bu eserimizde 
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bizim de belirttiğimiz gibi artık Tahir Kutsi’ye 
“profesörlük” ünvanı verilmesi gerekmektedir. Halk 
edebiyatı araştırmacıları ve edebiyat tarihi yazarları, 
Tahir Kutsi’siz bir alan bulamayacaklar ve mutlaka ona 
uğrayarak, serin bir Anadolu ayranı içecekler, o’nun gün 
ışığına çıkardığı konuları kaynak göstereceklerdir. 
 
Tahir Kutsi Denizli ili, Açıpayam ilçesi Oğuz Köyü 
doğumludur. Köy ve köylüyü ondan iyi bilen bir başka 
yazar daha yoktur. Bütün eserlerini köylü konusu 
etrafında dokuma gayreti içinde bulunmuş olduğu gibi 
32 yıldır çıkarmakta olduğu güzel derginin de adı 
konusuna uygundur ve “Tarla” adını taşımaktadır. 
 
Tarla Dergisi, Türk edebiyatında iz bırakan yayınını da 
nice 32 yıllar devam ettirmelidir. Günümüz Türk şiirinin 
zirve isimlerini kadrosunda  bulunduran dergi, Tahir 
Kutsi’nin emek, sermaye ve gayretiyle bugüne kadar 
gelmiştir. Daha lise yıllarından dergicilik ve gazeteciliğe 
başlamış olan yazarımız, İstanbul’da yayınlanan birçok 
günlük gazetede görev almış köşe yazarlığı yapmış, yazı 
işleri müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuştur. Halen de 
bu görevi sürdürmektedir. 
 
* 
Üstadın sağlığında kaleme alınmış olan bu çalışma, o’nun 
eserlerinin objektif-panoramik bir yansıması olduğu gibi, 
eşi bulunmaz, sahasında tek olan sempozyum bildirileri 
ve tebliğlerinden seçkilerle de araştırmacılara kaynaklık 
edecektir. 



484 
 

 
Evet, bugün “Tarla”ya ne kadar çok ihtiyacımız var, öyle 
değil mi? Ve bugün, temel edebî-folklorik konularda, 
sempozyumlarda bildiri sunacak araştırmacılara… 
 
Tahir Kutsi Makal’ı arıyor ve özlüyoruz. Yeri asla 
doldurulamadı. Böyle giderse doldurulamayacak da. 
 
* 
Denizli’ye giderken Acıpayam’ı geçer geçmez sol yanda 
2014 yılına göre 284 nüfusun yaşadığı belirtilen Oğuz 
Köyü levhasını okuduğumda, o’ nu rahmetle 
anmaktayım. Oğuzlayın söz okunu dil yayından 
fırlattığımda hep o muhteşem yürekli “usta” yı 
hatırlamakta ve ona dualar göndermekteyim.  Sözün, 
hele ki edebiyatçı bir ağızdan çıkan sözün ne kadar 
önemli olduğunun bilincini bana öğreten o’dur…   
 
“Pirim, ağabeyim, üstadım”, dilerim mekânın Cennet’tir. 
Dilerim kabrin ışıklarla dolar. 
 

*** 
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TAHİR  KUTSİ  MAKAL’IN  KİTAPLARI 

HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
 

Ünal Şöhret DİRLİK 
 
 Tahir Kutsi Makal Acıpayam’ın yetiştirdiği 
değerlerin başında gelir. 15 Haziran onun ölüm 
yıldönümüdür. Yani onu kaybedeli ON ÜÇ yıl oldu.Bir çok 
yayın organları onun için güzel şeyler yazdılar. Bir çok 
dostları da öyle.   Araya yıllar girmeye başlayınca eski 
dostluklar küllenmeye başladı. Geçen yıl ölüm yıl 
dönümünde çok az yazı yazıldı. Oysa Tahir Kutsi  çabuk 
unutulacak bir yazar değildi. Araya yıllar girince öyle 
oluyor zahir. Sevinilecek bir olay Acıpayam’ın sevilen 
belediye başkanı ve meclis üyelerinin Tahir Kutsi adına 
şehrin en güzel yerinde bir park meydana getirip 
açmalarıdır. Bu arada Acıpayam’da bir Tahir Kutsi Makal 
Kitaplığı açılmalıdır. Ayrıca (EGAY-DER) Egeli 
Araştırmacılar ve Yazarlar Birliği de üç yılda bir “Tahir 
Kutsi Makal  Araştırma Ödülü Verme” kararı alsa ne 
güzel olur. 
 
 Tahir Kutsi Makal’ı ölüm yıldönümünde bir daha 
saygı ile anıyorum. Benim elimde olan kitaplarının bir 
sıralamasını yaptım. Bu konuda çalışma yapacaklara 
yararı olur diyerek aşağıda sunuyorum. 
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1-FAKİR İŞİ  (Şiirler)-Kapak:Gürbüz Azak, Tahir Kutsi 
Makal’ın ilk kitabı, 66 Sayfa. Petek dergisi  Yayını- İST. 
Hüsnü Tabiat Matbaası-Yazardan imzalı.                            
 
1957 Yılına kadar çeşitli dergi ve sanat sayfalarında 
yayınlanmış şiirleri, karton  kapak. Arka kapakta 
fotoğrafı var.  
 
2-İÇ GÖÇ  (1964-1966) (ikinci baskısı yapıldı.) 
Röportajlar - İST. -140 SAYFA (1960: Gazeteciler 
Cemiyeti, 1961 : Türkiye gazeteciler Sendikası, 1962-63: 
Gazeteciler Cemiyeti ve BP BASIN ARMAĞANI) İki ciltte 
yazardan imzalıdır. 
 
3-ACIYOL (1964) Mithat Makal’ın Kitaplığındaki 
aslından ( fotokopi ile) RÖPORTAJLAR-İST. Sayfa:132 
 
4-KÖYLÜ GÖZÜYLE AVRUPA- Röportajlar-Gezi 
(1965)-İST- I.Cilt:96 sayfa; İlaveli ikinci baskı:1976- 
II.Cilt:184 Sayfa; İlk baskı yazarın  adına İkinci baskı 
Toker yayınları:12 
 
5-SAHTE OZANLAR, Mayıs (1969) Tarla dergisi 
yayını, 64 Sayfa ,İNCELEME-İST. 
 
6-ÂŞIK VEYSEL (1969), (Mithat Makal’ın 
kitaplığındaki aslından fotokopi ile) İNCELEME : 
Hayatı, Sanatı, Eserleri; Mayıs;1969  - Sayfa : 64 - İST. 
Kapak düzeni : Gürbüz Azak, TARLA DERGİSİ YAYINI 
 
7-ANADOLU’DA TÜRK MÜHRÜ,  I.BASKI,  
Mayataş Yayınları : 4, Sayfa : 128, Kapak düzeni:Ünal 
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Çötelli, II.Kapak baskısı: Mayataş baskı tesisleri, İç 
düzen: Özcan Kandemir, Tipo Basımevi ; 1971 
(Yazardan imzalı) Yayın yılı:1971-İST.; İkinci Baskı : 
1997 sayfa : 144, Fotoğraflar : Ersin Alok, Önce Son 
Havadis gazetesinde yayınlanmıştır. 
 
8-BENİM BENİM O “BENİM “ : 1987  Siyaset 
sahnesinden çehreler, İnanç Yayınları-İstanbul, 
Kapak:Etem Çalışkan , Sayfa : 202                                               
 
 “Bu dizide yayınlanan kitaplar” 
 
  *Bayar(Önce Devlet)                             
 
  *Menderes(Sehpaya Yürüyen Adam)  
 
 *İNÖNÜ..(VE ÇINAR DEVRİLDİ.)    
 
  *DEMİREL(Büyük Türkiye)                
 
 *Feyzioğlu(Benim,Benim,O Benim) 
 
  *Türkeş (Başbuğ) 
 
  *ECEVİT(Hayaller ve Gerçekler) 
 
 *Özal(Yarına yürüyen Adam.) 
 
  ARKA KAPAK YAZISI 
Gazeteci ve usta yazar Tahir Kutsi Makal bu eserinde, bir 
politikacıyı “teşrih masası”na yatırmaktadır.Yazar, bir 
neşter gibi kullandığı kalemi ile ünlü bilim ve siyaset 
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adamı  PROF Turhan Feyzioğlu’nu  derinliğine ve 
genişliğine inceleyip değerlendirmektedir.Canlı bir  
üslûpla kaleme alınan bu eseri zevkle okurken geçtiğimiz 
yakın günlerin politik ve sosyal  olaylarını da tarihin canlı 
aynasından ibretle izleyeceksiniz (Bu kitapların yalnız 
isimleri kayıt edildi) 
 
9-KAMYON / ROMAN / 1979-1984 - (1978 PEYAMİ 
SAFA ÖDÜLÜ), ROMAN, KALEM YAYINEVİ - 192 
Sayfa./İST 
 
10-DELİTAY (Hikâyeler)1982, Kapak : Gürbüz Azak 
Mithat Makal’ın kitaplığından fotokopiyle. İnanç 
yayınları, Sayfa : 128-İstanbul 
 
11-TÜRK HALK ŞİİRİ (ANTOLOJİ) Mithat Makal’ın 
kitaplığından fotokopiyle, TOKER YAYINLARI : İST- 
1986  Sayfa : 192-İst. 3.Baskı 
 
12-KARADON : İstanbul; Kasım,1987, kapak bakısı : 
Onar Ofset, Yazılış; Ocak, 1974), ÖYKÜLER sayfa : 84 
OSMANLI MATBAASI-İST., Mithat Makal’ın 
kitaplığından fotokopiyle,  KAPAK DÜZENİ:Çeyiz 
Zeynep 
 
13-KÖROĞLU (1976-1987) -ARAŞTIRMA  2.BASKI, 
SAYFA:136, Tahir Kutsi’den, TOKER yayınları:25/İST. 
 
14-HALK BİLİM VE EDEBİYAT, Toker Yayınları, 
Sayfa : 302, KAPAK : Etem Çalışkan, Yayınlandığı Yıl : 
1990-İST., Mithat Makal’ın kitaplığından fotokopi ile… 
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15-ÖPKÜ (ŞİİRLER), 1996, İlk baskı : 112 sayfa. Maya 
Dergisi yayınları-İST., I.ve II.Baskılar  Tahir’in 
sağlığında  temin edildi. Arka kapak ve kapak 
düzeni(T.K. Makal ) Etem Çalışkan 
 
16-BENİM GİZLİ YAZILARIM (Edebiyat Sohbetleri / 
Denemeler), TOKER YAYINLARI:1997 - Kapak resmi : 
Nesrin Bal, Toker yayınlarına sipariş verip temin edildi. 
SAYFA:176-İST. -Arka kapak:Etem çalışkan. 
 
17-ÂŞIK HASAN DEDE, İKİNCİ BASKI:1997-İST. 112 
Sayfa,TOKER YAYINLARI, 48, Tahir K.Makal’dan 
sağlığında alındı. 
 
18-BABANIZ YİNE ÂŞIK ÇOCUKLAR, (ŞİİRLER) 
1987, İkinci Şiir Kitabı, İnanç Yayınları , Sayfa : 62-İST. 
Mithat Makal’ın kitaplığından  fotokopi ile… Kapak 
düzeni : Çeyiz-Zeynep, Kapak baskısı : Onar Ofset 
 
19-AL KIRBACI  ELİNE (MAKALELER) Mithat’tan 
fotokopiyle. KIRAÇLI YAYINLARI, SAYFA : 240:İst. 
YAYINLANDIĞI YIL:? 
 
20-ÂŞIK ZÜLFİKÂR DİVANI, Nisan : (1971), SEV 
DEDİ BANA, TARLA DERGİSİ YAYINI, Sayfa : 80/İST 
Kapak düzeni : Gürbüz Azak, Fotoğraf : İsmet Taşkurt 
( Mithat’ tan fotokopiyle..) 
 
21-KARACAOĞLAN: Araştırma, inceleme, TOKER 
YAYINLARI - IV.Baskı  1975  Yılında Tebliğler 
Dergisinde Tavsiye edilmiştir, İlk baskı : 1974 - 
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6.BASKI-1998-192 Sayfa, Tahir K.Makal’ın sağlığında 
temin edildi. 
 
22-GEÇMİŞTEN GELECEĞE : 1999, Araştırmalar, 
Türk Edebiyatı Vakfı yayınları, Sayfa : 192 İST., Kapak : 
Fatih Balcı, Not : Bu kitap Tahir Kutsi Makal’ın 
ölümünden sonra T. Edebiyatı Vakfı tarafından 
bastırılmıştır. 
 
23-DADALOĞLU (1974) TOKER YAYINLARI:13 
Sayfa:200, Toker Matbaası-İST-Kapak resmi, ressam : 
Şahap Karamahmutoğlu Mithat Makal’ın kitaplığından 
fotokopiyle. 
 
24-PİR SULTAN ABDAL, Toker Matbaası ve yayınları 
Hayatı Sanatı, eserleri,  Yayın yılı : 1999, Sayfası:192 
 
25-MEYDAN DAYAĞI - İstanbul; 1977,  Ötüken 
Yayınevi, Bu kitap 1976 Peyami Safa Roman Ödülü I. 
Mansiyon ödülünü kazanmıştır. Kapak : Gürbüz Azak,  
Mithat Makal’ın kitaplığından fotokopi ile temin 
edildi.… 
 
26-ÂŞIK VEYSEL : Hayatı/Sanatı/Eserleri,     240 
Sayfa, Şair dizisi( 47), Toker yayınları: Üçüncü baskı 
(1993) Bana gelen kitap Necmettin Hacıeminoğlu’na 
imzalanmış.1999 Tarihinde de bana gönderilmiş. 
 
 BENDE OLMAYANLAR 
 
27-1-Zaralı Âşık Adem(Sıra No:22) 
28-2-Âşıklar Şöleni (Sıra No:7) 
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Hakkında kitap: 
 
ANILARDA TAHİR KUTSİ MAKAL / Ünal Şöhret 
Dirlik / Mithat Makal, 2012, Oğuz Ofset Tesisleri -
Denizli/Tanıtım-16 Haziran 2012, Matbaada; Sökeli 
gazeteci H. Hüseyin yavaşoğlu, Abdülkadir Güler, 
Fethiye’den ben, Nurettin Göztepe ve Denizlili 
yazarlarla, kardeşlerinin ve dostlarının  katılımıyla üç 
saat süren bir etkinlik yapıldı. 
 
(Alıntı Kaynak : http://blog.milliyet.com.tr/tahir-kutsi-makal-
in-kitaplari/Blog/?BlogNo=399995)  
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BİR RÖPORTAJ… 

 

Tahir Kutsi Makal, edebiyatın şiir, hikâye, roman, 
deneme, araştırma türlerinde eser veren bir şair ve 
yazarımız. Edebiyatçı kimliği kadar gazeteci yönü ile de 
tanınan Makal ile sanat merkezli bir konuşma yaptık:  

 
-Edebiyatın değişik türlerinde eser vermenize rağmen 
sanırım şiirin gönlünüzde farklı bir yeri var. Son şiir 
kitabınız “Öpkü” ikinci baskısını yaptı. Şiir maceranızı 
anlatır mısınız?  

 
MAKAL: 1953’te, İstanbul’un fethinin 500. 
yıldönümünde “Doğan Kardeş” dergisi yarışma açtı. 
Binlerce gençle birlikte ben de katıldım. “İstanbul 
Sevdalısı” şiirim birincilik kazandı. Ödül 50 lira idi. Şiir 
benim için bir tutkudur. Şiirler ve türküler yaşama 
sevincimdir. Şiirden kopmadım. Şiir yayınlamadığım, 
yazmadığım yıllarda şiir gibi düzyazılar yazdım. Çok şiir 
okumayan, şiir yazmamış olan edebiyatçı başarılı olamaz. 
Benim şiirim herhangi bir akıma, ekole bağlı değildir. 
Şiirimde, yazılarımda folklordan, özellikle halk 
edebiyatımızdan istifade ederim.  
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EDEBİYATIMIZ ZENGİN 

 -“Meydan Dayağı” ve “Kamyon” isimli romanlarınız 
geniş çevreler tarafından büyük ilgi görmesine rağmen 
romana bir daha dönmediniz, niçin?  

 
MAKAL: Her iki romanım, büyük birikimler sonucu 
ortaya konulmuştur. Roman, uzun soluk, birikim ve 
yazmak için geniş zaman ister. Duygu ve düşünce 
yoğunluğunun dağılmayacağı zamanı yakalamaya 
çalışıyorum. Yoksa, roman bitmiş değil Tahir Kutsi’de.  

 
-“Delitay” ve “Karadon” adlı hikâye kitaplarınız da 
yayınlandı. Hikâye ve romanın bizde geleneksel 
altyapıları konusunda zaman zaman tartışmalar 
yapılıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?  

 
MAKAL: Yugoslavya’nın büyük şairi 90 yaşında ölen 
Deserika Maksimoviç, “Türk edebiyatı zengin bir 
edebiyattır, çünkü geleneği olan edebiyattır” diyor. Türk 
edebiyatı masaldan gelir, hikâyeden, destandan, 
efsaneden, şiirden başlar. Onun için köklü ve zengin bir 
edebiyat geleneğine bağlıyız. Kerem ile Aslı, Arzu ile 
Kamber, Tahir ile Zühre, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin 
gibi halk hikâyelerimiz var. Battalgazi Destanı, Köroğlu 
Destanı gibi ölümsüz destanlarımız var. Sözlü edebiyat 
geleneğimizin ürünü olan bu eserler bizim hikâye ve 
roman geleneğimizin başlangıcı sayılmalıdır. Bugünkü 



494 
 

hikâye ve roman anlayışı Batı’dan gelmiştir amma, iyi 
bilmek gerek, bilincine varmak gerek; Türk edebiyatı 
geleneği olan edebiyattır, zenginlik bundan kaynaklanır.  

 
-Size büyük ödüller kazandıran Anadolu röportajları 
ve köy yazılarına “asıl eserlerim” dediniz. Bu 
kitapların çok ilgi görmesinin sebepleri nelerdir?  

 
MAKAL: Ben Babıali’ye geldiğimde, “röportaj” 
gelişigüzel mülâkat veya kuru tasvir şeklinde idi. Ben 
değişik bir hava, basın hayatına tazen kan getirdim. 
Değişik bakış açısı ve uslüp getirdim. Halka ve 
sorunlarına cam gözle değil can gözle baktım ve 
yansıttım. Röportajda anlatıma şiir, musiki havası 
getirdim. Yaşar Kemal, Fikret Otyam, Halit Çapın, Necmi 
Onur gibi yazarların öncüsü oldum. Onlar da benim gibi 
yazmaya başladılar. Büyük usta Falih Rıfkı Atay, 
“Dünya”daki yazılarımı okudukça, Bedii Faik’e, Adnan 
Benk’e, Sami Karaören’e “Bu çocuğa sahip çıkın” diye 
tembihliyordu. Babıali’ye fırtına gibi girdim ve her yıl 
ödüller kazandım. En büyük gazetecilik ödülünü aldım, 
Avrupa’yı gezme imkânıydı bu... Köyden şehre akın 
konusuna “içgöç” sözcüğünü kullanarak ilk ben ele 
aldım. “İçgöç”, “Acı Yol” kitaplarımın ayrı bir önemi ve 
değeri vardır.  

  
-Türkiye’de son yıllarda halk türkülerine gösterilen 
büyük ilginin temelinde ne yatıyor?  
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MAKAL: Akıl için yol birdir, denilmiştir. Bilim adamları 
da, sanat adamları da halkın, şiirinin, musıkisinin 
gücünün büyük olduğu noktasında birleşmişlerdir. Türk 
Milleti var oldukça halk şiiri de, türküsü de ölmez. Bu, 
kurumak bilmeyen bir pınardır. Son zamanlardaki 
gelişmeden hoşbahtım. Halk edebiyatı, folklor 
pınarından su içmemiş romancıları, şairleri, öykücüleri 
görüyorsunuz. Şişirme ile şöhret oluyorlar, 
okunmuyorlar.. Kitapları propaganda ile satılıyor fakat 
okunamıyor... Ben büyük iddialar taşıyan biri değilim. 
Benim anılarım yeni şeyler ortaya çıkarmaz. Büyük adam 
pozu takınmam... Bir anı-roman üzerine çalışıyorum. Yıl 
sonuna doğru günyüzü görecektir.  

 
 
NOBEL’İ ALACAĞIM! 

  
-Önümüzdeki dönemde hangi eserlerinizi 
okuyacağız?  

 
MAKAL: Bu yakında, bazı bildirilerimi içeren bir 
kitabım çıkıyor. Üç roman da tezgâhtadır. İkisi bu yıl 
çıkacak. Üçüncüsü 2001 yılında yayınlanacak. 2003 
yılında da Nobel Edebiyat Ödülü’nü almayı hedefliyorum. 
Değişik ve orijinal konusu, zenginlikli dili ve anlatımı ile 
romanım, evrensel boyutlu olacaktır. 2003 yılında Nobel, 
zengin Türk dilini en iyi kullanan yazarın olacaktır.  
Tahir Kutsi Makal, “Beni yazarlık hayatım boyunca 
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etkileyen halk edebiyatıdır. Halk, benim öğretmenim 
olmuştur. İnsanımıza sıcak yürekle yaklaştım” diyordu. 

* 

Tahir Kutsi Makal, gazeteciydi, romancıydı, şairdi, 
halkbilimciydi. Ama hepsinin üstünde meziyetleri ve 
zaaflarıyla beşerdi. Tipik bir Anadolu insanıydı. İçten, 
dobra ve samimi... Onu geçen salı sabahı gerçek 
dünyasına uğurladık. Kendisiyle nisan ayının başında 
yaptığımız uzun röportajın ilk bölümü 14 Nisan 1999 
tarihli sayfamızda yayınlamıştı. Roman yazıp yazmadığını 
sorduğumuz Makal, “Roman bitmedi. Üç romanım 
tezgâhta. 2003 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü almayı 
hedefliyorum” demişti. Makal’la yaptığımız konuşmanın 
ikinci bölümünü kendisine rahmet dileğiyle yayınlıyoruz.  

ŞİİRLİ BAŞLANGIÇ  

 
-Bir şair ve yazarın edebiyat dünyasıyla nasıl tanıştığı 
önemli. Sizin bu başlangıcınız nasıl oldu?  

 
MAKAL: Edebiyata şiirle girdim. İlk deyişimi 6 yaşında 
iken “Ağıtçı Kadınlar” la birlikte anamın ölümünde 
söyledim. 1950’de ortaokul birinci sınıfta iken ilk şiirim 
“Demokrat Denizli” gazetesinde yayınlandı. Halk 
ozanlarının deyişlerine özentili şiirler yazıyordum. 
Pazarlarda satış yapan gezgin kitapçılardan cenk 
kitapları, halk masalları, halk hikâyeleri kitapları satın 
alırdım. Karacaoğlan’a, Yunus Emre’ye, Pir Sultan’a, 
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Dadaloğlu’na özenirdim. Onlar gibi söylemeye çalışırdım. 
Beni yazarlık hayatım boyunca etkileyen halk 
edebiyatıdır. Halk, benim öğretmenim olmuştur. 
Marksistler, halka yukardan bakıyorlardı. Sanki onların 
sahibiydiler. İnsanımıza sıcak yürekle yaklaştım. Her bir 
röportajım, yazım beyinlerine bomba gibi düşüyordu. 
Beni, kendileri gibi yazmaya çağırdılar, hava aldılar.  

 
-Sizin Türk Halk Edebiyatıyla ilgili önemli araştırma ve 
incelemeleriniz bulunuyor...  

 
MAKAL: Efe türküleri dinleyerek, zeybek oynayarak, 
Hazret-i Ali cenkleri okuyarak büyüdüm. Halk ozanlarına 
İstanbul’a gelişimde de ilgim kesilmedi. Aşık Veysel’i 
1956’da Denizli Lisesi’nde öğrenci iken tanıdım. 
İstanbul’da ve Şarkışla’da dostluğumuz devam etti. 
Sağlığında hakkındaki tek kitabı ben yazdım. Kitaplarım 
masa başında değil, olay adamların yaşadığı kaynağa 
gidilerek hazırlanmıştır. Köroğlu, Karacaoğlan, Dadaloğlu, 
Aşık Veysel, Pir Sultan, Aşık Hasan Dede gibi kitaplarımın 
ayrıcalığı ve önemi buradan gelir. Hakk’a yürüyen ve 
yaşayan ozanlarımız itibar görmektedir.  

HEYECAN VERİCİ MESLEK  

 
O kadar ki, “Halk Ozanları” haftası kutlanmaktadır, 
ozanlarımız her yıl Cumhurbaşkanımız tarafından 
Çankaya’da kabul edilmektedir. Halk edebiyatı, folklor 
pınarından su içmemiş romancıları, şairleri, öykücüleri 
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görüyorsunuz. Şişirme ile şöhret oluyorlar, 
okunmuyorlar.. Kitapları propaganda ile satılıyor fakat 
okunamıyor. Halka eğilmek dile eğilmektir. Yabancı dil 
öğrenmiş gibi olursunuz. Musıkisi olmayan şiir tatsızdır, 
şiir tadı bulunmayan düzyazı lezzetsizdir.  

 
-Edebiyatçı olduğunuz kadar gazetecisiniz de.  Dünkü 
basın ile bugünkü basını mukayese eder misiniz?  

 
MAKAL: Gazetecilik, heyecan verici, hayat verici güzel 
bir meslektir. Gazeteilik benim için hayat tarzıdır. 
Fotoğraf makinemi eksik etmem. Fotoğraf çekmekten 
yüksünmem, utanmam. Gazetecilik bir çok olayı yerinde 
inceleme ve yaşama imkânı ve birikim sağlamıştır. Bugün 
Türk basını teknik yönden ileri noktadadır. Eskiden 
okurlar, haber yönünden olduğu gibi fikir ve psikolojik 
yönden de doyuma ulaşırdı. Şimdi bir çok gazeteye bakıp 
geçiyoruz. Ben, konuşur gibi yazarım, yazdığım gibi 
konuşurum. Tumturaklı cümleyi, “malumatfuruşluk” 
göstergesi olan sözcükleri kullanmam. Yaşayan dille 
yazarım, konuşurum. Sohbet ve deneme yazılarımı 
topladığım “Benim Gizli Yazılarım” bir solukta okunuyor. 
Halk da, aydınlar da kendilerini buluyorlar 
sohbetlerimde. Kendi acılarını, sancılarını, sevinçlerini, 
özlemlerini buluyorlar. Yaşadığım bir olayı başkalarıyla 
paylaşmak isterim. Gazetecilik, tam benim yapıma göre 
bir meslek, ben paylaşmayı severim.  
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TARLA, BİR TUTKU  

 
-Yayınlamakta olduğunuz Tarla dergisi 1965’ten beri 
çıkıyor. Kültür, sanat, edebiyat dergiciliğinin 
bugünkü durumunu nasıl görüyorsunuz?  

 
MAKAL: Tarla dergisi benim için bir tutkudur. İlk 
şiirlerim, yazılarım, Varlık, Yücel, 20. Asır, Nasır gibi 
dergilerde çıktı. İstanbul’a 1956 sonbaharında 
geldiğimde “Yeni Yıldız” dergisinde çalıştım. “Petek”, 
“Yelken”, “Maya”, “İnanç” dergilerini çıkardım. 
Öğrencilikte en büyük hayalim kendimin bir dergisinin 
olmasıydı. “Tarla” öylece çıktı. Gazetede yazamadıklarımı 
yazıyordum. Peyami Safa da öyle yapardı. 
Yazamadıklarını “Türk Düşüncesi” dergisinde yazardı. 
Şimdi, “iyi ki kurmuşuz Tarla’yı...” diyorum. Doğal olarak 
sıkıntıları, çilesi çok.. Ben çileyi, acı çekmeyi, parasız 
kalmayı severim. Güzel, kaliteli dergiler çıkıyor. Fakat 
“Tarla”nın yeri ve yaptığı hizmet başkadır. Ben sağ 
kaldıkça “Tarla” yayınını sürdürecektir. Ölümümden 
sonra da herhalde bir “özel sayı” yaparsınız. 

İnsanlar, müşterek hayatınızda yaşadığınız senaryoya, 
nerede ve nasıl katılmışlardır; pek hatırlayamayız. Ama 
50 yılı aşan meslek hayatımda bazı dostların sahneye 
girişlerini çok iyi hatırlarım... Tıpkı Tahir Kutsi Makal 
misali...  
Yıl, 1956 ve 57. Sirkeci’de, sonra infilak eden Tan 
Matbaası’nın ikinci katında rahmetli Halil Lütfü 
Dördüncü’nün çıkardığı Yeni Gazete’nin yurt içi 
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istihbaratında çalışıyorum. Görevim, Anadolu’daki 
muhabirlerimizin haberlerini telefonla almak ve yazı 
işlerine tashih ederek vermekti. Yazı İşleri müdürümüz 
Gökşin Sipahioğlu-Can Kaya İsen, Sadullah Usumi’ydi. 
Rıfat Ilgaz ağabeyimiz de, gece tashih kadrosundaydı. 
Aziz Nesin, Türkçe’yle ilgili küçük fıkralar yazardı. Bir 
öğleden sonra, adına salon dediğimiz bir meydanda, kırık 
bir iskemle ve önünde gerek bir masada haber yazmaya 
çalışıyordum.  Arşiv memurumuz merhum Reşit Hali 
Gönç geldi ve birinin herhangi birimizle görüşmek 
istediğini söyledi. Buyur ettik. Boyu benden kısa -boyum 
o yıllarda 1.65’di- bir genç girdi. Güzel yüzünde sevimli 
bir gülüş vardı. Önündeki iskemleye otururken, bana bir 
kitap uzattı. Baktım: “Fakir İşi/Şiir Kitabı/Tahir Kutsi 
Makal” ve açılan ilk sahifede gözüme çarpan bir mısra: 
“... fakir işi kaybolursa kalemim kaybolur” Makal’ın bizim 
yönetici kadroyla tanışması da bir anlık fotoğraf çekimi 
gibi oldu. İki gün sonra beraber çalışmaya başladık. 

 Uyanık, nükte ve şakayı seven biriydi. Ve o gün kitabının 
ilk şiirinde okuduğum, kaybolacağından sözettiği “kalem” 
yağız bir süvarinin elinde sallanan bir kılıç oldu. Ve bir 
mevsim sonu 1956 (veya 57) tanıdığım bu sevgili 
arkadaşımı 1999’un yaz başında kaybettim. Hayır, bu 
kayıp değil. Bir aile albümünün sahifelerine onurlu yerini 
almaktı. Ne diyelim, ruhun şad olsun sevgili dost Makal... 

 
Coşkun PINAR 
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TAHİR KUTSİ’NİN HALK EDEBİYATIMIZA 
KATKILARI VE ULUSAL - ULUSLARARASI- 
TOPLANTILARDA SUNDUĞU BİLDİRİLERİ 

 
Tahir Kutsi Makal, Halk edebiyatımızın bilge kişisi, 

piri ve ustalar ustası, Dede Korkutu’ydu.  O’nun büyük 
bir araştırmacı ve incelemeci olduğunu, halk bilimi 
konusunda  yıllar süren araştırmaları sonucunda ortaya 
koyduğu eserlerinden anlamaktayız. Ona “Fahri 
Doktorluk” ünvanını  veren üniversite, gerçekten bu 
ünvanı hak eden birisine vermiştir.  Hattâ, bu 
çalışmaların tamamını  değerlendirip,  okuyacak bir 
başka üniversitenin de “fahri profesörlük” ünvanını 
vermesi gerektiğini altını çizerek söylemiştik. 

 
O’nun gündeme getirdiği, gün ışığına çıkardığı 

halk edebiyatı’nın zengin kaynaklarını ve pınarlarını 
okuyan nice üniversite öğrencileri gelecekte nice 
araştırmalar yapacaklar ve nice yeni eserleri vücuda 
getireceklerdir. Tahir Kutsi, halk edebiyatı dalında fahri 
prof’ luk ünvanını hak etmişti. Ben ona, bu maksatla 
ustalar ustası demekteydim. Benim bu söylememin 
akademik karşılığı prof’’ luktur. “Şimdi, artık ona bu 
ünvanın verileceği günü merakla beklemekteyim”, 
demiştik. 

 
Tahir Kutsi’nin akademik yönünü, o’nun ulusal ve 

uluslararası seminer ve sempozyumlarla kongre ve 
konferanslarda verdiği tebliğlerle  daha iyi görmekteyiz. 
Halk edebiyatı araştırmacılarının bugün kadar hiç 
değinmediği veya sadece bir paragrafla yetindiği konuları 
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veya yanlış kaynaklarla yanlış değerlendirdiği konuları 
derinlemesine, yılmadan – bıkmadan - usanmadan ele 
alarak araştıran, inceleyen ve kitaplar boyutunda 
tebliğler halene getiren o’ydu. 

 
İleriki zamanlarda gene Toker Yayınları’nun Tahir 

Kutsi’nin sadece bu tebliğlerinden oluşan bir yeni kitabı 
kamu oyumuza sunacağını umut etmekteyim. 

  
Bununla birlikte, bugüne kadar iştirak ettiği bu 

tür toplantılarda sunduğu bildirilerin bir kısmını Toker 
Yayınları arasında çıkan “Halk Bilim ve Edebiyat” 
kitabında bulduk ve siz okuyucularımızın ilgisi ve 
bilgisine, bu eserimizle sunmaya da çalıştık. 

 
Bildirilerin toplu bir listesini sunalım, olmaz 

mı?  
 
1-Halk Âşıkları- İstanbul ilim ve Kültür Vakfı, 26.04.1982 
 
2-Avşar Ağıtları-11. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi 

Bursa-1981 
 
3-Halk Edebiyatında Azrail Motifi- Uluslararası Türk Halk 
Edebiyatı Semineri, Eskişehir 7-9 Mayıs 1985 
 
4- Türk Halk Edebiyatında sosyal Konular- Uluslararası 
Folklor ve Halk Edebiyatı Semineri, Konya 27-29 Ekim 1975 
 
5- Türk Halk Edebiyatında Gerçeküstücülük-1. Uluslararası 
Türk folklor Kongresi, İstanbul-1975 
 
6- Halk Ozanlarının Çukurova Haritası- 2 -4 Aralık 1988 
 
7- Anadolu’da Ağıtçı Kadınlar- 3. Milletlerarası Türk Folklor 

Kongeresi, İzmir-1986 
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8- Menkibeler içinde Hasan Bey- 1. Battal Gâzi ve Malatya 
çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, İnönü Üniversitesi 22/24 
Ekim 1986 
 
9- Hasan Bey Hakkında Bazı Tespitler ve Bir Destan-3. Battal 
Gâzi ve Malatya çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, İnönü 
Üniversitesi 25 Ekim-1988 
 
10- Zeybekliğin Kökeni ve Efe Türküleri- Tarih içinde Denizli 
Sempozyumu, Denizli-27-8.1988 
 
11- Battal Gâzi Avanos’ta-2. Battal Gâzi ve Malatya Çevresi 
Halk Kültürü Sempozyumu, İnönü Ü. 19/21 Ekim 1987 
 
12- Türkiye Dışında Türk Halk Edebiyatı- Uluslar arası 
Folklor ve Türk Halk Edebiyatı Semineri, Konya-1984 

 
Şimdi, tüm bu bildirilere hiçbir yorum katmadan 

aynen aşağıya almaktayız. Çünkü, her biri kendi 
sahasında kaynak teşkil etmektedir ve genç 
araştırmacıların ilgisini çekecek niteliktedir. 

 
Elbetteki, Tahir Kutsi’nin bildiri sunduğu toplantı 

sadece 12 adet değildir. Benim istediğim, bugüne kadar 
sunduğu tüm bildirilerin yeni bir kitapta toplanmasıdır. 
Yayınevlerinden bunu beklemekteyim. İşte, yukarıda 
isimleri yazılan 12 bildiri sırasıyla şöyledir, 
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BİLDİRİ : 1 
 
Konya, 27/29 Ekim 1975 
Uluslararası Folklor ve Halk Edebiyatı Semineri 
 

Türk Halk Edebiyatında 

Sosyal Konular 
 

Türk Edebiyatı, halk edebiyatından başlar. 
Masaldan, mâniden, efsaneden, öyküden… Türk sözlü 
edebiyatı, yazılı edebiyattan çok önce gelişmiştir. Sözlü 
edebiyat ürünleri, yüzyıllardan bu yana aktarılarak 
gelmiştir. Halk, öyküyü, masalı, efsaneyi, mâniyi, 
koşmayı, türküyü yüzyıllar boyunca belleğinde 
korumasını bilmiştir.  Bu yönü ile Türk Milleti, edebiyat 
ürünlerini belleğinde koruma yönü ile öteki milletlerden 
ayrıcalık ve üstünlük taşır. 

 
Türkçe’nin şiir söylemedeki zenginliği, halkın 

kolay şiir söyleme kolaylığı kazanmasına yol açmıştır. 
Halk, bir derdi, davayı, sevgiyi, nefreti, acıyı, sevinci 
kendi diliyle, kendi görüşü ve yorumu ile 
değerlendirmesini bilmiştir. Duygu ve düşünceler halk 
adına, halkın içinden çıkan ozanlar tarafından en iyi 
biçimde anlatılmıştır. 

 
Ozan sevgiyi, dostluğu, insanlar ve doğa ile ilgili 

çeşitli  duyguları, düşünceleri dünden bugüne gelen 
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edebiyat ürünlerinde anlattığı gibi toplumsal olayları da 
konu edinmiştir. Sosyal konular, dertler ve sıkıntılar, 
öfkeler, duygusal ve eylemsel başkaldırılar halkın 
ozanları tarafından dile getirilmiştir. Türk  halk 
edebiyatında sazını silah gibi kullanan ozan 
çoğunluktadır. Köroğlu, Dadaloğlu,  Kuloğlu, Dertli, Pir 
Sultan Abdal, sosyal konuları en çok işleyen, toplumsal 
olaylara eserlerinde en  çok yer veren ozanların başında 
gelir. 

 
Halk, haksızlığa, adaletsizliğe, yolsuzluğa, baskıya 

karşı öfkesini bu ozanlarla aynı konuları işleyen öteki 
ozanların mısraları ile dile getirmiştir. Ozanları 
haykırdıkça kavgaya girdikçe halk, kendini bulmuş, başını 
dik tutmasını bilmiş, çok zaman yöneticilerden çok 
“sahibim” diyerek ozana sarılmıştır. Mehmet Emin 
Yurdakul’un dediği gibi, “Unutma ki şairleri haykırmayan 
bir millet / Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir” 
anlayışını benimseyen ozanlar sosyal olaylar karşısında 
görevlerini tam anlamıyla yerine getirmişlerdir. 

 
Günümüz Türk halk ozanları da, daha önceki 

devirlerde yaşayan ozanlar gibi sosyal konuları 
işlemekte, “sorumluyum ben çağımdan” diyebilmektedir. 

 
Çağdaş ozanlardan Huzuri, Âşık Veysel, Ali İzzet, 

Reyhani, Sefil Selimi, Divani, Adil Ali Atalay, M. İhsani, 
Şeref Taşlıova gibi ozanlar toplumsal konulara önemle 
eğilen eserler vermektedirler. 
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Savaşlar isyanlar, toplum yahut aşiretler arası 
kavgalar, anlaşmazlıklar, su baskını, büyük yangın, 
deprem gibi doğal afetler, rüşvet, iltimas, yolsuzluk, 
adaletsizlik, eziyetler gibi sosyal olaylar halk ozanlarının 
işlediği konuların başında gelmiştir. 

 
Birçok hak ozanı savaşa bizzat katılmıştır. Savaş 

sonunun zaferi, yenilginin acısı halk ozanlarının 
dizelerinde dile gelmiştir. Burada Kayıkçı Kul Mustafa’yı 
anmalıyız. Kayıkçı Mustafa 17. yüzyılın başlarında Turgut 
Reis’in komutasında levent olarak savaşlara katılmıştır. 
1630’da, Dördüncü Murat’ın Bağdat’ı muhasarasında 
bulanan Kayıkçı Kul Mustafa, zaferi bir destanla şöyle 
anlatılmıştır. 
 

“İptida Bağdat’a sefer olanda 
Atladı hendeği geçti Genç Osman 
Vuruldu sancaktar, kaptı sancağı 
İletti, bedene dikti Genç Osman 

 
Eğerleyin kır atımın ikisin 
Fethedeyim düşmanların hepisin 
Sabah namazında Bağdat kapısın 
Allah, Allah deyip açtı Genç Osman 
 

Sultan Murat eydür, gelsin göreyim 
Nice kahramandır, ben de bileyim 
Vezirlik isterse üç tuğ vereyim 
Kılıcından al kan saçtı Genç Osman 

 
Kul Mustafa karakolda gezerken 
Gülle, kurşun yağmur gibi yağarken 
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Yıkılası Bağdat, seni döverken 
Şehitler serdar oldu Genç Osman” 
 

“Yıkılası Bağdat”, binlerce ananın, yavuklunun 
kocasını kaybetmiş kadının ağıdı olmuştur. Ozanı, Kayıkçı 
Kul Mustafa ile Karacaoğlan ve çağdaşları Bağdat, Revan 
seferini bütün yönleriyle anlatılmışlardır. Bağdat üstüne 
yürüyen ordumuzun kahramanlığı yanında, savaşın 
sıkıntıları da dile getirilmiştir. 

 
Karacaoğlan da olayların içindedir. Sözüyle, 

sazıyla savaşın içindedir. Halep Valisi, Abaza Hasan 
Paşa’nın 1653’de Osmanlı İmparatoru Avcı Mehmet’e 
karşı ayaklanması ve ertesi yıl isyanın bastırılarak Hasan 
Paşa’nın idamı üzerine “Yürü bire yalan dünya” dizesi ile 
başlayan semaisinde şöyle söylemiştir. 

 
“Aşıklar der ki n’olacak 
Bu dünya mâmur olacak 
Halebi Osmanlı alacak 
Dağı taşa katar bir gün” 
 

Avcı Mehmet’in zayıf yönetimini fırsat bilen 
Macarların Osmanlı İmparatorluğu topraklarına hücuma 
hazırlanması üzerine Köprülü Ahmet Paşa’nın oğlu 
Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa’nın Avusturya seferini 
Karacaoğlan bir koçaklamasına bağımsız konu yapmıştır. 
1663-64 yıllarındaki Avusturya seferi üzerinde 
Karacaoğlan’ın deyişi şöyledir. 
 
“Hazır ol vaktinde Nemçe kralı 
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Yer götürmez asker ile geliyor 
Patriklerin inmiş tahtan diyorlar 
Bir Halife kalmış,  o  da geliyor 
 
Yetmiş bin var siyah postal giyecek 
Seksen bin var Allah Allah diyecek 
Doksan bin var atlı, cana kıyacak 
Yüzbin de Tatar Han’dan geliyor 
 
Gelen Ahmet Paşam, kendidir kendi 
Altmış bin dalkılıç, küsuru cündi 
Kaçma kafir kaçma, ölümün şimdi 
Hacı Bektaş Veli, kalkmış geliyor 
 
Şevketli efendim, Sultan u vezir 
Altmışbin kılıçlı yanında hazır 
Deryalar üstünde boz atlı Hızır 
Benliboz’a binmiş, o da geliyor 
 
Karacaoğlan der ki burda durulmaz 
Güleç yüze, tatlı söze doyulmaz 
Gökteki yıldızdan çoktur sayılmaz 
Yedi iklim dört köşeden geliyor” 
 

Ozanlar güzellemelerinde, türkülerinde olduğu 
gibi koçaklamalarında da toplum içindeki toplumsal 
olaylardan, halk ağzındaki deyimlerden, inanışlardan söz 
açmaktadırlar. Kayıkçı Kul Mustafa’nın eserinde tuğ 
verme töreni Türk’ün geleneklerinden biridir. 
Karacaoğlan da savaşa “Allah, Allah” denilerek  
girildiğini, Yeniçeri örgütünün kurucusunun Hacı Bektaş 
Veli olduğunu, halkın Hızır’a inandığını, Hızır’ın boz atla 
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dolaştığını, halk hikâyelerinden  “Bey  Böyrek” 
hikâyesindeki kahramanın atının adının “Benliboz”  
olduğunu şiir dili içinde anlatıyor. 

 
Mağrip ile  Yemen acısı yüreklere işlemiştir. Fas, 

Cezayir, Libya, Tunus, Osmanlı İmparatorluğunda 
“Mağrip” olarak anılmıştır. Âşık Benli Ali şöyle demiştir : 
“Padişahım Cezayir’in / Yatar arslan yatağıdır / 
Zaviyesidir  Resulun/ Gerçek erler otağıdır.” 

 
Gerçek erler otağı Cezayir’de, Libya’da Murat 

Reis’in bayrağı dalgalanmıştır. Gidip de dönmeyen 
leventlerin acısı Anadolu insanının içlerinde iken 
leventlerin kahramanlıkları Âşık Çırpanlı’nın yüreğinden 
şöyle dile gelmektedir. 
 
“Bilen Gazi Murat Reisi, der bak 
Resullulah sancağını çeker ak 
Denizde, karada yardımcısı Hak 
Gerçek Magrip erlerinin Velisi” 
 
“Baş başa çatarız gelir dem olur 
Savaşanda derya yüzü kan olur 
Gaziler yüzünü görür şen olur 
Geldi derler, Cezayir’in ulusu” 
 

Kahramanlıklar, zaferler, başarılar dile destan 
olmuştur da, yenilgiler   siyim siyim gözyaşı ve ağıttır halk 
ozanının dilinde… 1683 İkinci Viyana kuşatmasını izleyen 
bozgundan sonra Uyvar, Eğre, Estergon kalelerinin elden 
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çıkması, Budin ve Belgrat’ın 1688 de düşmesi üzerine 
Gazi Âşık Hasan acıyı dile getirmiştir : 
 
“Ne çeker kulların serhat elinde 
Bilinmez Hünkârım, görülmeyince 
Bunca memleketin kâfir elinde 
Kaldı, inanmadın ayrılmayınca 
 
Kimi şehit oldu kimi giriftar 
Kâfirin elinden inler zaru zar 
Estergon’la Budin, Eğre’yle Uyvar 
Ele girmez Şahım, yorulmayınca 
 
Gaziler, başına takıp çelengi 
Kırardı Nemçe’yi Macar, Frengi 
Neylersin, kulların edemez cengi 
Hal’ü, hatırları sorulmayınca 
 
Hasan der, göklere çıkmıştır ahım 
Hüdam bağışlasın, çoktur günahım 
Tameşvar kalesin bil Padişahım 
Vermeyiz kâfire kırılmayınca” 
 

Birbirini izleyen yenilgileri anlatırken Gazi Âşık 
Hasan, kahraman ordunun yöneticilerini inceden inceye 
iğneliyor, taşlıyor. Ordunun bakımsızlığını, İstanbul’un 
ilgisizliğini belirtiyor. Yeri gelmişken bir durumu not 
etmeliyim. Gazi Âşık Hasan, yıllardanberi yanlış 
bilinmekte, bildirilmekte, antolojilere bundan kırk yıl 
önceki bilgiler ışığı altında geçmektedir. Tameşvarlı Gazi 
Âşık Hasan’ın bugün Romanya sınırları içindeki 
Tameşvar(Timuşuara) kentinde öldüğü ve orada gömülü 
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bulunduğu anlatılmaktadır. Oysa Gazi Âşık Hasan, 
ordudan emekli olduktan sonra Ankara’ya bağlı Keskin’in 
bir köyüne yerleşmiş ve karpuz yetiştirmekle uğraşmıştır. 
Bugün köyün adı Hasandede’dir ve türbesi oradadır. 
Özellikle Bektaşiler arasında büyük yeri olan Hasandede, 
Karpuzubüyük Hasan Dede olarak anılmaktadır. 
Romanya’da ve Hasandede köyünde yaptığımız inceleme 
ve araştırmalar bu sonucu vermektedir. 

 
İmparatorluk içinde büyük bir sosyal olay olarak 

yıllar yılı yaşanan yenilgi halk edebiyatımızda büyük yer 
tutmuştur. “Bura Yemendir / Gülü çimendir / Giden 
gelmiyor / Acep nedendir?” türküsü dillerin pelesengidir. 
Bir başka türkü, “Çanakkale içinden aynalı çarşı / Ana 
ben gidiyom düşmana karşı” yakın acıları ve anıları dile 
getiren ürünlerdir. 

 
Türk’ün ölmezliğini, milletin, vatanı korumak yolundaki 
duygu ve düşüncesini de  halk ozanları dile 
getirmişlerdir. Buna en güzel örnek Çıldırlı Âşık Şenlik’in 
“Doksanüç koçaklaması” dır. 1853-1914 yılları arasında 
yaşayan Âşık Şenlik, daha sonra, Türk Kurtuluş Savaşında 
Türklüğün vatan için şahlanışını sezmiş, şöyle demiştir. 
 
“Ehli İslâm olan işitsin bilsin 
Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana 
İsterse Uruset, ne ki var gelsin 
Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana 
 
Guşanın gılıcı, giyinin donu 
Kavga bulutları sardı her yanı 
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Doğdu koç yiğidin şan alma günü 
Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana 
 
Asker olan bölük, bölük bölünür 
Sandınız mı Kars kalesi alınır 
Boz atlar üstünde kılıç çalınır 
Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana 
 
Gavga günü nâmert sapa yer arar 
Er olan göğsünü düşmana gerer 
Cemi ervah bizlen meydan’a girer 
Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana 
 
Hele Alosman’ın görmemiş zorun 
Din gayreti olan tedarik görün 
At tepin, baş kesin, Kazak’ı kırın 
Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana 
 
Benefserdir bilin, urusun aslı 
Orman yabanisi, balıkçı nesli 
Hınzır sürüsüne dalın kurt misli 
Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana 
 
Şenlik, ne durursun, atlara binin 
Sıyra kılıç düşman üstüne dönün 
Artacaktır şanı bu Alosman’ın 
Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana” 
 

Mürüvevetsiz Bey’ler çoğalmıştır dünyada. Dağlar 
Bey’lerden daha iyi sığınaktır insana. Köroğlu öyle 
demiştir. “Mürüvetsiz Bey’den yeğdir dört köşen  / arkam 
sensin, kalam sensin dağlar hey.” 
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Kötülük yapmayı kendine meslek edinenler için 

halk, “Hadi bakalım”  demiştir, “bu dünya sana da 
kalmaz. Sultan Süleyman’a kalmayan dünya.” 

 
Karacaoğlan’ın da vardır mürüvvetsiz Bey’lere 

seslenişi : 
 

“Cennet, cehennemi yoktur diyenler 
İt hakkını alıp haksız yiyenler 
Al, yeşil konaktan hükmeyleyenler 
Dur bakalım canım Beyler kalır mı?” 
 

Bir başka koşmasında Karacaoğlan, halkı küçük 
görenlerin, yukardan bakanların, kanun benim 
diyenlerin, hiç ölmeyecekmiş gibi har vurup haram 
yiyenlerin hesap vereceği günlerin geleceğini haber 
vermiştir. Şöyle demiştir : 
 
 
“Sultan Süleyman’a kalmayan dünya 
Bu dağlar yerinden ayrılır bir gün 
Nice bin senedir çürüyen canlar 
Hak’kın emri ile dirilir bir gün 
 
Ne güzel yapıldı cennet yapısı 
Çok aradım görünmedi kapısı 
Benim korktucağım Sırat Köprüsü 
Cehennem üstüne kurulur bir gün 
 
Karşıki dağlar da karlı dağ olsa 
Çevre yanı mor sümbüllü bağ olsa 
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Ağa olsa, Paşa olsa, Bey olsa 
Yakasız gömleğe sarılır bir gün 
 
Bu dünyada adem oğluyum dersin 
Haramı, helâli durmayıp yersin 
Yeme el malını er geç verirsin 
İğneden ipliğe sorulur bir gün 
 
Karacaoğlan der ki konup göçersin 
Ecel şerbetini bir gün içersin 
Sırat Köprüsünden nasıl geçersin 
Amelin arkana verilir bir gün” 
 

Halk ozanları, halkın “dünyanın çivisi koptu” 
deyimi doğrultusunda;  devrin kötüye kaldığını, dünyanın 
bozulduğunu belirtmişler, sosyal taşlamalarda 
düşündüklerini dile getirmişlerdir. İşte Seyrani’nin bir 
taşlaması : 
 
 
“Eyvah, fukaranın beli büküldü 
Medet ticaretin gücüne kaldık 
İyiler âlemden göçtü, çekildi 
Bizler zamanenin piçine kaldık 
 
Rüşvet ile yazar hakim hücceti 
Hüccet ile alır kadı rüşveti 
Halk bilmiyor dini şer’i sünneti 
Bozuldu, sıkkenin tucuna kaldık 
 
Sene bin ikiyüz altmış beş tamam 
Okunur ezanlar, boş bekler imam 
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Seyrani, bu nutkun sonu vesselâm 
İnanın,  dünyanın ucuna kaldık” 

 
Bir başka ozanın, Sivas yöresinden Serdari’nin 

köylünün, çifçinin durumunu anlatan kıtaları, 
anlamayanların halktan uzak duranların suratına kırbaç 
etkisindedir : 

 
“Nesini söyleyim canım efendim 
Gayri düzen tutmaz telimiz bizim 
Arzuhal eylesem deftere sığmaz 
Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim 
 
Sefil irençberin yüzü soğuktur 
Yıl perhizi tutmuş, içi kovuktur 
İneği davarı iki tavuktur 
Bundan gayri yoktur malımız bizim 
 
Rençberin sanatı bir arpa, tahıl 
Havasın bulmazsa bitmiyor, pahıl 
Tecelli olmasa neylesin akıl 
Dördü bir okkalık dolumuz bizim 
 
Benim bu gidişe aklım ermiyor 
Fukara halini kimse sormuyor 
Padişah sikkesi selâm vermiyor 
Kefensiz kalacak ölümüz, bizim 
 
Evlât da babanın sözün tutmuyor 
Açım diye çift sürmeye gitmiyor 
Uşaklar çoğaldı, ekmek yetmiyor 
Başımıza belâ dölümüz bizim 
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Zenginin sözüne belî diyorlar 
Fukara söylese deli diyorlar 
Zamane şeyhine velî diyorlar 
Gittikçe çoğalır delimiz bizim 
 
Tahsildar da çıkmış köyleri gezer 
Elinde kamçısı fakiri ezer 
Yorganı döşeği mezatta gezer 
Hasırdan serilir çulumuz bizim 
 
Zenginin yediği baklava börek 
Kahvaltıya konur keteli çörek 
Fukaraya sordum size ne gerek 
Döğülcek çorbası balımız bizim 
 
Serdarî, halimiz böyle n’olacak 
Kısa çöp uzundan hakkın alacak 
Mamurlar yıkılıp viran olacak 
Akıbet dağılır ilimiz bizim” 
 

Geçmiş halk ozanlarının söylediklerinin bir 
çoğunu günümüze de uygulamak mümkündür. Birçok 
dert ve dava, yüzyılların derdi ve davası olarak 
günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde de halk ozanları, 
toplumun dert ve sorunlarına sıcak  yürekle yaklaşan 
eserler ortaya koymaktadırlar. Halkın duygu ve 
düşüncesi doğrultusundaki bu eserler günümüzün 
gerçeklerini ortaya koymaktadır. Politik ve ideolojik 
görüşle değil de konuyu candan, içten işleyen halk 
ozanlarımıza selâm olsun diyelim. 
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Ruhsati’nin “Bir vakte erdi ki bizim günümüz / 
Yiğit belli değil mert belli değil / Herkes yarasına derman 
arıyor / Deva belli değil mert belli değil” deyişine kulak 
vererek dertlerine derman arayan bir ozanı çağıralım. 
Erzurumlu Âşık Reyhani  dertleri, değişik bir anlatımla 
şöyle dile getiriyor : 

 
“Aman gazeteci gel bizim köye 
Bizde olan türlü halleri de yaz 
Yalnız saçlıyı, kaşlıyı yazma 
Uyuzu, koturu, kelleri de yaz 
 
Tütmez oldu köyümüzün bacası 
Ne gündüzü belli ne de gecesi 
Dokuz yıldır Almanya’da kocası 
Çoluklu çocuklu dulları da yaz 
 
Doğu illerinde yaşamak hata 
Bir köyde bir kişi biniyor ata 
Birbaş kırar, onbin  verir avkata 
İfadeden âciz dilleri de yaz 
 
Bir de tenezzül et bizim köyde yat 
Hele sor soruştur derdimiz kat, kat 
Ankara’dan Hakkari’ye bir göz at 
Şavata’dan geçmez yolları da yaz 
 
Reyhani’yim ömrüm yarı, az kaldı 
Niyaz bitti gönlümüzde naz kaldı 
Elimizde bir kırılmış saz kaldı 
Üstünde paslanmış telleri de yaz.” 
 

Adil Ali Atalay, gençlerin birbirine girişine, her iki 
tarafın ölüverişine el atıyor. “Vurma gardaş birbirine” 
diyor da ekliyor : 
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“Karşındaki kardaşındır 
Vurma gardaş birbirine 
Akan kan gardaş kanıdır 
Vurma gardaş birbirine 
 
Düşman seni sana çarpar 
Kırığından bina yapar 
O binayı sana satar 
Vurma gardaş birbirine” 
 

Daha nice ozanlar, nice konulara ışık tutuyor, nice 
yaralara parmak basıyor. Gün geçecek, yıl geçecek dert 
dava bitmeyecek. Halk adına konuşan, halk adına 
söyleyen halk ozanları dinmeyen acıları çalıp 
söyleyecekler. Dertleri, acıları halkın diliyle zamanlar 
ötesine aktaracaklar. 

 
Dertlerin bittiği görülmüş mü?. Şimdiye kadar 

yaşayan halk ozanları dünyaya iyilerin, doğruların hâkim 
olduğunu görmüş mü? Hayır!.. Sanatçının, halk ozanının 
görevi iyiyi aramaktır, güzeli aramaktır ve doğru 
aramaktır. 

 
Dava, ne olacaktır? 
 
Dava, kıyamete kadar sürüp gidecektir. Ve 

dayanamayıp halk ozanı, “Kalsın benim davam, Divan’a 
kalsın” deyip kesecektir. Pir Sultan’ın sesi kulaklarda 
yankılanacaktır : 

 
“Ben de şu dünyaya geldim giderim 
Kalsın benim davam, Divan’a kalsın 
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Muhammed Ali’dir benim vekilim 
Kalsın benim davam, Divan’a kalsın 
 
Yorulan yorulsun ben yorulmazam 
Derviş makamından ben ayrılmazam 
Dünya kadısından ben sorulmazam 
Kalsın benim davam, Divan’a kalsın 
 
Ben de vekil ettim Bâri Hüda’mı 
O da kulu gibi zulum ede mi 
Orda söyletirler bir bir adamı 
Kalsın benim davam, Divan’a kalsın 
 
Mümin Müslim devşirir de cem olur 
Anda sınık yaralara em olur 
Kara taş erir de safi dem olur 
Kalsın benim davam, Divan’a kalsın 
 
Pir Sultan Abdal’ım dünya kovandır 
Giden âdil beyler, gelen ihvandır 
Muhammed Divanı ulu Divan’dır 
Kalsın benim davam, Divan’a kalsın” 
 

(Uluslararası Folklor ve Halk Edebiyatı Semineri 
Konya 27, 29 Ekim 1975) 

Kaynaklar: 
 

1. Pertev Naili Boratav H.V. Fıratlı-İzahlı Halk Edebiyatı Antolojisi 
2. Tahir Kutsi Makal- Türk Halk Şiiri 
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Bildiri: 2 

 
İstanbul, 1975 
1.Uluslararası Türk Folklor Kongresi 
 
 

Türk Halk Edebiyatında 

Gerçeküstücülük 
 
 

Gerçeküstücülük – üst gerçekçilik- (sürrealizm) 
Fransız Edebiyatında yirminci yüzyılın ortalarında 
başlayıp gelişmiştir. Çeşitli edebî okullardan; klâsizim, 
romantizm, realizm, empresyonizm, kübizm, füturizm, 
dadaizm okullarından geçerek sürekli arayış içinde olan 
kimi Fransız yazar ve şairleri 1924’de Andre Breton’un 
bildirisiyle “gerçeküstücülük” ü benimsemişlerdir. 
Freud’un görüşlerine dayanılarak açılan ve bilinçaltı 
gerçeğini rüyada olduğu gibi parçaları birbirini tutmaz 
biçimde anlatmaya çalışan bir sanat çığırı (1) olan 
“sürrealizm”i kurucusu Andrre Breton şöyle tarif 
etmektedir : 

 
“Sürrealizm, gerek söz, gerek yazı, gerek başka 

biçim ile düşüncenin gerçek çalışmasını anlatan, saf, 
ruhi bir otomatizmadır.” 
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Ve Andre Breton’un deyişiyle gerçeküstücülük : 
“mantıkçı aklın davulunu patlatıp, yırtığından 
bakmak’tır Gerçeküstücüler akıl ve mantığa olduğu 
kadar töre, gelenek ve göreneğe, ahlâka da zıt 
gitmişlerdir. Çünkü ( Freud’cü bir gözle) bunlar gerçek 
kişiliğimizin, içtenlikle,  bütün kimliğiyle maskesiz olarak 
ortaya çıkmasını önleyen baskılardır. (2) 

 
Gerçeküstücülerin işi, şiirde bilinci değil, 

bilinçaltını konuşturmaktır. Gerçeküstücülükte gerçek  
değil düş üstün kılınmıştır. İnsan gövdesinden bir 
bacağın ucunda bir kolun ve kolun ekleme bitişik elinde 
kafanın varlığı “sürrealizim”de yadırganamaz. Güneş’i 
kendi yiyiverir gerçeküstücülükte, taşlar, balıklar gibi 
birbirini yiyip bitirir. En olmaz’lar, akla, mantığa 
sığmayacaklar normal kabul edilir. 

 
Gerçeküstücüler, düşlerini yansıtabilmek için 

mizah unsurundan önemle, özenle ve çok 
faydalanmışlardır. “Çünkü onlara göre mizah, eşyanın, 
kelimelerin, görüntülerin normal yapı ilgilerini bozar 
“(3) 

 
Fransız edebiyatından gerçeküstü akımı 

ürünlerinden örnekler şöyledir : 
 
ÇÖL 
 
Üzerinden 
Şemsiye ile geçilen çöl 
Toprağın koku veren ırıltısı 
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Bir adam, 
Elindeki fındığı kararak yürüyor 
Ve yelpaze gibi 
Zaman zaman kendi içine kapanıyor. 
Kurtlu elmalar, 
Hazer Denizinde aksi sedası 
Zümrüt tozlarını muhafaza ediyor, 
Adamın elleri, 
Salyangozun boynuzları gibi 
Kıvranıyor,  kıvranıyor… 
Ve ellerini 
Birbirine çarpıyor 
Yolda kaldırımların 
Sesini duyuyor 
Taşlar, balıklar gibi 
Birbirini yiyor 
Ve öldüğünden beri 
Ne olduğunu anlamaya çalışıyor 

A.Breton 
Breton’un, insanın öldükten sonra kendini anlamaya 
çalıştığını, ölünün kaldırımların sesini duyduğunu, 
taşların birbirini yediğini anlattığı bu şiirinden sonra 
“şaşırtıcı” özelliği belirleyen birkaç örnek, 
 
“Brose Selavy’nin uykusunda, vardı bir cüce 
Çıkar kuyudan, ekmeğini yerdi her gece” 

Robert Desnos 
------------------------ 
1 S.K. Karalioğlu, Edebiyat Sözlüğü s.667 
2. Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı C 1 s.361. 
3. Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı C.1.s.363 
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“Köprünün üstünde kedi, başka bir çığ; sallanıp 
duruyordu” (Andre Breton) 
 
“Tutuşmuş ormanda 
Arslanlar buz gibiydi” 
                     Roger Vitrac 
 
Paul Eluard’ın Luis Aragon’da gerçeküstü okuluna bağlı 
eserler vermişlerdir… Phillippe Soupault’tan “türküler” 
başlıklı şiiri şudur : 
 
ONUNCU TÜRKÜ 

“Yeryüzü pasta olsaydı 
Denizler siyah mürekkep 
Ve bütün ağaçlar lamba direkleri 
İçecek ne kalırdı bize?” 
 

ONİKİNCİ TÜRKÜ 
 
“Çalgıcı Charles ile kızkardeşi Trottinette 
Ormana giderler, ormana giderler 
Bilmezler nereye giderler 
Bir fil güneş yutmak ister 
Irmak da çiçek koparmak için akıp giderken 
Trottinette ile kardeşi çalgıcı Charles 
Nereye giderler, nereye giderler 
Bilen yok bunu, olmayacak bilen de… 
 
Gerçeküstücülük, Türk Halk Edebiyatında yüzyıllar 
öncesinde yer almıştır. Yeni Türk Edebiyatının 
“sürrealizm’i” Fransa’dan almış olmasına karşılık halk, 
“gerçeküstücülük”ten faydalanma durumu halk 
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edebiyatımızda çok görülmüştür. Halk hikâyelerinde 
bunun bir çok örnekleri vardır. Âşık dağlara, ovalara, 
turnalara seslenmiştir, karşılık almıştır. Çöller, göller, 
ırmaklar, ağaçlar, aklın ve mantığın almayacağı şekilde 
dile gelmiştir. “Kerem ile Aslı’ya, “Tahir ile Zühre.” “Aşık 
Garip”, “Leyla ile Mecnun” gibi halk hikâyelerinde 
bunun örnekleri pek çoktur. Kerem’in Aslı’ya 
kavuşmasından sonra Aslı’nın elbiselerinin 
düğmelerinin çözülmemesi, üstten çözülürken alttan 
kapanması bölümü de halk  düşüncesinin “gerçeküstü” 
anlatımıdır.  
 

“Gerçeküstü okulunu” benimseyip hayranlıkla 
güldestemize alacağımız yüzlerce “mani”miz de vardır. 
Ay’a ayak basılmadan, Ay’a çıkışı, insanın testi içine su 
gibi doluşunu, soluğun alev kesilmesini, kar ve buz 
üstüne arpa ekilmesini, hacca gidişin bir değişik biçimini 
anlatan mani örneklerinden kimileri şunlardır : 
 
“Aya çıktım bakarım 
Altın yüzük takarım 
Sencileyin kızları 
Kendime eş yaparım 
 
Akan sular olaydım 
Kız testine dolaydım 
Gümüşten kollarına 
Bir bilezik olaydım 

   

  Âşıkları sınarsın 
Bâdeleri sunarsın 
Ahım alev kesilmiş 
Çok yaklaşma yanarsın 
Ay gider üçe gider 
Kervanlar gece gider 
Çift memenin üstünden 
Doğru yol hacca gider 
(4”) 
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Masallardaki gerçeküstü anlatım ve 
değerlendirme  yanında, halk Fransa’daki “edebiyat 
okulu”ndan habersiz kendi anlatım biçimini kendisi 
bulmuş ve uygulamıştır. Bir halk türküsünde şöyle  
denilmektedir:  
 

“Manda yuva yapmış söğüt dalına 
Yavrusunu sinek kapmış gördün mü? 
Sabah erken çifte giderken 
Öküzüm torbadan düştü gördün mü? 
 
Amanın yandım 
Tiridine bandım 
Bedava mı sandın 
Para verdim aldım” 
 

Mandanın,  söğüdün dalına yuva yapması 
düşünülemez. Bir sineğin, malak denilen manda 
yavrusunu da kaçırması imkânsızdır. Halk, bir durumu 
gerçeküstü anlatımla vermiştir. Mandanın söğüdün 
gölgesine yattığı yavrusunun da güneşlikte gezerken 
kuyruğunun altına sineğin girdiğini halk gerçeküstü 
biçimde anlatmıştır. 

 
İkinci bölümde yer alan “öküzün torbadan düşmesi” 

olayı da gerçek dışıdır. Öküz torbaya girmez ki düşmüş 
olsun! Halk, öküzün çift sürerken açlıktan, gece (boynuna 
yem torbası bağlanmadığı için) yere yattığını gerçeküstü 
bir anlatımla vermiştir. 
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Anonim halk edebiyatı ürünlerinde olduğu gibi yazarı 
ve söyleyeni belli eserlerde de gerçeküstücülük olduğu 
görülmektedir.  Âşık Sümmani’nin bir dörtlüğü şöyledir : 
 
“Sümmani’yem Yarab, gönlüm hoş eyle 
Ya sabır ver ya bağrımı taş eyle 
Ya bir çift kanat ver, ya bir kuş eyle 
Tez ulaşam, yâr bağrında talan var” 
 
Ozanlar duygu ve düşüncelerini gerçeküstü anlatımla  
vermeyi düşünmüşlerdir. Buna Türk Halk edebiyatında 
çok güzel örnekler vardır. Yunus Emre’ nin şu şiiri de 
“sürrealist” bir üründür : 
 
 
Çıktım erik dalına, anda yedim üzümü 
Bostan issi kakıdı, der ne yersin kozumu 
 
Kerpiç koydum kazana, poyraz ile kaynattım 
Nedir deyip sorana bandım verdim özünü 
 
İplik verdim çulhaya, sarıp yumak etmemiş 
Becıt, becıt ısmarlar, gelsin alsın bezini 
 
Bir serçenin kanadın kırk kağnıya yüklettim 
Çifti dahi çekmedi şöyle kaldı kazını 
 
Bir sinek kartalı salladı vurdu yere 
Yalan değil, gerçektir hem de gördüm tozunu 
 
Bir küt ile güreştim, elsiz ayağım aldı 
Şunu da basamadım göyündürdü özümü 
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…………………………… 
 
Balık kavağa  çıkmış zift turşunsun yemeğe 
Leylek, koduk doğurmuş bak a şunun sözünü 
 
Yunus, bir söz söylemiş hiçbir söze benzemez 
Erenler meclisinde bürür mâna yüzünü...” 
 

Batı Edebiyatı hiçbir önemli eser vermemişken, 
Yunus Emre, kendini de aşmış kendisinden altıyüz yıl 
sonra gelecek bir edebiyat akımı türünde eserler 
vermiştir. Erik dalında üzüm yenmesi, kerpicin  poyrazla 
kaynatılması, serçe kanadının kırk kağnıya yüklenmesi. 
Bir kartalın sinek tarafından sallanıp yere vurulması, 
balığın kavağa çıkması, akılın alacağı mantığın kabul 
edeceği durumlar değildir. Yunus, bu eseri “sürrealist” 
biçimde yazılmıştır. 

 
Yunus’un bu eserini tasavvuf açısından Niyaz-ı 

Mısri şerhetmiştir. (5) Yine ayrıca tasavvuf açısından 
değerlendiren (6) bir başka eser de Kaygusuz Abdal’ın 
“Bir kaz aldım ben karıdan” dizesi ile başlayan şu şiiridir, 
 
“Bir kez aldım ben karıdan 
Boynu da uzun borudan 
Kırk abdal kanın kurutan 
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz 
 
Sekizimiz odun çeker 
Dokuzumuz ateş yakar 
Kaz kaldırmış başın bakar 
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Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz 
 
Kaza verdik birçok akça 
Eti kemiğinden pekçe 
Ne kazan kaldı ne kepçe 
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz 
 
Kaz değilmiş  bu be azmış 
Kırk gün Kafdağı’nı gezmiş 
Kanadın kuyruğun düzmüş 
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz 
 
Kazımın kanadı selki 
Dişi koyun emmiş tilki 
Nuh nebiden kalmış belki 
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz 
 
Kazımın kanadı sarı 
Kemiği etinden iri 
Sağlık ile satma karı 
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz 
 
Kazımın kanadı ala 
Var yürü git güle güle 
Başımıza kalma belâ 
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz 
 
Suyuna biz saldık bulgur 
Bulgur Allah deyü kalgur 
Be yarenler bu ne haldır 
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz 
 
Kaygusuz Abdal nidelim 
Ahd ile vefa edelim 
Kaldırıp postu gidelim 
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Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz” 
 
Daha bir çok ozandan alınacak örnekler yanında 
Karacoğlan’dan da bir dörtlük şöyledir : 
 
“Yer yüzünün damarları durulur 
Gök yüzünün yıldızları derilir, 
Semanın arşına direk vurulur, 
Dur bakalım canım, dağlar kalır mı?” 

Görülüyor ki Türk Halk Edebiyatı’nda yüzyıllar 
öncesinden gerçeküstü anlatım vardır. Fransa’da bir 
büyük gösteriş ve bildiri ile sunulan gerçeküstücülük 
sessiz ve köklü Türk Halk Edebiyatı’nın yüzyıllar önce 
başlattığı ve hâlâ yaşayan ozanlar tarafından sürdürülen 
bir akımdır. 

Kaygusuz Abdal’ın gerçeküstü anlatım taşıyan bir 
başka eseri de şudur, 
 
“Cümle kaplumbağalar 
Kanatlanmış uçmağa 
Kertenkele derilmiş 
Kırım suyun geçmeğe 
 
Bir pire mud tuzu 
Yüklenmiş gider yola 
Geh at olup yorgalar 
Geh kuş olup uçmağa 
 
Bir karınca devenin 
Tepmış oyluğun ezmiş 
Bir budunu götürmüş 



 534

Dönüp ister kaçmağa 
 
Çekirge buğday ekmiş 
Manisa’nın çayına 
Sivrisinek derilmiş 
Irgat olup biçmeğe 
 
Balıkçıl köprü yapmış 
O çayların birinde 
Yüklü, yüklü ördekler 
Gelir andan geçmeğe 
 
Ergene’nin köprüsü 
Susuzluktan kurumuş 
Edirne minaresi 
Eğilmiş su içmeğe 
 
Kaygusuz’un sözleri 
Hindistan’ın kozları 
Sen de bu yalan ile 
Gidem dersin uçmağa.” 
 

1. Uluslar arası Türk Folklor Kongresi İSTANBUL 1975. 
NOT: Kaygusuz Abdal’ın gerçeküstü söyleyişleri pek çoktur. Bu  konuda Prof. 
Dr. Abdurrahman Güzel’in KAYGUSUZ ABDAL (Kültür Bakanlığı Yayını 
1981) kitabına başvurulmalıdır. 
 
Not: Kaygusuz Abdal’ın gerçeküstü söyleşileri pek çoktur. Bu 
konuda Prof.Dr. Abdurrahman Güzel’in KAYGUSUZ ABDAL 
(Kültür Bakanlığı Yayını – 1981)kitabına başvurumlaıdır. 
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Bildiri : 3 
Bursa, 1981 
II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi 
 

Avşar Ağıtları 

 
“Ilgıt  ılgıt bir yel esti Urum’dan 
Duydum hali perişandır Avşar’ın 
Gam-kasavet kalkmaz oldu serimden 
Döndü gurbet ile yolu Avşar’ın 
 
Gitti geldi baharları yazları 
Avlattılar şahinleri, bazları 
İskan etti gelinleri, kızları 
Duydum Kars’a gitmiş gülü Avşar’ın 
 
Bize haram oldu Çukurova’lar 
Uçtu şahin ıssız kaldı yuvalar 
Türkmen kızı katarlamış mayalar 
Bozuldu katarı, ili Avşar’ın 
 
Avşar dediğin de bir büyük oba 
Çağırsan Beyleri, etmiyor töbe 
Al çuha üstünde boz - beden aba 
Giyinen Beyleri dolu Avşar’ın 
 
Dadaloğlu, bu iş bize güç oldu 
Osmanlı’dan altunumuz tunç oldu 
Gözü kanlı ol yiğitler nic’oldu 
Ermedi çakmağa eli Avşar’ın” 
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Bu bir avşar ağıtıdır. Avşarlar denince akla gelen 

büyük halk ozanı Dadaloğlu seslenir mısralarda. 
Dadaloğlu, Avşar’ların tarih içindeki macerasından bir 
bölümünü yaşamış halk adına halkın, aşiretin duygu ve 
düşüncelerini dile getirmiştir. Dadaloğlu’yla birlikte öteki 
Avşar ozanları da halkın acısını,  sancısını dile 
getirmişlerdir. Yaşama sevincini bir dağdan ötekine, bir 
ovadan bir başkasına coşkunlukla anlatan Avşarlar, Türk 
milletinin en çok çileye katlanan obalarından biri olarak 
acılarını da ağıtlardan anıtlar dikerek bugüne ve yarına 
bırakmışlardır. 
 
 
ANADOLU’YA YAYILAN AVŞAR BOYU 
 

Dadaloğlu’nun dediği gibi Avşar dediğin bir büyük 
oba’dır. Orta Asya’dan, Küçükasya’ya uzanıştaki uzun 
tarih dönemi içinde Avşar’ı kahreden “gurbet” düşüncesi 
olmuştur. Ve gurbet, Avşar boyunun kara yazgısıdır. 
Tam, “yerleşildi, burası bize uygun yerdir” denilip mutlu 
günler, yıllar, başlayacakken, mutluluk yaşanacakken 
Avşar’a  gurbet illerin yolları açılmıştır. Ve bunun için 
Avşar koca’sı söylemiştir : 

 
“Gahbe felek ne dönersin ardıma 
Gurbet elde can mı verem ben sana!” 
 
Bu da bir ağıt başlangıcıdır. Bir avşar ağıdına 

başlangıç! Eşeler Yaylası’ndan aşağıya, Kumavşarı, 
Karahöyükavşarı, Dirmil, Oğuz, Kırca, Yatağan köylerine, 
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Denizli ve Afyon, Burdur çevresine sesler dağılır gider. 
Çukurova’dan Toroslara Binboğalardan Eğri Dağlarına 
yüzyıllar boyu çığlık çığlık yükselen Avşar ağıtları 
olmuştur. Bir çetin kader yaşamıştır. Avşarlar! Savaşlarda 
geçen, bitmek bilmeyen yolculuklarla geçen, Orta 
Asya’daki Kıpçak Çölünden Horasan’a, 
Maverahünnehir’e , Suriye ve Anadolu’nun en Batı’sına 
uzanan göz çizgisinde devlet kurmuşlar, devlet 
kuruluşuna yardımcı olmuşlar ve Anadolu’ya “Türk 
Mührü” vuruluşunda önemli rol oynamışlardır. 

 
OĞUZ’ UN DEVLET KURAN TORUNLARI 
 

Anadolu haritasında bugün yüzlerce nokta olarak 
Avşar’ı bulmak mümkündür. Ankara Afyon, Amasya, 
Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Isparta, Kayseri, Kastamonu, 
Konya, Kütahya, Manisa, Sivas, Kahramanmaraş, Tokat, 
Yozgat ve Zonguldak illerinde Avşarlar, köy isimleri 
olarak yerleşip medeniyet kurmuş kişiler olarak da 
önemli bir nüfuz sahibidirler. 

 
Tarih bilgilerine ve eldeki belgelere göre 

Avşarlar’ın geçmişi önemli bir kaynağa dayanmaktadır. 
Avşar, ünlü Türk Hakanı Oğuz Han’ın altı oğlundan 
Yıldızhan’ın en büyük oğludur. Öteki kardeşleri Beydili, 
Kargın ve Çorukluğ’dur. Osmanlı İmparatorluğunu kuran 
Kayı boyunun içinde bulunduğu Bozok grubundan olan 
Avşarlar, tarih içinde, Afganistan,  İran, Azerbeycan ve 
Anadolu’ya canlılık vererek hayat bulmuştur. Tarih 
boyunca daima varlıklarını duyurmuşlar dilerini, milli 
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gelenek ve göreneklerini korumasını bilmişlerdir. Birlik 
içinde toplu yaşama, Türk Milletinin bir parçası olarak 
ilerleyip yükselme bilincindeki  Avşarlar, Nadir Şah 
öncülüğünde İran’da devlet de kurmuşlardır.  

----------------------- ------------------------------ 
(Nadir Şah, İran Hükümdarı Tahmasp’ın başkomutanı idi. 

Komşuları ile yaptığı savaşlardaki üstün başarı sonucunda Beyler ve 
Kumandanlar Nadir Şah’ı Devlet Başkanı ilân ettiler. 1936’da Şah olan 
Nadir Şah, 1741’de öldü) 

 
 
TÜRKÇE’NİN YAMAN SAVUNUCULARI 

 
Zaman  zaman bağımsız güçlü bir Türkmen 

oymağı olarak, zaman, zaman Selçuklular ve Osmanlılar 
kumandasında bulunarak Avşarlar, tarih içinde isimlerini 
ve yerlerini daima diri tutmuşlardır. Bu arada boy 
mensupları, her türlü etkiye karşı dilleri, Türkçeyi 
korumuşlardır. Dili, diri ve canlı tutmada en büyük âmil, 
Avşar’ların türküleri ağıtları, hikâyeleri, menkıbeleri 
olmuştur. Avşar ozanları öncelikle kahramanlık türküleri 
‘yiğitlemeler, koçaklamalar” söylemişler, dağlardan 
tepelere yankılanan “bozlak” okumuşlardır. Avşar 
boylarının tarih içindeki talih çizgisini dile getiren ve 
çeşitli acılı olaylar karşısında söylenen ağıtlar yanında, 
ölüm ve tabiat olayları karşısında duyulan acıları dile 
getiren parçalar da yıllar boyu dilden tele gezinip 
durmuştur. 

 
Avşarlar; Dadaloğlu, Elbaloğlu, Azmi gibi ünlü 

ozanlar yetiştirmişlerdir. Arı-duru Türkçe ile bu halk 
ozanları. Avşar oymağı ile mensuplarının acılarını, 
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sancılarını dile getiren türkü ve deyişler söylemişlerdir. 
Bunlarla birlikte adı bilinmeyen Avşarlar da dilimizin en 
güzel ve başarılı ağıtlarını ortaya koymuşlardır. Bu 
ağıtlar, yüzyıllardan beri, yurdumuzun gönüllerden 
kulaklara ve kulaklardan gönüllere yansıyıp durmaktadır. 
 
İSKÂN ACILARI 

 
Adı belli ozanların ağıtları ve  anonim ağıtlar daha 

çok “iskân acıları” nı anlatmaktadır Doğu ve Güney 
Anadolu’daki aşiretlerin “konar- göçer” likten kurtarılıp 
belirli yerlere yerleştirme çalışmaları 180 yıl sürmüştür. 
Kışın ovada ve sahilde, yazın yaylalarda yaşama 
alışkanlığındaki Türkmen oymakları, zorla iskan 
edildikten sonra eski “yurt” larını unutamamışlar, özlemi  
hüzünü türkülerde dile getirmişlerdir. “Yurtlarının 
kıymetini bilmeyen / Her birisi bir kötüye kul olur” 
görüşündeki Dadaloğlu’nun akrabası Beydili oymağından 
Âşık Seyit Osman, eski köşklerin, göl ve  dağların, suların 
özlemini yaşamıştır. Turnalara seslenmiştir. Seyit Osman 
şöyle demiştir : 
 
“Durnam kalkmış Anavarza çölünden 
Savrun’dan, Cumbuş’tan, Bucak Belinden 
Kırk sunan Tapan’dan Hacın yolundan 
Kirazın başına çıkın durnalar 
 
Allı turnam ordan erçe yekinin 
Karsavran’dan Hökeççe’ye dökülün 
Teke suyu kıblesine bükülün 
Bir gece de orda kalın durnalar 
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Durnamın gelişi de Çukurova’dan 
Gatarını dutmuş yüksek havadan 
Guru Çay yolundan, Gılıçkaya’dan 
Taf’ın gözü ora yakın durnalar 
 
Çık Deveyokuşu’na da Mandal’ın düzü 
Avep aktı mola şol Taf’ın gözü 
Yoncalıdere’de Sindel’in özü 
Düş goca ırmağaakın durnalar 
 
Durnam geldi geçti Bozok eline 
Ötüşürken hayran oldum diline 
Akdağ kazasının Ganık Gölüne 
Çevrili çevrili gonun durnalar. 
 
Der Seyid’im, haber geldi yazınan 
Ötüşerek durnam gelir gaz’ınan 
Şu bizim yurtları görmüş gözünen 
Değiyor sineme okun durnalar” 
 

İlerde genişçe işlenecek olan “iskan olayları” 
sırasında Seyit Osman’a en çok dokunan “atların 
Avşarların altından alınması” olmuştur. Dadaloğlu’nun 
“Severim kır atı bir de güzeli” deyişinden anlaşılacağı 
üzere Avşarlar için atın önemi büyüktür. Dede Korkut’ta 
“gardaşımdan ileri” diye övülen at. Avşarların elinden 
“başka yere gidilemesin” diye alınınca Seyit Osman 
sazının tellerinden at iniltisi çıkartmıştır. 

 
“Bütün iskan oldu Avşarlar, Kürtler 
Yürekten mi çıkar iy’ olmaz dertler 
Mezete gidecek boyn’uzun atlar 
At vermemiz iskanlıktan zor oldu.” 
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SAVAŞIN BAĞRINDAKİ AVŞAR YİĞİTLERİ 
 

Avşarlar, hür ufuklu dağlarından, engin ovalardan 
koparılıp belirli yerlere yerleştirildikten sonra çıkan 
savaşlara yiğit delikanlılarını yollamışlardır. Tarihimizde 
“Doksanüç Harbi” olarak anılan savaşa yurdun her 
yerinden ve her Türk boyundan olduğu gibi Avşarlar da 
katılmışlardır. Savaş öncesi ve sonrası bir çok Avşar ağıdı 
doğmuştur.Âşık Seyit Osman şöyle seslenir, 
 
“İstanbul karıştı Moskof seslendi 
Ak gelinler kara giydi yaslandı 
Kral baş kaldırdı Redif seslendi 
Şu sıramda yol görünür gözüme 
 
Kızılırmak seni gece geçince 
Odunluk Dağında bir su içince 
Kılavuzu Kölele’de geçince 
Şu sıramda yol görünür gözüme 
 
Kiraz’ın başına çıktığım zaman 
Kırksuyu, Tapan’ı dolansam hemen 
Bucağın galası pusunan duman 
Çukurova çöl görünür gözüme 
 
Der Âşık Seyid’im, bir firkat geldi 
Koç yiğitler  sılasından ayrıldı 
Elim aşiretim ağladı kaldı 
Büyük dağlar bel görünür gözüme” 
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Erzurum’a savaşa giden, orada şehit düşen Pınarhisar’lı 
Hüseyin’in ardından Musabey kızı Emiş kadın tarafından 
yakılan ağıt da, yakınını bu savaşlarda yitiren kadınların 
duygularını şöyle dile getirir : 
 
“Her öven oğlunu över 
Püskülü boynunu döver 
Zorba yigit oğlancığı 
Adamı evinde döver 
 
Hüseyin oğullar hası 
Bir yana eğilir fesi 
Rençberim oğlancığım 
Tarladan gelir sesi 
 
Hüseyin ciride binmiş 
Altında atı hopluyor 
Şu caminin kapısında 
Deli oğlum adam topluyor 
 
Erzurum’a gideceğim 
Dizimde kalmadı derman 
Eğer ki oğlum gelirse 
İnekten ederim kurban 
 
Hasta benim oğlum hasta 
Su veririm bülbül tasta 
İki kekik bir kafeste 
Beslediğim oğulcuğum 
  
Ben bostana indim idi 
Kayısılar olmuş çağla 
Dinibir uğruna gitti 
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Allah işini onara 
 
Erzurum Hasankale’si 
Yıkılıp viran olası 
Yarbel’in karı söktü 
Kalan mektubun sırası 
 
Sögüt diker, kuyu kazar 
Hüseyin’im burda gezer 
Öldüğümü aramazdım 
Çıkınca görünce mezar 
 

YANDI AVŞAR GÜZELLERİ 
 
Avşarların erkekleri çatık kaşlı, uzun boylu ve yiğit olur. 
Kızlarının güzelliği ise dillere destandır. Avşar güzellerinin 
çarpıcılığı günümüz şiirine de yansımıştır. Niyazi Yıldırım, 
“Kopuzdan Ezgiler” kitabında “Avşar Kızı” için yazdığı şu 
güzellemeye yer vermiştir : 
 
“Avşar kızı suya gider 
Badem gözler çekikçedir 
Altunu, penezli tacı 
Yana doğru yıkıkçadır 
 
Tezdir gidip gelmeleri 
Gül açtırır gülmeleri 
Yanağı güz elmaları 
Elmacıklar çıkıkçadır 
 
Dağ ağzında inci dişler    
Avşar kızı neyi düşler 
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Gergefine oya işler 
Parmakları mekikçedir 
 
Kaşları yeni ay gibi 
Bakışları Umay gibi 
İki yaşındaki tay gibi 
Ter kokusu kekikçedir 
 
Temredir kirpik uçları 
Kan etmektir hep suçları 
İki örgülü saçları 
Topuklara dökükçedir” 
 
Günümüz şairlerine dahi ilham veren, Dadaloğlu’nun ise 
öve öve bitiremediği Avşar kızlara, yavuklular savaşa 
gidince canevlerinden vurulmuşlardır. “Seferberlikte” 
dört oğlunu şehit veren Kayabaşı köyünden kara 
Hatice’nin ağıdında bu durum şöyle dile getirilir : 
 
“Elif bekâr, Cennet bekâr 
Acemi’m tâlime çıkar 
Dört oğlum sefer ağzında 
Topal’ım kahrımı çeker ! 
 
Erbişimin kozaları 
Yandı Avşar güzelleri ! 
Sarıkamış’ta kırıldı 
Goncagül’ün tazeleri” 
 
Anadolu’nun çeşitli yerlerinden derlenen ağıtlarda genç 
kızların, gelinlerin yavuklusuz ve kocasız kalışının acıları 
siyim siyim gözyaşları ve kahr ile verilmektedir. Başta da 
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belirtildiği gibi Aşar ağıtlarına geniş çapta kaynak  olay 
“iskan” ve  aşiretler arasındaki çarpışmalar olmuştur. 
Araştırmalarımız ve genç tarih bilgini Alper Karslı’nın 
notlarından hareketle konuya biraz daha yaklaşalım. 
 
SOSYAL OLAYLAR VE İSKÂN 
 

XI. Yüzyılda Orta Asya’dan göçederek Çukurova 
ve Torosların her yöresine yerleşen “Türkmen Boyları” 
konar- göçer ve yerleşik hayat tarzlarını uzunca bir süre 
sürdürdüler. Fethiye beraber “kılıç hakkı” olan toprakları 
aralarında “üleşerek (bölüşerek)” “dirlik ve  düzenliği” 
sağladılar. aralarında aç ve çıplak bırakmayarak “Nizâmül 
Âlemi” kurdular. Devletin merkezi gücü oymaklar 
arasında “Türkmen geleneğini” canlı tuttu, uzun süre 
yaşattı.O günlerin havası Dadaloğlun’da şöyle yansır : 
 
“Gene şenliklendi dereler düzler, 
Otağın yüklenmiş gidişin gözler 
Şimdiden çuha giymiş, gelinler kızlar, 
Hani yayla der de, özleşip gider” 
 
 

Osmanlı Devleti’nin 1571 yılında Kıbrıs’ı 
fethetmesiyle aşiretlerin yaşantısında büyük değişiklikler 
oldu. Çukurova’dan iç-elden, Toroslar’dan haylice “konar 
- göçer” Yörük taifesi Kıbrıs’a göçürüldü. Fakat Karahacılı 
(Bozdoğanlı) Yörükleri Kıbrıs’a gitmek istemediler. Ve asıl 
yurtlar olan İç-il ve Silifke’yi terk ederek Tarsus, Adana, 
Kozan, Kadirli taraflarına doğru kitle göçüne yöneldiler. 
Onların bu şekilde yer değiştirmesi daha önce Seyhan, 
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Ceyhan, Göksu, Gavur dağları ve Sunbas yörelerinde 
yaşayarak kendi hisselerine düşen mezrâları işleterek 
hem “konar - göçer” hem de yerleşik “Bozkır hayatını” 
sürdüren Tecirli, Cerit, Avşar, Varsak, Lek Kürdü, 
Karamanlı, Varsak Boyları Bozdoğanlı yörüklerine karşı 
geldiler. 
 
AŞİRET KAVGALARI 
 

Uzunca süren Aşiret kavgalarının önemli bir 
sebebi oldu. 1570-1650 yılları arasında ortaya çıkan bu 
sosyoekonomik kaynaşma ve değişimde Osmanlı Devleti 
düzenleyici ve yönlendirici gücünü gösteremeyince 
bölgenin sosyal yapısı büyük ölçüde değişti. Merâların 
kullanımında büyük aşiretler- geniş sahalarda- 
nüfuzlarını artırdılar. Devletin zayıflayan otoritesini ve 
fonksiyonunu dinlemediler. Hattâ birbiriyle kavgalara 
girerek toprağa yerleşik  nüfusun çiftini çubuğunu, 
köyünü, kentini terk ederek dağlara- daha güvenli 
yerlere göç etmelerine yol açtılar. Bu durumun sonucu 
olarak Ceyhan nehrinin sağ yanı- gavur dağı etekleri- 
Tecirli, Ulaşlı oymaklarının nüfuz sahası, Kadirli’nin ova 
sahrası - Bozdoğanlıların, Sunbas ve Kozan civarı ise 
Afşar, Varsak Ve Lekvanik aşiretlerinin tam kontrolüne 
girdi. Devlet işbirliğinin zayıflamasıyla toplum  
“dilimlerinin uyumluluğu” değişti. Ve kudretli Bey’ler 
ortaya çıktı. Kozan civarında Arık’lı Varsaklarından olan 
Kozan- oğulları 1680-1700 arasında Divânoğullarının 
hükmüne son vererek Sis, Feke, Belenköy, Hacın civarını 
ellerine geçirdiler. Osmanlı Devleti ise kendi gücünü 
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Çukurova ve Toroslarda hissettiremeyince kendine 
bağımlı “Bey”lere Beratlar vererek onlar vasıtasıyla 
yöreyi idare etme  politikasını sürdürdü. Fakat hızla 
değişen dünyadaki şartlara uyulamadığından bu politika 
da sonuç vermeyince aşiret kavgaları ve isyanlar 
bölgenin sosyo - ekonomik yaşantısını tahrip ederek 
sürdü gitti. Gülek Boğazından Çukurova’ya inip 
Antakya’ya geçen Hac yolu, Misis - Gavurdağları arasında 
Tacirli aşiretince kapatıldı. Adana – Sis – Hacın - Kayseri 
karayolu da Kozanoğularının idaresindeki Varsak ve 
Avşarlarca tutuldu. 

 
Uzun süren aşiret kavgalarının sonunda köyler, 
kasabalar, şehirler ortaya çıktı. O günlerin ızdırabını 
Dadaloğlu şöyle dile getirir : 
 
“Okutuğun tutmaz oldu alimler, 
Kalktı da adalet arttı zulümler 
Terlemeden mal kazanan zalimler 
Can verirken soluması zor imiş” 
 
DEVLET ÇARE ARIYOR 
 

Osmanlı Devleti de toplumdan gelen şikayetlere 
çözüm bulabilmek için, “isyancı aşiretleri” yerinden 
yurdundan alıp- Kuş uçmaz-kervan geçmez Suriye 
çöllerine-Rakka’ya sürmeye başlamıştır. 1600-1800 arası 
uzunca süren yerinden oynatma ve sürme (ifrâz etme) 
politikası başarılı sonuçlar vermemiş. “Dirlik ve düzenlik” 
sağlanamamıştır. Sürgüne Rakka’ya gönderilen Avşar, 
Cerit, Bozdoğanlı, Lakvanik, Tacirli, Ulaşlı ve diğer Türken 
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boyları Gavurdağlarını aşarak Çukurova’ya dar 
düşmüşler, Güveloğulları, Beyazitoğulları, Kozanoğulları, 
Kerimoğulları, Küçükalioğulları gibi Beylerin himayesine 
girmişlerdir. 

 
Dünya şartlarının hızla değişmesi sonucu, 

zayıflayıp gerileyen Osmanlı Devleti topraklarını  
koruyamaz duruma geldi. Fransızların desteğinde 1832 
yılında Mısır’lı İbrahim Paşa’nın kuvvetleri Çukurova’yı 
işgal ettiler.  Mısırlılar çok kısa kaldılar ama Fransız, 
İngiliz uzmanları Filistin, Kıbrıs, Çukurova’nın önemini 
anladıklarından bölgeyi “etkileme” çalışmalarına 
başladılar. Kırım Harbi öncesinde İngiliz elçiliği 
baştercümanı Pisani, Çukurova’ya gelerek 
Kozanoğullarına asker ve silah desteği vermeyi vaad 
etmiştir. İngiltere’ nin gayesi, Kıbrıs’ın yanıbaşında kendi 
güdümünde bir devletçik kurmaktı. Çukurova’daki 
gelişmeleri İstanbul’dan izleyen ve devletin politikasına 
vakıf “Medrese doktoru” A.Cevdet Paşa, vergi ve asker 
alımı, Ova’ nın Türklerce iskân edilerek şenlendirilmesi, 
pamuk, küncü, çeltik üretiminin artışını sağlamak 
amacıyla Devlet eliyle Çukurova’yı ıslâh etmek istedi. 
Dünyadaki mevcut gelişmelerden habersiz kendi halinde 
yayan Türkmenler birdenbire çıkagelen “ıslah ordusunu” 
görünce çok şaşırdılar. 

 
1865 yılında İstanbul’da Bakanlar Kurulu’nun 

birkaç aylık toplantısından sonra “Mavi donlu” “mihver 
külahlı” müşir Derviş Paşa’ya ıslâh ordusunu başında 
fesatçılara karşı “kılıç kullanma” görevi verildi. Halkı 
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mutluluğa kavuşturucu “Dirlik ve düzeni” kurması için de 
Cevdet Paşa’ya “kitabın dediğini” yapması görevi verildi. 

Akdeniz’in mavi sularını yara yara İskenderun’a 
doğru  yaklaşan buharlı gemiler, 25 Mayıs 1865’de “Gök 
renk ordu” yu karaya çıkardılar. Ordunun başında 
bulunan Derviş Paşa, Cevdet Paşa ile müştereken “mavi 
atlas kese” içerisinde saklı tutulan Padişah fermanının 
daha açık izahı olan bir beyannâmeyi Bey’lere 
göndermeye başladılar. Dağıtılan bu bildirinin daha sade 
bir örneğini sunuyoruz : 
 
BİLDİRİ 
 

Herkesin bilgisi olduğu gibi velinimetimiz 
padişahımız efendimiz hazretlerinin daima sınıf- tebe’a 
ve halkın bütünü hüsn-ü sa’âdeti hâm’ü istirahâtı ve 
bütün memâlık-ı şahane’lerinin refâh ve mâmuriyetinin 
sebeb olup, bunun sonucu her gün ve her tarafta 
görülmekte olup ve bu hususta Devlet tarafından 
herkesin meşru hukukunu korumada gösterilen parlak 
eserlere karşılık bütün ahali taraflarından dahi gerçek 
görevi bağlılık ve itâ’atın ifası yani herkes, vatanın 
“gerçek mutluluk kazancı” olan asayişin devamına 
çalışarak toplumun ve fertlerin yek diğerine ait olan 
hukukuna saygı ve herkesin menfaatına uygun olan 
Devlet hizmetini yerine getirmek ile bağlılığın şartlarının 
icrası aranılmaktadır. 

 
Sizler,  servet ve mamuriyetle Devletin en 

kabiliyetli  olan yerlerinin ahalisi olup,  sizin dahi her  gün 
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olacak saadetli halinize kavuşmanız ve güvenliğinizin 
istenilen en ileri seviyeye gelmesi arzu olunur iken; 
nasılsa durumunuza bakılmadığından içinize uygunsuzluk 
girdiğinden bir süreden beridir bu dağlarda “kötü 
olaylar” vuku bulmakta ve bu ise ahalinin reislerinin 
şiddet kullanarak eski derebeyliği yaşattıkları ve halktan 
dahi bazı cahilleri İslâmiyet ve insanlığa karşı olarak 
serkeşliğe gittikleri cihetle bütün toplumu töhmet altına 
vatanınızı fitne ocağı ve hırsız yatağı şeklinde 
göstermekte bulunmalarıyla bu duruma bir son verip 
cümlenizi şu töhmetten kurtarmak ve herkesin 
faydalanacağı ıslahı gerçekleştirmek hem de hukuk ve 
devlet menfaatleriyle ahalinin güvenlik içinde yaşamasını 
sağlamak için emredilen Padişah fermânı gereğince 
beraberimizde bulunan cesur Devlet askeri ile buraya 
gelindi. 

 
Sizden öncekilerin eseri olmak üzere bir çok 
uygunsuzluklar olmuş ise de Devletin arzusu geleceğinizi 
düzene koyup “kuvveti ne kadar büyükse” sağlamak ve 
merhameti dahi ol mertebe büyük olduğunu göstermek 
olduğundan Devletçe daha önce cezalar affedilerek 
hukukun üstünlüğünü sağlamaktan başka hiçbir şey 
aranılmamıştır. 
 

Herkesin mal, can ve namusu için Padişahımızdan 
hilâfet gücüne uygun olarak eman verilir. Bundan başka 
toplumun refah ve saadetinin korunmasına bakılacağı 
gibi halkın reislerinden dahi Devlete bağlı olduklarını 
gösteren ve isteyerek bağlılık şartlarını yerine getirenler 
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her nerede olursa olsun gerek şimdi ve sonra, Devlet 
sayesinde geçineceklerdir.  

Hizmetleriyle mükafatlandırılacakları dahi 
herkese duyurulur. 

 
Gelecek için yapılacak “ıslahat” dahi ülkenin diğer 

tarafları halkının ifa ettikleri görevi sizler dahi onlar gibi 
yerine getirip bundan dolayı hiç kimseye zulüm 
edememesi ve ülke idaresini zorba ve derebeylik 
yolundan çıkarıp “genel idareyi” uygulayarak hükümetin  
varlığını göstermekten ibarettir. İşte burası herkesin 
bilgisi olduktan sonra her kim isteyerek itaat görevinde 
bulunur ise merhamete, adalete kavuşacağından şüphe 
olmayacaktır.Karşı durum ortaya çıktığında bir kişi veya  
bir topluluk tarafından serkeşlik hareketi zuhurunda dahi 
şiddetle bastırıp “uslandırılacağını” herkesin bilmesi 
lâzım gelir. 

 
Bir elde merhamet ve eman Berat’ı ve diğerinde 

adalet kılıcı ile gelindi. Hemşehrilerimizden bir ferdin bir 
damla kanının dökülmesi istenilmez. Lâkin “serkeşlik ve 
kötülük edenin dahi terbiyesi” kanunların hükmündedir. 

 
Beraberimizde bulunmalarıyla iftihar ettiğimiz 

Devlet askerinin üzerinde dalgalanan “sancak” herkes 
için güven ve bağlılığı sağlayacağından onun atında 
sığınanlar her suretle korunacakları gibi ellerinde olan 
süngülerle karşı gelenlerin dahi “kahrolacakları” 
bilinmelidir. Burasını herkes anlayıp herkesin faydası için 
kabul olunacak islahât hakkında ortaya çıkacak 
teşebbüsler ve tenbihler karşı haraketten sayılmamak 
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üzere Orduyu hümayun “müşirlik-divanı” ve “özel 
memuriyetten” işbu bildiri hazırlandı ve yayınlandı. 

 
FERMAN PADİŞAHIN 
 

Padişah fermanı aşiretler arasında panik yaratmış 
olacak ki o duygular Dadaloğlu’nca şöyle izah edildi, 
 
“Belimizde kılıcımız kirmani 
Taşı deler mızrağımın temreni 
Hakkımızda devlet etmiş fermanı 
Ferman padişahın, dağlar bizimdir” 
 

Oysaki Derviş Paşa’nın “şeşhane topları” 
mavzerleri, karşısında Türkmenlerin kılıcı, gürzü, mızrağı, 
filintası tesir etmeyecekti. İslah ordusu Avşar 
topraklarına yaklaşınca bir korku aldı herkesi, Savaş 
olacaktı.Cenk olacaktı. Kan akacaktı, kısacası Türk Türk’ü 
kıracaktı. 

 
Avşar’lar söyledi : 
 
“Sürdürür atım sürdürür 
Sürgüsü duman püskürür 
Yiğitliğin şerefi cenk 
Hem ölür, hem öldürülür” 
 

Derviş Paşa, görevini yapıyor, kılıcını “Türkmen 
yarasına” çaldıkça çalıyordu. Çok kanlar aktı. 
Belenköy’de, Görleşen’de hayli insan kırıldı. Türken Bey’i 
Kızan oğlu Yusuf Bey de ödürülenler arasındaydı. 
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Toros dağlarında sazın tellerinden yankılanan sesi 

dinleyelim : 
 
“Çıktım Koza’nın dağına 
Karı dizleyi dizleyi 
Yaraları göz göz olmuş 
Hekim gözleyi gözleyi” 
 
Oysaki Türkmen’de hekim ne gezerdi ! Yaraya 

melhem olan sadece sazın telleriydi : 
 

“Kozanoğlu oturuyor, 
Beylik toplar atılıyor, 
Ne durursun Kozanoğlu ? 
Kan gövdeyi götürüyor” 
 
Türkmeneli, bir defa  daha Türkmenlerin kanıyla 

sulandı. Geride dullar, yetimler, gözyaşları döken analar 
vardı. 
 

“Şu Feke’nin hanımları 
Kara bilmez alınları 
Kör olasın Derviş Paşa 
Hep dul ettin gelinleri” 
 

Derviş Paşa’ya karşı nefret o kadar artmış olacak 
ki  bakınız ne diyor Dadaloğlu : 
“Derviş Paşa gayri kına yakınsın 
Böbür, böbür dört bir yana bakınsın 
Amma bizden gece gündüz sakınsın 
Öç alırız ilk fırsatı bulanda” 
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HAKK’A BÜYÜK SÖYLEDİK : 
 

Oysaki “gök renk ordudan” intikam almak değil, 
onun emirlerine  uymak gerekiyordu. Bunca eziyet, 
ızdırap ve kan dökülmesinin sonucunda olan bitenlerin 
nereye varacağını kestiremeyen Dadaloğlu şunları da 
söyleyebiliyordu : 
 
“Neyledik de Hak’ka büyük söyledik 
Ne akılla kahbeleri dinledik 
Cahil idik, n’ettiğimiz bilmedik 
Aciz çıktı bak adımız her yanda” 
 

Türkmen yiğidinin açık sözlülükle cahilliğini ve 
ettiğini bilmediğini söylemesi, onun çağdaş düşüncenin 
en ileri boyutlarına ulaşabileceğini, gerçekçi 
olabileceğini, görkemli uygarlıklar yaratabileceğini de 
gösterir. Ve de Türkmen ozanı Dadaloğlu işin gerçeğini 
en  sonunda anlayabildi : 

 
 

“Kozan’a iller Kozan’a 
Akıl etmez bu düzen’e 
Öldürmüşler beyimizi 
Yasak mezarın gezene” 

 
Dadaloğlu “akıl ermez bu düzene” derken, o, 

düzenin varlığını öğrenmek de istiyordu. 
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Osmanlı diyarında beylerin hüküm sürdüğü, 
üretime dönük ekonominin olmadığı, Yöre’lerin 
aşiretlerce bölünüp kendi başlarına sosyal ve ekonomik 
güç oluşturduğu ortamda Devletin gücü çok zayıf 
olacaktı. Sınıflaşmış ve karmaşık, Çukurova’daki toplum 
yapısını, kırabilmek için Osmanlı Devleti, kitabın 
gölgesinde, silâhların namlusunda savaş vererek amacına 
ulaşabildi. Bu olay 19. yüzyılda nadir olarak uygulanan 
tipik bir “Ali Osman oyunuydu.” 
 
MUTLU SON 

 
Eğer bu “oyun” oynanmasaydı İngilizler, 

bölünmüş, güçsüz düşmüş, Çukurova’da, Kıbrıs’ın yanı 
başında kendilerine bağımlı beylikler, devletçikler 
bulabileceklerdi. Öyle ki, 1861 yılında başlayan Amerikan 
iç Savaşında kendi ham madde ihtiyacını gidermek için 
“Türkmeneli”ne göz dikilmiş, 1.500.000. dönümlük 
Çukurova, batılı sömürücü gençlerin hedefi olmuştu. 
Batının büyük kentlerinde Türkmeneli’nde pamuk, şeker 
kamışı, madenler, tuz, tütün, demiryolu üretim ve yapım 
faaliyetleri hızla sürdürülmekteydi. 

 
Osmanlı’nın “gök renk ordusu” toplumdaki 

sınıflaşmayı ve bölünmeyi önledikten sonra, Beyleri uzak 
diyarlara göndermiş, ova’da köyler, şehirler inşa etmeye 
başlamıştır. Öyleki “Kitabın emrine” uymaya çalışana. A. 
Cevdet Paşa, birkaç yıl  daha Çukurova’da görev yapmış, 
pamuk ekimi, iskânlarla uğraşmıştır. Kısacası o, insanını 
aç ve yoksul bırakmamak istemişti. Bu düşünce, 
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yüzyıllarca öncesinden beri süregelen bir düşüncenin, 
kısacası insanlığın ortak özlemiydi. 
 
 
AVŞAR AĞITLARINDA ORTAK ÖZELLİKLER 

 
Konar - göçer dönemde ve “iskân olayları” 

döneminde Türkmenlerin ölüsüne ağlayacak zamanı bile 
olmamıştır. Halk, acısını içine atmış, acıya tevekkülle 
dayanmayı bilmiştir. Dadaloğlu’nun “ölen, ölür kalan 
sağlar bizimdir” görüşü Avşar boyunun ortak düşüncesi 
olmuştur. Her olay karşısında Avşarlar, yarına olan 
umutlarını yitirmemişlerdir. “İskân mıdır başımıza 
kalacak/ Arkasından yetişiyor sağları”  diyen Dadaloğlu, 
evlerin yeniden kurulabileceğini, birliğin dağılmayacağı 
ümidini de vurgulamıştır : 

 
“Sever  Dadaloğlu’m doğruyu sever 
Her zaman kovağa mazı mı yağar 
Adamın arslanı Avşar’dan doğar 
Yine yapar el çarpılı evleri” 
 

Ozanların, “türkü” nün kuruluş tekniği ile 
söylediği : (yani birinci kıtanın ikinci ve dördüncü 
mısraları birbiriyle uyaklı, öteki kıtaların son dizeleri 
baştaki iki ve dördüncü dizeyle uyaklı ve genellikle 6X5 
yahut 4X7’lik 11 hece) ağıt dışında anonim ağıtlar mani 
tarzında döşenmiştir. Üçüncü dize serbest, bir iki ve 
dördüncü dizeler birbiriyle uyaklıdır. Genellikle yedi ve 
sekiz heceliktir. Zaman, zaman anlamına önem 
verilmekte, bunun hatırıyla kafiyeden geçilmektedir. 



 557

 
SONUÇ 
 

Anadolu’nun çeşitli bölgelerine dağılmış bulunan 
Avşarlar, yüzyıllar boyunca onbinlerce ağıt 
söylemişlerdir. Türk Milletinin bütün kollarında ağıt 
yakma geleneği süregelmiştir. Bir genç ölünün ardından, 
bir deprem, su baskını, büyük yangın ardından, söylenen 
ağıtlardan bir kısmı, derlenip yayınlanmıştır.  
Üniversitelerimizin folklor bölümlerinin ve öteki 
kuruluşlarının fıkra, şiir, hikâye, atasözü, deyim 
derlemeleri, yanında ağıt derlemeleri yapmaları da millî 
kültürümüz için faydalı olacaktır. 

 
Bildirimizi, Allah’ın, milletimize topluca ağıt 

söyletecek acılı günler göstermemesi dileği ile bitirmeyi 
isteriz. 

( II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi ) 
BURSA-1981) 

 
KAYNAKLAR 
Cevdet Paşa- Tezâkir 
Tahir Kutsi-Dadaloğlu- Toker Yayını 
Mehmet Paşabeyoğlu- Avşar Elimiz ve Dadaloğlu 
Tahir Kutsi- Notları ve derlemeleri 
Alper- Karşıloğlu- Özer arşivi, Doktora tezi (İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi) 
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Bildiri: 4 
İstanbul, 26.04.1982 
İstanbul İlim ve Kültür Vakfı 

Halk Aşıkları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildiri: 5 
Konya, 1984 
Uluslararası Folklor ve Türk Halk Edebiyatı Semineri 

Türkiye Dışında Türk 

Halk Edebiyatı 
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Bildiri: 6 
Eskişehir, 7/9 Mayıs 1985 
Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri 
 

Halk Edebiyatında Azrail Motifi 
 

Azrail, Cebrail, Mikail ve İsrafil ile birlikte dört 
büyük melekten biridir. Kutsal kitaplar, Tanrı’nın bu dört 
meleğe önemli görevler yüklediğini kaydeder. Cebrail, 
Allah’ın buyruklarını Peygambere ulaştırandır. Mikail, 
kurtuluş ve bereket meleğidir. İsrafil, öttüreceği sur ile 
kıyamet gününü insanlara haber verecek olandır.Azrail 
ise canların canını almakla görevlendirilmiştir. Kuran’da, 
Azrail’in adı, “Melek’ül mevt - ölüm meleği” olarak 
geçmektedir. “Secde” suresinin II.ayeti şöyledir : “Sizin 
canınızı almaya vakit kılınan ölüm meleği canınızı alacak, 
sonra Rabbinize döndürüleceksiniz…” Tanrı’nın 
meleklerine inanmayı Müslüman olmak için şart koşmuş 
bulunan Kuran’ın  “Naziât” suresinin birinci âyeti, 
Azrail’in adını anmadan niteliğini tanımlar: “Canları 
sertlikle alanlar hakkı için” Hem ölüm korkusu, hem de 
canın sertlikle alınması düşüncesi, kişileri Azrail’e karşı 
soğuk tutmuştur. Halkımız, olabildğince Azrail adını 
anmaktan geri durmuştur. Bu yüzden, atasözü ve 
deyimlerde Azrâil adına pek rastlanmaz. Halk, “her nefsin 
ölümü tadacağı” bilincindedir. Ölümü anını “ecel” olarak 
değerlendirir ve “Ecel geldi cihane / Baş ağrısı bahane” 
der. Kimi yerde Azrail’in adı anılmaz. “Can alıcı” 
denilerek tanımlamaya gidilir. Deliktaşlı Ruhsatî’nın oğlu 
Minhacî şöyle söyler : 
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“Can alıcısı da yanına gele 
Bütün kazancını elinden ala 
Sen ölesin yavruların  sağ kala 
İntizar bilmem ki diyem ağ gelin” 
 

Halk düşüncesi, melek olduğu için Azrail’i 
sempatik görme eğilimindedir. Bazı söylentilerde 
Azrail’in canı “sertlikle” almadığı belirtilir. Azrail’in ölene 
cennet elması gösterdiği söylenir. Özellikle Azrail’in 
çocuklara bir elma göstererek canlarını acıtmadan 
aldığına inanılır. Ölüme giderken gülümseyenlere ise, ruh 
teslim ederken Azrail’in cennetten bir köşe gösterdiği 
inancı yaygındır. Fakat ne de olsa Azrail, can alıcıdır, 
dünyadan ayırıcıdır. Oysa can tatlıdır. Bunun için Azrail’in 
yapısını tasarlarken halk, elinde tırpan taşıyan bir 
“biçici”yi düşünür. Yunus Emre, özellikle genç ölümlerin 
acısını yaşarken “gök ekini biçmiş gibi” benzetmesiyle 
Azrail’in halk tasarımındaki eli, ıraklı, tırpanlı biçimini 
vurgular. Aşık Paşa ise konuya daha bir açık yaklaşır : 
 
“Sinlere varmak bilesin bu halayık neydiğin 
Sanasın kim , bir ekindir Azrail biçmiş gibi” 
 

Türk folkloru ve halk edebiyatında ölüm 
düşüncesine bağlı olarak Azrail sıkça yer almıştır. “Yenice 
Yolları” türküsünde ölüm meleğinin adı bellidir. 
 
“Kırmızı gül olsan hâr olamazsın 
Azrail olsan can alamazsın 
Dünyayı kalbura koysan ellesen 
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Sen de benim gibi yâr bulamazsın” 
 

Halk düşüncesine göre “Ölüm hak, miras helal” 
dir.Yani ölümden Azrail’in tırpanından kaçış yoktur. Pir 
Sultan Abdal söyler : 

 
“Kurtulmazsın Azrail’in elinden 
Bir gün olur çıkarırlar evinden 
Allah’ın ismini koyma dilinden 
Dünya kadar pulun olsa ne fayda” 

 
Karacaoğlan  Azrail’ i değişik açıdan getirir 

mısralarına : 
 
“Gözüm kaldı şu kaplanın postunda 
Azrail de can almanın kastında 
Döne, döne teneşirin üstünde 
Yunmayınca gönül yârden ayrılmaz” 
 

Karacaoğlan, “Gelme ecel gelme üç gün ara ver” 
türküsünün yaşama sevinci veren melodisi’ne bağlıdır. 
Fakat “ölümün hak olduğu”, düşüncesi beynini burgu 
örneği delmektedir. İşte söyleyişi kıvrak, şen - şakrak, 
yaşama sevinci dolu Karacaoğlan’ın ölüm meleği 
karşısındaki çaresizliği : 

 
“Üryan geldim yine üryan giderim 
Ölmemeğe elde fermanım mı var? 
Azrail gelmiş de can talep eyler 
Benim can vermeye dermanım mı var?” 
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Yunus Emre, Ölüm meleği Azrail’e sevgi, saygı ve 
tevekkülle yaklaşır. Bu meleğin her canlı’ya 
yaklaşacağı’na inanmaktadır. Yunus : 
 
“Ölüm haberi gelmeden, ecel yakamız almadan 
Azrail hamle kılmadan, gel dosta gidelim gönül” 
 

Halk edebiyatının en güzel anonim örneklerini 
içeren manilerimizde de Azrail adı korkuyla geçer. Daha 
çok “can – alıcı” dır. Azrail’in karşısında insanoğlu’nun 
çaresizliği : 
 

 
“Ne çaram var 
Ne sağalmaz yaram var 
Can alan canım alı 
Can vermem, ne çaram var? 
 
Yapıldı kayesiz hamam 
Yıkanmam ne çaram var? 
Biçildi yakasız köyneg 
Giymesem ne çaram var? 
 
Geldi bir boyunsuz at 
Binmesem ne çaram var? 
Yapıldı diregsiz dam 
Yatmasam ne çaram var? 
 
Kuruldu Hak Divanı 
Elim boş, yüzüm kara 
Getmesem ne çaram var?” 
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Azrail, Deli Dumrul’a da can istemeye varmıştır. 
Deli Dumrul’un da yoktur can vermeye dermanı! Azrail, 
beniz sarartıcıdır, kan hırlatıcı, can alıcıdır. Al kanatlıdır 
Azrail. Ve gökyüzünden uçarak gelir. Onunla savaşmak, 
çekişmek, kişileri öldürmesine son vermek isteyen : zorlu 
Deli Dumrul, kara kılıcını sıyırıp Azrail’e saldırınca Azrail 
güvercin olup uçarak gider. Doğanıyla ardına düşer Deli 
Dumrul… Birkaç güvercin yakaladıktan  sonra evine 
dönerken yeniden “al kanatlı Azrail” görünür gözüne… 
Varıp Deli Dumrul’u atının üstünden yere vurur. “Ağ 
göğsünün üzerine” basıp oturur. Deli Dumrul için kaçış 
yoktur, yakarır : 
 
“Mere Azrail aman! 
Tanrı’nın birliğine yoktur güman 
Men seni böyle bilmezidim 
Uğrulayın can aldığın duymazıdım 
Dökmesi büyük bizim dağlarımız olur 
Ol dağlarımızda bağlarımız olur 
Ol bağların kara salkımları, üzümü olur 
Ol üzümü sıkarlar al şarabı olur 
Ol şaraptan içen esrük olur 
Şaraplıyıdum, duymadım 
Ne söylediğim bilmedim 
Yiğitliğe doymadım 
Canım alma Azrail, medet !” 
 

Can yerine can bularak ölümden bir süre 
kurtulabilen Deli Dumrul’un halk gönlündeki atası Dede 
Korkut’da kaçamamıştır Azrail’den… Kırgız ve Kazak 
Türkleri arasında anlatılan, Azerbaycan ve Anadolu’ya da 
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yayılan söylenceye göre Dede Korkut’un “boy boylaması, 
soy soylaması” ve hastalara karşılıksız yardımları , Allah 
katında makbule geçmiştir. Korkut uykuda iken Tanrı 
ona, “Sen ölümünü kendin istemedikçe ölmeyeceksin” 
demiştir. O zamandan başlayarak uzun yıllar yaşayan 
Korkut Ata, bir gün ovaya kaçan boğayı yakalamak üzere 
kovalarken yorulmuş, dinlenmek üzere oturduğunda 
kendi kendine “Eğer ölmezsem ona yetişirim ve 
yakalarım” demiştir. Menkıbeye göre böyle derdemez. 
Küçük boğa ona gelmiştir, amma, Dede Korkut, bilmeden 
ne büyük hata ettiğini anlamıştır. Bu kere ölümden 
kurtulmak için bir Nor’a (erkek deve, buğra) binerek 
dünyanın bir ucuna gitmiştir. Burada mezar kazıcılarına 
“Bu mezar kimin?” dediğinde “Korkut” un karşılığını 
alınca dünyanın öteki ucuna kaçmıştır. Orda’da 
mezarcıların kendisi için mezar kazdıklarını görünce 
çadırına dönmüştür. Ülkesine dönünce dünyanın dört 
yanını binerek gezdiği noru’nu kesmiş derisinden torba 
dikmiş, içine kopuzunu koymuştur. Seccadesinin üzerine 
oturarak ırmakta yaşamaya başlamıştır. Dede Korkut’un 
duasıyla seccade batmamış,  ırmağın ortasına kadar 
kendini  sürüklemiştir. “Ölüm nereden gelirse gelsin 
görürüm” düşüncesindeki Dede Korkut’a Azrail, daha 
önce “mezar kazan insan” şeklinde görünürken bu sefer 
“Kayrak Yılan” kılığında gelmiş ve sokarak 
hastalanmasına, ölümüne yol açmıştır. 

 
Bu duruma göre ölüm meleğinin görevine saygı 

duyalım ve Azrail’e elma uzatılan çocuklar gibi 
gülümseyelim…  
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( Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri 
ESKİŞEHİR 7-9 MAYIS 1985) 

 
 
Kaynaklar : 
  
Orhan Şaik Gökyay- Dedem Korkut’un Kitabı. s.75/172 
Orhan HANÇERLİOĞLU, İslam İnançları Sözcüğü,s.30/ 
Dr. İlhan BAŞGÖZ : T.Halk edebiyatı Antolojisi  
T.KUTSİ: Karcaoğlan  
İbrahim ASLANOĞLU: Pir Sultan Abdallar. 
Prof. Faruk Kadri TİMURTAŞ:Yunus Emre  
M. Aziz BOLEL: Yunus Emre - Hayatı Dönemi,  
Ata TERZİBAŞI- Kerkük Hoyratları ve Manileri. 
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Bildiri: 7 
İzmir, 1986 
3.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi 
 

Anadolu’da Ağıtçı Kadınlar 
 
“Ölenle ölünmez, boşuna ağlanmaz” denilmiştir. Ölenle 
ölünmez amma başında ağlanır. Ölenin başında yahut 
cenaze kalktıktan sonra ağlamaya ve ağlatmaya da 
yetenek gerek! Çünkü, ölenin ardından hem söylemeli 
hem ağlatmalıdır. “Söylenmek” başka “söylemek” 
başkadır. “Söylenen” kendi kendine, anlaşılır, anlaşılmaz, 
ipe sapa gelmez biçimde vıdırdanır. Söylenen ise, usul- 
erkân bilir, sözcükleri birbiri ardına musikili olarak söyler 
de dilini kıl dolaşmaz. Ölenin başında veya cenaze 
kalktıktan sonra bir “söyleyen” olmalı ki, kelimeler 
yüreğin en derin noktasını bulmalı, kanatmalı, yürekten 
ve ciğerden göz pınarlarına yaşlar yürümeli. Ölenin 
cenazesinin başında  hem söylemek, hem de ağlamak 
gerekir. Eh, herkesin de söz söyleme, yapıp yakıştırma 
kabiliyeti olmadığına göre ne olacak, ölü ağıtsız mı 
kalkacak? Yahut, yaban yerden gelmişse ölüm haberi, ne 
denilip de ağlanacaktır? Acılı türküsü bile var : 
 
“Ak koyun kuzusuna 
Can verir  bazısına 
Ne deyim de ağlayım 
Alnımın yazısına” 
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Ağıt yakmak, binlerce yıldan günümüze ulaşan bir 
gelenekdir. Yunus Emre, “Sevdiğimi söylemezsem/ 
Sevmek derdi beni boğar..” .Diyor. Eger ağıt yakılmazsa, 
ölenin ardından honküre - haykıra ağlamazsa ölenin acısı 
insanları boğar. Onun için dağ başındaki kıl çadırdan koca 
kentteki konağa kadar ölü ardından ağıt yakma geleneği 
süregelmiştir. Süregelen geleneği yaşatmak için ağıt 
yakıcı yapıp yakıştırıcı kişiler gerekir. 
 
Ölü evinde toplananlar çokçası  suskundur. “Başınız sağ 
olsun. Allah sabırlık versin.” der de oturur gelen. Ölünün 
yakınları “Sizler sağ olun, dostlar sağ olsun..”  derler de 
yer gösterirler. Böylesi zamanda içteki acıyı dışa vuracak, 
içe akan göz yaşlarını siyim, siyim ağlayan gözlerin 
pınarlarını daha da açacak birisi gerekir. Bu  “birisi”  
Anadolu’da “ağıtçı kadın” olarak çıkar karşımıza. Ölü 
evinde, gözlerden yaşları pınar suyu gibi söken “Ağıtçı 
Kadınlar” kimine “Aşık Bacı” denilir bunların, kimine 
“Ağıtçı Kadın..” Her köyde de bulunmaz böylesi, meğer ki 
rasgele! Bazı ağıtçı kadınlar da her köye, her ölüye 
kolayca gidivermezle. Zaten her ölü sahibi de “ağıtçı” 
davet edemez. Varlıklı, vakitli olacak ölü sahibi, yahut ki 
kişi bir iç sızlatan olay sonunda can vermiş olacak. Örnek 
olarak, gerdeğe girmeden ölen delikanlı yahut gelin 
olacak kendini asan genç kız olacak, düğünde kazaen 
vurulmuş olacak, dağda kurt yemi olacak. 
 
Ağıtçı kadınlar, ölü evinde başka köyden geliyorsa köyün 
ses duyuları yerinde başlar yaygaraya! “Davetiye” olarak 
siyah yün iple başörtüsü yahut peştamal gönderilmiştir 
kendisine. Köyün kıyısında eşekten veya traktörden 
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inerek başörtüsünün düğümünü çözer ilkin elinde siyah 
yün iplik ve “bürgü”yü sallayarak başlar bağırmaya ve ölü 
evine yürür. 
 
Ölü evinde “yas tutma” sırasında yalnızca kadınlar 
bulunur. Erkekler giremez. Erkekler, cenazenin  
aldırılması işiyle uğraşırlar. Ağıtçı kadın, dizlerini döverek 
siyim, siyim ağlayan ve söylenerek içten içe hıçkıran 
kadınlar arasında yerini almadan önce kapı ağzında 
“birkaç beyit” söyler. Sesini ve söyleyiş yeteneğini 
erkeklere de duyurarak başka cenazelere de çağrılma 
böylece garantilemiş olur. 
 
Ağıtçı, ölünün vücutça ve huyca övülecek yönlerini bir, 
bir sayıp döker. Güzelliğini, yürekliliğini, cömertliğini 
boyunu, bosunu över. Eğer yaşadığı sürede mutluluk 
görmemiş biri ise, ölenin yaşantısı boyunca çektiklerini, 
bahtında gülmüş, varlıklı birisi ise malını mülkünü, 
davarını, tarlasını, etrafındakilere yaptığı iyilikleri anlatır. 
Ağıtçı şatafatsız, yoğun bir söyleyişle, hiç bir özenti  
yapmacık kaygısı göstermeksizin köy ve kasaba 
yaşantısının günlük olaylarından haber verir. Aile içindeki 
geçimsizlikler ve çekişmeler, tamamlanmamış  düğün 
hazırlıkları, yüzüstü kalmış  harman, ödenecek borçlar 
ve. (1) gibi günlük olayları deyişleri anlatır. 
 
“Ağıt çağıran ağıtçı, sözlerini söylerken bir yandan da 
ölünün giysilerini sandıktan askıdan çıkararak ağıtçı 
kadının önüne atarlar. Daha önce ölen hakkında geniş 
bililere sahip olan ağıtçı kadın, yakıştırmaları’nı çekete, 



 569

paltoya, gömleğe, başörtüsüne, fistana, şalvara göre 
ayarlayıp ağıdını söyler ve işi biten giyecek eşyasını en 
yakınındaki kadına verir. Bu giysiler daha sonra köyün 
fakirlerine dağıtılır. Ağıtçı kadın, kendisine yarayışlı olanı 
dizinin dibine koyar, ayırır. 
 
“Ağıtçı, yaslı ailenin bir yakını olabilir.(3) Her kadın ağıtçı 
olamaz. Ağıtçı kolay, kolay yetişmez. Bir kere ağıtçı, el- 
ağız, almış olacak. Bir ustası bulunacak ağıtçı kadının. Adı 
belli ağıtçının ünlü birinin dizi dibinde yetişmeyen ağıtçı 
itibar görmez. Ağzı laf tutan  ağıtçının işaretiyle birkaç 
sözcük söyleyebilir o kadar! Ağıtçıdan başka söyleyen ve 
ağlatan sözü uzatırsa, çağrılır ağıtçı kadın! “Haydi 
derdinizi yel alsın” diyerek kalkar da yürüyüverir. 
Çevredeki ünlü ağıtçı kadın ölmeli ki yenisi ölüye 
gidebilsin. Yoksa kadınlar “cin olmadan  şeytan 
çarpmaya kalkışıyor” derler de burun kıvırıverirler. Bir de 
ağıtçların,  herkesin ilgi duyduğu büyük olaylar üzerine 
söyledikleri dillerde dolaşmalıdır ki, ünleri genişlesin. 
 
Anadolu’da birçoğu ile görüştüğüm ağıtçı kadınların, ölen 
hakkında geniş bilgi topladıklarını tespit ettim. Ölenin 
kişiliği üzerine toplanan bilgiler, mısralarda sözcük olarak 
yer alır. “Uzun boylu, iyi huylu, kara gözlü, latif sözlü, 
gani gönüllü…” gibi beylik sözlerden başka ağıtçı kadının 
gerçeği vurgulayan sözleri onun değerini daha da artırır.  
 
Ağıt törenlerinde aslında herkes kendi ölüsüne ağlar. 
Fakat ağıtçının, ölen kişinin özelliklerini vurgulayan 
sözleri konuyu canlı tutar. İşini iyi bilen ağıtçılar, 
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söylediklerine kendileri de ağlarlar. .Ağlayan ağıtçının 
içtenliğine inanılır… Ağıtçı kadın da kesik, kırık sözler 
söyleyip ağlamaya başlayınca bir hönkürtü kopar ki ağıtçı 
da şaşar bu işe… Kimi ağıtçı, kendisini ölenin, karısının, 
kızının, oğlunun, gelininin  yerine koyar da sözlerini  
buna göre kurar… Kendi ağzından ağıt yakılan kadın 
oradaysa “Hay billam, ciğerimdekini ildin de söyledin” 
diye ağıtçıyı yüreklendirir. 
 
Kimi yerde, örnek olarak Kars yöresinde iki ağıtçı kadının 
karşılıklı söyleştekileri de olur. Buralarda ağıt söylemeye 
“bayatı” söylemek denilir. En çok bilen ve söyleyip dil 
döken kadın, ölünün başı ucuna oturur. Ölünün 
durumuna göre dil yaraştırır ve “Yeni fidanım, muradı 
gözünde kalanım…”diye başlar… “Bayatıcı kadın” 
söyleyip ağlatırken,  kocası yeni ölen iki çocuğu ile  dul 
kalan bir geline haber salınır. O gelir. Genç gelin de 
söyleyip ağlayarak içindeki derdini döker. Ölünün ki 
yanında oturan “bayatcı” kadınlar ellerinde mendille 
başlarlar ağlamaya, söylemeye. 
 
“Ağlarım ağlar kimi 
Derdim var dağlar gibi 
Yürekten yaralıyım 
Gezerim sağlar gibi” 
 
Bu defa karşısındaki alır sözü hem ağlar, hem söyler : 
 
“Ay anam, gardaşı 
Bacı ağlar gardaşı 
Toprak gözün doydu mu? 
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Aldın göttün gardaşı” 
 
Bayatçı kadın, çevresine göz gezdirir, “alma türkü” atar 
gibi, genç geline lâf çarpıştırır : 
 
“Kızım can, nezik ağlar 
Geymeye nezik ağlar 
Senin anan ağlasın 
O sesi nezik ağlar” 
 
Bu arada oğlu askerde ölen bir kadın,cenaze törenine 
gelmişse onun  derdi de deşilir : 
 
“Ay oğul balalar 
Ceyran dağda balalar 
Sen öldün gurbet elde 
Yetim galdı balalar” 
 
Ölenin bir yahut birkaç çocuğu kalmışsa onlar da çağrılır. 
Bayatcı kadın, onların başına elini koyar ve  söylenir : 
 
“Elemi ay yavrular 
Körpe yetim yavrular 
Elin derdi köhnelir 
Benim derdim yavrular 
 
Kol, ayağlar 
Şamdanı kola yağlar 
Yetim gülse zor güler 
Ağlarsa kolay ağlar(4)” 
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Havana Ayhan, bizim çocukluk dönemimizde şuh bir 
kadındı. Düğünlerde erkek meclislerinde türkü söyler, 
oynardı… Kahkahaları odaların camlarını zangırdatırdı. 
Hem çevrenin türkülerini söyler, hem de dayım Oğuzlu 
bağlamacı Akıf Can’ın “yol göstertmesiyle”kandisi türkü 
uydururdu.  Şimdi ağıtçı olmuş. Cenaze sahipleri, 
Acıpayam’ın  Kızılhısar bucağının Pınarcık mahallesindeki 
şimdi evlatlığına bıraktığı evinden “tomafille” 
götürürlermiş. “Bu iş, ağıtçılık işi nasıl oldu Havana 
Yenge?” dedim. “ Neden ben”, dedi. “Komşuda biri 
ölmüş. Gidem dediydim., karılar topleşmişle… Sızım, 
sızım sızmahıp bala.. Gacıven bi,” dedim. “Ölü gızın 
başına oturuverdim., başladım söylemeye. İşlecik 
böööle!” 
 
Ondan sonra, şimdi (1986) da 85 yaşında bulunan 
Havana Ayhan, çevrenin “Ağıtçı Kadını” olup çıkmış. 
Aklında kalan beyitlerin var mı? diye sordum. “O zaman 
söyler, o zaman unudurun“ dedi. Kızkardeşim Fadime 
Sözeri, “Bir ikisi benim aklımda” diye söze girişti. Havana 
Yenge, “deyve gari” dedi. İkisi bazı deyişler hatırladılar : 
 
“Kırapınar suyuna 
Bak posa boyuna 
Mezarlar almaz sizi 
Yatın koyun koyuna” 
 
Gerdek gecesinde marsık (yanmamış kömür) tan 
zehirlenerek ölen genç karı-koca için söylenmiştir bu ve 
arkası şöyledir : 
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“Kara haber tez gelir 
Eski eve yeni kız gelir 
İpten urbalar giysem 
Yine de gözüm bez gelir 
 
Selleri’nin sepeti 
Alın gelin tabutu 
Eller kına yakınmış 
Senin sonun bu muydu?” 
 
Yine Acıpayam yöresinin ağıtçı kadınlarından biri de 
halen Evkara (Çamlık) da yaşamakta olan 76 yaşında Elif 
Çavdar’dır. Merhum Ramazan Çavdar’ın eşi Elif Ana’nın  
dili, kendisini kaçıran delikanlının hapse atılmasına 
üzülen bir genç kızın cenazesi başında çözülmüştür. Çam 
ağacına kendini urgana asan kızın ölüsüne sarmaşarak 
Elif Ana şunları söylemiştir : 
 
“Oğlan adı Ese’ydi 
Seni kurtlar yeseydi 
Anan dağa taşa bakıp 
Yavrum gayıp deseydi 
 
Al kına yakamadım 
Dünyaya bakamadım 
Gönlüm hapise girdi 
Kurtulup çıkamadım 
 
Al kınam allanıyor 
Koca çam dallanıyor  
Elim  duâda kaldı 
Ayağım sallanıyor” 
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Elif Ana’nın dillere düşen, dinleyeni ve söyleyeni ağlatan 
bu ve benzeri ağıtından sonra çevrede ünü epeyce 
artmıştır. Halen, özellikle genç ölüveren aileler, 
içlerindeki “acıyı sökmek” için Elif Çavdar’ı çağırmaktadır. 
 
Bazı ağıtçı kadınlar da her çağrılan yere gitmezler. 
“Vaktiyle Şarkışla’ya birkaç Çerkez aile yerleşmişti. 
Kadınlardan birinin iyi türkü bildiği, ağıt söylediği 
duyuldu. Ağıtçı kadın birkaç cenazeye çağrıldı. Kadının 
deyişleri öylesine içtendi ki, herkes ölü başına onu çağırır 
oldu. Bıktı kadın bundan.. Sonra çağrılı olduğu ölü evine 
gitmedi. Nedenini sorduklarında şöyle dedi : 
 
“Ne  deyim de ağlayım 
Ölü bizim olmayınca 
Teker,teker tükenir mi 
Üçer-Beşer ölmeyince”(5) 
 
Evet, Anadolu’da ağıt geleneği sürüp gidiyor… Ağıtçı 
kadınlar da birbirlerine el vererek yaşayıp gidiyorlar… 
Gelenek gereği ölü sahipleri, ağıtçı kadına eşya, para, 
yiyecek vererek gönül alıyorlar. Son birkaç beyit söyleyen 
ağıtçı kadına verilene “Göz Silimliği” deniliyor… Ağıtçı 
kadın, “Acımızı aldın, Allah sana yakın acı vermesin” diye 
uğurlanıyor.. 
 

3.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi 
İZMİR-1986 

------------------------------------------------------------------ 
(5) Ahmet N. Özdemir (Bize verdigi not) 
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Bildiri: 8 

 
Malatya, 22/24 Ekim 1986 
İnönü Üniversitesi 
1.Battal Gazi ve Maatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu 
 

Menkıbeler İçinde Hasan Bey 
 
Malatya’da doğup büyüyen Battal Gazi’nin ismi etrafında 
tarih içinde değişik, çok yönlü menkıbeler oluşmuştur. 
Değişik dönemlerde önemli yerleşim merkezlerinden biri 
olan Malatya ve çevresinde Battal Gazi ile birlikte bazı 
önemli tarihi  şahsiyetler hakkında da menkıbeler 
meydana gelmiştir. Hayatı hakkında çeşitli menkibeler 
oluşan şahsiyetlerden bazıları şunlardır. 
 
Darende’de Şeyh Hamid-İ Veli, Şeyh Abdurrahman 
Erzincanî, Malata’da eserler bırakmış bulunan Silahtar 
Mustafa Paşa, bugün türbesi bir ziyargâh haline gelen 
Alişan, İstanbul’da Zeynep - Kâmil Hastanesi’nin 
kurucusu Yusuf Kâmil Paşa ve ötekiler… 
 
Malatya’da halk, kişilerle birlikte yerler üzerine de 
menkıbeler, hikâyeler söylemek ve dinlemek 
eğilimindedir. Höyükler ve pınarlar üzerine dededen 
toruna anlatılan efsaneler, halk öyküleri mevcuttur… 
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Hakkında menkıbeler, efsaneler, öyküler kurulan kişiler, 
hepimiz gibi birer insan olmakla birlikte şahsiyetleri ve 
yaptıkları işler bakımından ön safa çıkmışlardır. 
 
Bu kahramanları halk,kâh görerek, kâh atadan, nineden 
dinleyerek kâh hayalinde canlandırarak 
değerlendirmiştir. Zamanla bu kahramanları halk, 
efsane, menkıbe kahramanı olarak belleğinde yaşatmış, 
kuşaktan kuşağa menkıbeler, öyküler anlatılmış, halk 
ozanlarının bu kimseler hakkında söyledikleri destanlar 
dillerden dillere dolaşmıştır. Halkın zihninde ve gönlünde 
yaşayan bu halk kahramanları, zaman içinde halkın 
gözünde üstün bir yer edinmişlerdir. 
 
YAKINDA YAŞAYAN BİR HALK KAHRAMANI 
 
Halk, tarih olmuş, yani ölüm üzerinden en az elli, yüz yıl 
geçmiş kahramanlar için destanlar, menkıbe (söylence) 
ve öyküler söylerken, yakında yaşayan kişiler için de 
gönlünde ve zihninde büyük mekânlar, yaratmaktadır. 
Bunlardan biri de başlıcası Hasan Bey’dir.  
 
Hasan Bey, Osmanlı İmparatorluğu döneminin son 
Malatya Bey’idir. 
 
Hasan Bey, Cumhuriyetin ilk Malatya Belediye 
Başkanıdır. 1924-1928 yıllara arasında dört yıl belediye 
başkanlığı yapmıştır.  
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Hasan Bey, Kurtuluş Savaşı yıllarında milis kuvvetleri 
başkanı olarak görev yapmıştır. 
 
Hasan Bey, Envep Paşa’nın Kafkas harekat sırasında 
Enver Paşa’yı evine konuk etmiştir. Enver Paşa’nın, 
Malatya’da konaklayan birliklerinin erzakını etmiştir. 
 
Hasan Bey, doğu isyanlarıı sırasında, Malatya’dan 
topladığı milis kuvetlerinin başında Elazığ, Tunceli ve 
Diyarbakır’daki bölücü Cumhuriyet düşmanlarının 
üzerine yürümüş, Cumhuriyet ordusunun emrinde 
kuvvetlerini birleştirerek zafere ulaşılmasında rol 
oynamıştır. 
 
Hasan Bey, doğu isyanlarında, özellikle Şeyh Sait’in 
başrolü oynadığı isyanda oynadığı müsbet rol dolayısıyla 
Türkiye Cumhuriyeti liderlerinin takdirini ve tebrikini 
kazanmıştır. O zamanın Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal 
Atatürk, Başbakan İsmet İnönü telgrafla kendisini 
kutlamışlardır. Bugün bu telgrafların orijinalleri ve 
suretleri elimizdedir. Aynı şekilde Hasan Bey, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin tebrik ve teşekkür telgrafını 
almak şerefini de kazanmıştır. 
 

MALATYALI’NIN KARAKTER ÖZELLİĞİNİN BİLEŞGESİ 
 

Yakın zamanda yaşadığı için hayatının çeşitli safhaları 
bilinen Hasan Bey, halk arasında efsanevi bir kişiliğe de 
bürünmüştür. Halk arasında Hasan Bey’i vurgulayan 
deyimler meydana gelmiştir. “Kendini Hasan Bey’mi 
sanarsın?” “Galiba rüyanda Hasan Bey’i gördün?” gibi 
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deyimler bugün hâlâ dillerdedir. Cömertlik yahut 
kahramanlık gösterisi yapmak isteyenlere bu şekilde 
söylenilir… 
 
Halkın zihninde ve gönlünde Hasan Bey en cömert 
kişidir… En kahraman kişidir… Yıllar boyunca Malatya’nın 
“ağır misafirleri” ni Hasan Bey ağırlamıştır. Ağır konuklar 
yanında Hasan Bey, yakındaki fakirlere, korunmaya 
muhtaç çocuklara, en uzak dağ köyündeki muhtaca elini 
uzatmıştır. 
 
Esasen Malatya insanı Türkün genel karakterini 
bünyesinde taşıyan bir kişiliğe sahiptir. Malatyalının 
kişiliği Malatyalı ozan Bedrettin Efendigil’in mısralarında 
şöyle dile gelmiştir : 
 
“Konak gibi kaynarız. Derme gibi çağlarız 
Koynunda binbir çeşit meyve veren bağlarız 
Biz, Fıraz’tan öğrendik her engeli aşmayı 
Sabırla, metanetle hedefe ulaşmayı… 
 
Kini hiç tanımayız, husumeti bilmeyiz 
Sadakati, hürmeti, kalbimizden silmeyiz 
Yoksula yardımcıdır baba, bacı, ninemiz 
Düşeni dost bilir, veririz varsa nemiz… 
 
Saygısıza küseriz, namerde yüz vermeyiz 
Riyâkarın bağına atlan yağsa girmeyiz 
Kerpiç evlerimizde hüküm süren mertliktir 
Misafirin kuluyuz,  mayamız cömertliktir 
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Zillettir çekiştirmek ölü aslan yelesi 
Bütün inancımız bu: Aksi nankör hevesi 
Yolun bir kez düşerse, bunlara inanırsın 
Haysiyeti, şerefi orda görüp tanırsın…” 
 
Hasan Bey, Malatya’nı karakter özelliklerinin bileşgesi 
gibidir. Konukseverlikte, mertlikte,  dostlukta, 
yardımseverlikte Hasan Bey öncüdür ve önderdir. Darda 
kala; yıllar yılı, “Hasan Bey yardımı ulaştır Rabbim…”diye 
dua etmiştir. Analar, evlatlarını askere yahut güç bir işe 
uğurlarken, “Hasan Bey kuvveti versin” diye dua 
etmişlerdir. 
 
KÖKLÜ BİR AİLE GELENEĞİ 
 
Hasan Bey’in yaşadığı yıllarda, özellikle Hasan Sıdkı 
Bey’in ilk gençlik yıllarında Malatya yöresinde Hasan 
Bey’in atalarının menkıbeleri yankılanmıştır. Hasan Sıtkı 
Bey, köklü bir aileye mensuptur…. Osmanlı 
İmparatorluğu, Beyliği, yüzyıllar önceden kendilerine 
verilmiştir… Hasan Bey’in atalarından Osman Paşa, 
Cezzar Ahmet Paşa ile birlikte Napolyon ordularına karşı 
Suriye’deki Akka Kalesi savunmasına katılmıştır. Burada 
gösterdiği yararlıklar  sonunda Osman Paşa’nın ünü 
çevrede daha da yayılmıtır. Aynı şekilde Osman paşa’ nın 
itibarı İstanbul hükümeti nezdinde de artmış 
“sulayabildiğin ulaşabildiğin topraklar senindir.” şeklinde 
ferman çıkarılmıştır. 
 
Hasan Bey’in ailesi “Hacıabdioğlu” sülalesi olarak 
anılmıştır. Alile büyüklerinden Abdi Bey’in hacca 
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gitmesiyle “Abdioğulları” ünvanı değişmiş, 
“Hacıabdioğlulları” ünvanı alınmıştır. Aoyadı kanunu 
çıkıncaya kadar ailenin ismi Hacıabdioğulları olarak 
kalmıştır.. Soyadı kanunu “zade”, “oğlu” gibi soyadı 
almayı yasakladığı için Hasan Bey, ”Derinkök” soyadını 
almıştır. Hasa Bey şöyle demiştir: 
 
“Madem ki Cumhuriyet hükümetimiz aile ismini soyadı 
olarak alınmamızı uygun görmüyor, başka alırız. Biz 
toprak adamıyız, diktiğimiz güllerin, kaysıların kökü 
derinlere iner. Soyumuz da öyle. Derinkök, soyadımız 
olsun…” 
 
Hasan Sıdkı Bey, ”Derinkök” soyadını almakla hem 
yetiştirdiği bitkilerin kökünün derinliğini, hem de bilinen 
aile kökünün çok eskilere dayandığını vurgulamak 
istemiş olmalıdır… 
 
DESTANLAR İÇİNDE HASAN BEY 
 
Ailenin idaresini Hasan Bey alınca zaman içinde dilden 
dile Hasan Bey adı dolaşmaya başlamıştır. Hasan Bey, 
babası Sıdkı Bey’in zamanında Malatya’nın en yakışıklı, 
en kabadayı delikanlısı olarak ün yapmıştır. Ağaların ve 
çevresindeki beylerin oğulları Hasan Bey ile arkadaşlık 
yapmak için can atar olmuşlardır… 
 
Hasan Bey’in cömertliği, adaleti, yardımseverliği kısa 
zamanda dillere destan olmuştur… Hele belediye 
başkanlığı dönemindeki hizmetleri ve her fırsatta yoksul 
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halkın yanında oluşu, onun adını halk arasında 
destanlaştırmıştır. Onu görmeyen, bilmeyen, dahi 
adından saygı ile, sevgi ile anmaya başlamıştır. 
 
Hasan Bey adı zamanın içinde bütün Malatya, Adıyaman, 
Sivas, Kayseri, Elazığ ve Tunceli’ye yayılmıştır. Anlatılan 
hikâyeleri ve menkibeleri halk ozanlarına ilhan vermiştir. 
Hasan Bey, bu defa karşımıza “destan kahramanı” olarak 
çıkmıştır. Hasan Bey, hakkında anlatılanları dinleyen Aşık 
İsmail Cengiz Azeri bir “Hasan Bey Destanı” yazmıştır. 
Aşık İsmail’in destanı şöyledir: 
 
HASAN BEY DESTANI 
 
“Beyler Deresinde Bey’ler oturur 
Beylerin içinde birdi Hasan Bey 
Güzelin iyisi dert unutturur 
Güzeller hasını gördü Hasan Bey… 
 
Atak idi, yiğit idi, mert idi 
Bazen yumuşaktı, bazen sert idi 
Elleri açıktı, çok cömert idi 
Kazandı, garibe verdi Hasan Bey… 
 
Analar bağışlar öz evladını 
Herkese açmıştı yüce katını 
Bir sabah gördüler kırca atını 
Düşmanın üstüne sürdü Hasan Bey… 
 
Cumhuriyet bazısına dar idi 
Yurdu bölmek isteyenler var idi 
Yurtsevere göre bu iş zor idi 
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Hainin belini kırdı Hasan Bey… 
 
Kötülükler buralara varamaz 
İyilik edenin başı ağrımaz 
Aslan yatağına çakal uğramaz 
Çakalları derelere derdi Hasan Bey… 
 
Ağalık vermektir; derdi, verirdi 
Yiğitlik vurmaktır; derdi vururdu 
Fakir fukaraya kanat gererdi 
Sevgi bağlarını ördü Hasan Bey… 
 
Malatya içinde çok ışık yaktı 
Kaysıya “Hasan Bey” adını taktı 
Aşık İsmail’i hayran bıraktı 
Ölmezlik sırrına erdi Hasan Bey…” 
 
 
 
AŞIK FİKRET’İN TÜRKÜSÜ 
 
Aşık Fikret Ünal da Hasan Bey için şunları söylemiştir. 
 
“Bir gün Malatya’ya yolun düşerse 
Yollarında Hasan Bey’i görürsün 
Bahçeden bahçeye kokular saçar 
Güllerinde Hasan Bey’i görürsün 
 
Birbiri ardına yetişir Bey’ler 
Birbiri ardına uzanır köyler 
Dostlar birbirine menkıbe söyler 
Dillerinde Hasan Bey’i görürsün 
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Atatürk, İnönü, Enver Paşa’lar 
İçimizde ırmak olup taşalar 
Gençler yarınlara doğru koşalar 
Hallerinde Hasan Bey’i görürsün 
 
Fırat’ım bağlara doğru akıyor 
Beydağ’ın eteği kekik kokuyor 
İşte AŞIK FİKRET, türkü okuyor 
Tellerinde Hasan Bey’i görürsün” 
 
HASAN BEY İLE İLGİLİ ÖYKÜLER 
 
Halkın dilinde destanlaşan Hasan Bey, yaşadığı sürece 
halkın dilinden düşmediği gibi ölümünden sonra da 
hatıralarıyla yaşayıp gitmektedir. Öyküleri, menkibeleri 
dilden dile anlatılıp durmaktadır. Bu söylencelerden, 
öykülerden bazıları şöyledir : 
 
-Şakiliğin en az görüldüğü yer Malatya mıntıkasıdır. 
Adana dağlarında, Toroslar’da Ege yöresinde eşkıya 
hüküm sürerken Bey dağı’nda eşkıya fazla 
konaklayamamıştır. Bir ara Beyderesi’nin oralarda bir 
eşkıya yumağı peyda olmuş.Gelen soyulur, giden 
soyuluyor. Kervancıların, pazarcıların halkın canına tak 
ettiği gibi Hasan Bey’in ağırına gitmiş. Ben, ben olayım da 
benim beyliğim bölgesinde böyle soygun olsun demiş. 
Almış çifte lagantı, inmiş Beyderesi’ne.  Varsa baksa ki, 
eşkıya’nın başı bir taşı siper almış da yoldan adam 
gözlemekte. Dayanmış Hasan Bey boynuna tabancayı. 
Kıpırdama demiş efradın da silahları atsın, elleri havada 
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gelsinler buraya. “Eşkiyanın başı kiminle karşılaştığını, 
neye uğradığını şaşırmış. Hepsi teslim olmuşlar, ıslah-ı 
nefs etmişler. 
 
-Enver Paşa, Kafkas harekatına giderken Malatya’dan 
geçmişti. Burada konakladı. Hasan Bey’in konağında 
misafir kaldı. Malatya ilk olarak otomobili o zaman 
gördü. İlk Malatya’lı otomobil sahibi de Hasan Bey’dir. 
Hasan Bey, Enver Paşa’nın birliklerini de ağırladı ve kendi 
askerinden asker de verdi. Soğuktan Enver Paşa’nın 
askerinden üçte ikiden fazlası kırıldı. Malatya’dan 
gidenlere soğuk tesir etmedi. Onlar geri geldiler ve 
sonradan Kâzım Karabekir Paşa’nın ordusunda vazife 
aldılar. Çünkü Malatya’dan orduya katılan askerlerin her 
birinin sırtına Hasan Bey sıvazlamıştı. 
 
-Vaktiyle Malatya ovasında dağlarına çekirge belası 
sarmıştır. Suriye tarafından gelen çekirge sürüsü, bütün 
ekinleri, otlakları yeyip bitiriyordu. Hasan Bey’in 
köylerinde, tarlalarına da çekirge sürüsü uğradı. “Vay 
aman beyim, güzelim, ekinlerimizi çekirge yeyip 
bitiriyor.” Diye koşup geldi kahyalar. Hasan Bey çizmeleri 
çekti, gümüş saplı saltanat bastonunu aldı. Dua etti,yola 
çıktı. Sular gibi aşsın ulaşsın, rüzgar gibi dolaşsın da 
gelsin diyerek ardından kovalarla su döktüler. Hasan Bey 
çekirge sürüsünün uğradığı tarlaların yanana kırca atıyla 
ulaştı. Gümüş saptı saltanat asasıyla yol gösterdi 
çekirgeye. Derenin yolunu gösterdi. Çekirge sürüsü 
koyunlar gibi birbirinin ardından dereye uçuştular. Sular 
alıp götürdü onları. 
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-Düşmanlar “Sen şu işe karışma, milis kuvvetlerini de 
üstümüze salma diyerekten Hasan Bey’e iki murahhas ile 
iki katır yükü altın yolladılar. Hasan Bey gelenleri konuk 
etti, ağırladı.Yatırdı kaldırdı, yedirdi, içirdi. Amma, 
”İnsana vatanı,namusu için vazife düşerse onu da 
yapmazsa alçaktır. Bizde alçaklık yoktur.” Dedi. 
Dediklerini kabul etmedi “Sizi gönderenlere söyleyin 
onların altınlarından bizde çoktur.Osmanlı Hazinesi,yani 
benim devletimin hazinesi ise sizin ülkenizi de, 
insanlarınızı da satın alır. Bizim satılacak insanımız da, 
toprağımız da yoktur. Böyle dedi. Dedi amma, kendi 
hallerinde bırakmadı.Gelen elçiler, ilk çıktıkları yere 
kadar sağ salim teslim edildi. Yolda eşkıya soyar, bunları 
öldürür, paraları da alınır ne o, Hasan Bey hem altınları 
aldı, hem adamlarımızı öldürttü, hem de üstümüze asker 
salıyor, derler, dedi.  İyi etti. 
 
-Hasan Bey dağ gibi adamdı. Bastığı yere sert basar başı 
dik yürürdü. Gece gören korkardı ondan. Boy demişin. 
Battan Gazi Boyu. Yürek desen, çatal yürek.Korku yok. 
Ürkü yok! İşte bu Hasan Bey,doğu isyanlarında kendi gibi 
yüce boylu binlerce askerler vardı Elazığ’a, Tunceli’ne,Dış 
düşmanlar gördü bunları. İsyancıların ardında dış 
düşmanlar vardı. Baktılar ki karşı dağdan, bir yaman 
süvari birliği Murat Küprüsü’nde Fırat’ı geçmiş de atlarını 
kişnetip gelir. Aman kaçalım dedi düşmanlar. Düşmanlar 
bırakıp kaçınca da doğuda isyanlar sona erdi, isyancılar 
Mustafa Kemal’in ve İsmet’in orduları yakaladılar, 
astılar.” 
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TANIYANLAR ANLATIYOR 
Hasan Bey’i tanıyanlar, babalarından duyanlar onu şöyle 
anlatıyorlar. 
 
YUSUF ZİYA KAN ALATIYOR 
 
“Bundan başka çok büyük insanlık yönleri var. Adam son 
derece zengin. O devirde Malatya civarındaki dağ köyleri 
hariç,ova köylerinin diyebilirim ki yüzde sekseni Hasan 
Bey’e ait. Köy olduğu gibi. Köy halkının oturduğu evler 
dahi Hasan Bey’in. Öyle bir zengin adam. O zamanın 
şeyinde söylerler, yetmiş iki pare köy. 72 pare köy. Buna 
rağmen öyle bir gönlü gözü tok, bonkör adam. Mesela, 
köyde sevdiği bir adam kalkıyor. Şöyle oluyor bir gün. 
Onu da bir gün efendim dedemden duydum. İzorlu 
tarafından, İzorlu Muratlı’ya yakın bir bölgenin ismi. 
Efendime söyleyelim, Hacı Alpo namında bir zat var. Hacı 
Alpo, Hasan Bey’in kahyası O köyde ona güveniyor. Yani 
ekin zamanı Hasan Bey’in mahsulünü o toplar, Hasan 
Bey’in ambarına posta eder, gönderir, Bir gün hacı Alpo 
Hasan Bey’i davet ediyor. Koyun kesiyor. O vesile ile o 
yörenin ağalarını, beylerini, ileri gelenlerini davet ediyor. 
Yediriyor, içiriyor, Hasan Bey bundan memnun oluyor. 
Ağırlamadan memnun oluyor.bu köy senin deyip çıkıyor. 
Bir davete, bir ziyafete bir köyü olduğu gibi bağışlıyor. 
 
DR.TURGUT DERİNKÖK ANLATIYOR 
 
“Babam Hamli Bey anlatırdı. Ölmeden birkaç gün önce, 
Sıtma pınarı derler bir pınar vardı. Bir Pınarbaşı. Orada 
konuşurken adamın birisi sormuş babama. “Hasan Bey 
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nasıl? “demiş iyi niyet sordun? demiş babam. Yahu ben 
bu gece rüyâmda gördüm. Koskocaman bir yeşillikte 
herkes bayram ediyordu. Ne o düğün mi var? Diye 
sordum. Yok düğün müğün yok.Hasan Bey bize geliyor 
dediler. Demiş. Ve bakraç gün sonra ölmüş hakkaten. 
Babam, gelmiş,anneme söylemiş, Babama bir şey mi 
olacak acaba? Yani bu kadar halka iyilik yapmış bir kimse 
. Halkın rüyasına girecek kadar. 
 
HÜSEYİN BİNGÖL ANLATIYOR 
 
“Hasan Bey ani gönüllü alçak gönüllü, hakka ve hakikati 
riayet eden bir adamdı. Bilhassa sosyal adalet ilkelerine 
saygı gösterirdi ve etrafının da böyle olmasını isterdi. 
Vaktin birinde ağanın birinin hanımı pahalı v çok 
gösterişli elbiseyle hamama gitmiş. O sıralar Malatya’da 
kadın hamamı günler var ki, dillere destan. Varlıklı 
adamın hanımının elbiselerini kadınlar gıpta ile 
seyretmişler. Akşam hasan Bey’in hanımı Fatma Hatun 
da öyle bir elbise istemiş Hasan Bey’den Hasan Bey, 
“Öbür fakir fukara kadınları da gördün mü elbiseyi. Evet 
gördü. Hemen çağırmış o ağayı Hasan Bey.dün hanımın 
hamama giderken giydiği elbiseyi alın da gelsin. Hasan 
Bey çağırtırsa gelmemenin imkânı var mı? Yok! Elbiseyi 
koltuğuna alıp huzura çıkmış. Ocak yanıp durur. Böyle bir 
kış günü. Aldığı gibi elbiseyi ateşe atıvermiş. Arkadaş 
demiş, fakir fukaranın, hatta orta hallinin dahi 
giyemeyeceği elbiseyi gösterişli giyip de milletin aklını 
bozmayın. Biri giye, biri bakar, kıyamet ondan kopar. 
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Demiş. O günden beri Malatyalı kadınlar gösterişli elbise 
giymekten kaçınırlar. 
 
Hasan Bey, meclis üyeliği yaptı. Daima liste başında yer 
aldı. Arkadaşlarını, milletvekili yaptı, kendisi arzu etmedi. 
Yaptığı hizmetlerden dolayı Kemal Atatürk’ten, zamın 
başbakanı Malatya Milletvekili İsmet İnönü’den, 
TBMM’nden takdir ve teşekkürler aldı. Yüzlerce gencin 
okumasına yardım etti. Yüzlerce gencin iş kurmasında 
yardımcı oldu. Kendi oğlu Mahmut Celal Derinkök’ü 
okuttu. 1920’ler Türkiye’sinde, Avrupa’ya macaristan7a, 
Ziraat Yüksek mühendisliği tahsiline gönderdi. Sağlığında 
köylerini köyde çalışanlara, evlatlarına ve yakınlarına 
paylaştırdı. Yaptığı iyiliklerle önlediği kötülüklerle halk 
arasında saygın bir isim bıraktı. Zaman, zaman halk onda 
“evliya kuvveti” görür oldu. Adı dillerden dillere dolaştı. 
Gören gözler öğündü, duyan kulak inandı. Gönüllerde 
taht kurdu. Hasan Bey”. 
 
Hakkında efsaneler, menkibeler, hikâyeler oluştu. Halk 
gönlünde ve zihninde Hasan Bey inanıyoruz ki, daha nice 
yıllar yaşayacak, hakkında daha da öyküler oluşacaktır. 
Bizim yaptığımız, bir halk kahramanı olarak yaşamakta 
olan Hasan Bey hakkındaki bazı bilgi ve belgeleri, 
fotoğrafını, hakkındaki doğruları belge olarak yarına 
aktarmaktır. Yarınki araştırma sahiplerine ipuçları 
verebilmişsek ne mutlu… 
 
 
(I.Battal Gâzi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu) 
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 22-24 Ekim 1986 
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KAYNAKLAR: 

1. Malatya İl Yıllığı/1967 
2. Her Yönüyle Malatya-1966 (Malatya ve Kazaları Kültür ve 

Yardımlaşma Cemiyet Yayını) 
3. Türk Halk Şiiri- TahirKutsi Makal (Toker Yayınları) 
4. Aşıklar Şöleni- Tahir Kutsi Makal (Müzik San vakfı 

Yayını) 
Kaynak Kişiler; 

1. M.Kemal Derinkök,Sanayici İşadamı (Hasan Bey’in 
torunu) 

2. Dr. Turgut Derinkök- Beyin Cerrahisi Uzmanı (Hasan 
Bey’in torunu) 

3. Resmiye Derinkök-(Hasan Beyin gelini Hilmi Bey’in eşi) 
4. Yusuf Ziya Kan- İşadamı (Babası Hasan Bey’in arkadaşı) 
5. Hüseyin Bingöl- İmalatçı işadamı 
6. Dr. Doğan Turunoğlu-Diş hekimi 
7. Mehmet Yetir- Malatya’da Sağlık Müdürlüğünde Memur 
8. Mustafa Gelmez- Malatya’da Ziraatçı 
9. Esin Evren Erginöz- Avukat 
10.  Ali Kısacak- Kileyik Köyü’nden 
11. Bedrettin Efendigil (Araştırmacı Yazar) 
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Bildiri : 9 
Malatya, 19/21 Ekim 1987 
İnönü Üniversitesi 
2.Battal Gazi ve Maatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu 
 

Battal Gazi Avanos’ta 
 
 
 
 
 
 
 

Bildiri: 10 
Denizli, 27.08.1988 
Tarih İçinde Denizli Sempozyumu 
 

Zeybekliğin Kökeni ve Efe Türküleri 
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Bildiri:11 
Malatya, 25 Ekim 1988 
İnönü Üniversitesi 
3.Battal Gazi ve Maatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu 
 

Hasan Bey Hakkında Bazı 

Tespitler ve Bir Destan 
 
Malatya, M.Ö.Binlerce yıllar öncesine dayanan tarihe 
sahip bir yerleşim,merkezi olagelmiştir. Doğu- Batı 
arasındaki yolda konaklama merkezi olarak da önem 
taşımıştır. Bir çok tarih olayına sahne de olan Malatya, 
akıp giden tarih çerçevesi içinde bir çok da ünlü devlet 
adamı, bilgin ve sanatçı yetiştirmiştir. 
 
Efsaneler ile, öyküleriyle halkın belleğinde yaşayanların 
başında Battal gazi yer alır. Halkın belleğinde şiiriyle 
yaşayan Malatyalı birçok hak ozanı da vardır. 
 
Hasan Bey, Malatya’nın bir caddesine verilen ad ile, ıslah 
edip geliştirdiği “Hasan Bey” Malatya’nın bir caddesine 
verilen ad ile ıslah edip geliştirdiği “Hasan Bey kaysısı” 
ile yaşatılmaktadır. 
 
Ecdadı Osmanlı İmparatorluğu döneminde Beylerbeyi, 
Sancak beyi olarak görev almış bulunan Hasan Bey, 
Malatya’nın ilk Belediye Başkanı’dır. Cumhuriyetin 
kuruluşundan sonra 1924’de Belediye Başkanı olmuş, bu 
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görevi 1928 ortalarına kadar sürmüştür. Bugün Malatya 
belediyesi şeref tablosundaki ilk fotoğraf onundur. 
Hasan Bey’den sonra görev alan Belediye Başkanları 
şunlardır: İbrahim ipekçi (1928-1930), M. Naim 
Karaköylü (1930-1934), Tevfik Temelli (1934-1939), 
Cafer Özelçi (1939-1942) Nerettin Akyurt (1951-1957) 
Turgut Temelli (1963-1971), Mehmet Kırçuvaloğlu 
(1971-1973), A.Nuri Nebioğlu (1973-1977), H. Hamit 
Fendoğlu (1980-1980) E. Seyhan Semercioğlu (1984-
1989). 
 
1960’dan sonraki tarih boşluklarında seçimle değil de 
geçici olarak atanan başkanlar yönetmiştir. 
 
Hasan Bey’den önce, İstanbul ve bazı büyük şehirler 
dışında olduğu gibi Malata’yı da belediye hizmetleri 
yönünden Kadı, mutasarrıf, kaymakamlar yönetmiştir. 
 
Hasan Bey “seçimle gelen” ilk Belediye Başkanı’dı. Hasan 
Bey’in Başkan seçildiği sırada belediyelerin üç organı 
vardı : Belediye başkanı, Belediye Meclisi , Cemiyet-i 
Belediye. Belediye Meclisi üyelerini halk seçiyordu. 
Halkın oyu ile seçilen belediye meclisi üyeleri arasından 
hükümetçe Belediye Başkanı seçiliyordu. Hasan Bey’in 
seçimi böylece olmuştur. Bu sırada Cumhurbaşkanı Gazi 
Mustafa Kemal, Hükümet Başkanı yani Başbakan İsmet 
İnönü idi. Malatya Milletvekilleri de şunlardı. Hacı Bedir 
(Fırat) Ağa, Reşit (Agar) Ağa, Hilmi (Oytaç) Bey, Mahmut 
Nedim (Zapçı) Bey. 
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Malatya’nın seçkin ailelerinden olan ve seçkin bir kişiliği 
bulunan Hasan Bey, Ankara tarafından da tanınıp 
seviliyordu, kendisine güven duyuluyordu. Esasen daha 
önce kendisine milletvekiliği teklif edilmiş fakat Hasan 
Bey, geniş iş hacmi ve çok sevdiği eşinin Ankara’ya 
taşınmak istemeyişi yüzünden milletvekilliğini kabul 
edememişti. 
 
Hasan Bey’in, siyaset çevrelerinde tanınması, Kafkasya 
harekatında Enver Paşa’yı konuk edişi ile başlamıştır. 
Enver Paşa ve birliklerini Malatya’da konuk etmiş, 
yüzlerce asker ve at sağlamıştı… Aynı şekilde, Kurtuluş 
Savaşı’nda orduya önemli katkıları olmuştu. 
 
 Hasan Bey Belediye başkanı olarak kuruluşu henüz 100 
yılı tamamlamamış eciş-bücüş yol ve yapılardan oluşan 
bir Malatya teslim almıştı. Belediyenin bütçesi 27.000 
lira idi. Bugün belediye bütçesi 6 milyar 114 milyon 340 
bin lira (1986 yılı) dır. Dar, bütçeye rağmen Hasan Bey, 
belediyenin ilk kuruluş yıllarında canla- başla çalışmış, 
halka hizmet vermiştir. Gerektiğinde belediyeye borç 
vermiş, hibede bulunmuştur. Bugünkü Cumhuriyet alanı 
O’nun Malatya Belediyesi’ne hibesi, Malatya halkına 
hediyesidir. 
 
1924-28’lerin Malatya’sı, ekonomisi tamamen tarıma 
dayalı bir kır kent’ten ibarettir. Halk fakirdir. Çalışarak 
günübirlik yaşamaktadır. Üstelik 1915’de yaşanan büyük 
yangının sarsıntıları ve acıları da henüz sönmüş değildir. 
Bu sarsıntı ve acılar içinde Hasan Bey, halkla el - ele 
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vererek beldeyi yönetmiştir. Bazen personelin maaşlarını 
Hasan Bey’in, kesesinden dağıttığı hâlâ söylenmektedir.  
 
Hasan Bey Atalarından kalan uçsuz bucaksız tarlalar, 
verimli arazisi bulunan köyler borç yüzünden değil 
bonkörlüğü ile elinden gitmiştir. Konuklarına güzel 
ziyafet çekerek Hasan Bey’in yüzünü ağartan köy 
kahyasına köyü bütün toprakları ve evleriyle hediye 
ettiği bilinmektedir. 
 
Hasan Bey’in başkan bulunduğu Malatya’ya Eski 
Malatya’dan (Battalgazi ilçesi) göç hâlâ sümektedir. 
Tarihin yaşandığı Malatya bugün ismi büyük bir isabetle 
“Battalgazi” konulmuştur. Olan eski Malatyadır. 
1830’dan itibaren, halk, eski Malatya’nın mesireliği olan 
Aspuzu Pınarbaşı’na taşınmaya  başlamıştır. 1839’da 
büyük bir askeri birliğin kente yerleşmesi ile halk, daha 
geniş çaplı olarak Malatya’ya taşınmıştır. 
 
Bu düzensiz yerleşim Malatya’yı Osmanlı’dan 
Cumhuriyete en problemli intikal eden iller arasına 
sokmuştur. Onun için Belediye’nin dolayısıyla ilk başkan 
Hasan Bey’in işi zor olmuştur. 
 
Malatya’da geniş caddeler açılması, elektrik santralının 
kurulması için zaman geçmesi gerekmişti. Modern 
anlamda ilk geniş cadde olan istasyon Caddesi 1931’de 
açılabilmiş, elektrik de o yıllarda getirilmiştir. Bu ve 
benzeri iller derecesindeki hizmetler Hasan Bey’in 
hayalinde ve proje safhasında kalmıştır. Fakat Hasan 
Bey, Belediye Başkanlığı’ndan ayrıldıktan uzun süre  
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belediye ile ilgisini  kesmemiş. Belediye Meclisi üyesi 
olarak göreve devam etmiş, hayalindeki projelerin 
uygulanması için gayret sarfetmiştir. 
 
Hasan Bey, insan sevgisi ile doludur. Irk, din, mezhep 
ayırımı yapmamıştır. Hangi din, ırk ve mezhepten olursa 
olsun insanları sevmiş onlara imkan sağlamış, köylerde, 
topraklarında iş vermiş, geçimlerini sağlamıştır. Fakat 
Hasan Bey’de “devlet” fikri önemli yer tutmuştur. Her 
şeyden önce “devlet” demiştir. İçerden ve dışardan 
devlete yönelik her  türlü ihanetin, bölücülüğün, 
isyanların karşısında yer almıştır. Nitekim, dış unsurların 
etkisiyle bazı Doğu illerimizde başlayan isyana derhal 
isyan etmiştir. Daha hükümet kuvvetleri  bölgeye sevk 
edilmeden milis birlikleri kurmuş, başlarına geçerek 
mücadeleye girmiştir. Bu hizmetlerinden dolayı 
“Reiscumhur Gazi Mustafa Kemal” 5 Teşrinisani 
1341 tarihinde çektiği bir telgrafla teşekkür etmiştir. 
Kemal Atatürk’ün telgrafı şöyledir : 
 
“Malatya Belediye ve Milis Reisi Hasan Bey Efendiye: 
İsyan ve irtica hadise-i elimesi karşısında gösterdiğiniz 
fiili heyecanı vatan pervareneden dolayı zatı ailinize ve 
rufukanize arzı teşekkürat eylerim.Hainlerin de şiddetle 
tedip ve tecziyeleri çin bilcümle tedbir itiraz olunmuştur. 
Yakında cezalarını bulacakları tabiidir. Arkadaşlarınıza 
ve muhterem halka selam ve hürmetlerimin tebliğini rica 
ederim. 
 
Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal, 
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Aynı şekilde, zamanın Başbakan İsmet İnönü de Hasan 
Bey’e şu teşekkür ve takdir telgrafını çekmiştir : 
“Memlekette suriş ikâ etmek maksadı ile hainanesi ile 
vukua gelen isyân hasebiyle izhar olunan muavenet ve 
hissiyat mucibi teşekkürdür. 
 
Başvekil İSMET” 
 
Malatya’nın ilk Belediye Başkanı Hasan Bey 1884 yılında 
doğmuş, 65 yaşında iken 1949’da ölmüştür. Üç oğlu 
doğmuş Hilmi ve Celal Bey’ler yaşayarak memlekete 
hizmet etmişler ve hayırlı, başarılı evlatlar 
yetiştirmişlerdir. Hasan Bey ömrü içinde halk ozanlarını 
çok sevmiş ve korumuştur. Halk ozanları da onu sevip 
saymışlardır. Hayatı efsaneleşen Hasan Bey’in destanlar 
içinde de görüyoruz. İşte Aşık Ali Taş’ın Hasan Bey’i 
anlatan destanı : 
 
“Hasan Bey ölmüştür amma yaşıyor 
Tarihe geçenler ölmez arkadaş 
Bütün Malatya’nın gönlünde yeri 
Dostluğun seçenler ölmez arkadaş! 
 
Karşıdan görünür Nurhak Dağları 
Kimse yaratamaz ufak dağları 
Çevresindeki hastaları sağları 
Kucağın açanlar ölmez arkadaş 
 
Hasan Bey hanesi binlerce fakir 
Kimi Akçağ’dan, kikmi Arapgir 
Hakk’ı sevenlere nur olur kabir 
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Helal süt içenler ölmez arkadaş… 
 
Malatya şehrinin Reisi idi 
İnsanlık yolunun delisi idi 
Sanki iyilikler perisi idi 
Kemlikten kaçanlar ölmez arkadaş! 
 
Ben Ki Ali TAŞ’ım böyle söylerim 
Hasan Bey’ler gibisini özlerim 
Herkese misal olsun sözlerim 
Tarihe geçenler ölmez arkadaş 
 
3. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü 
Sempozyumu 
İNÖNÜ İNİVERSİTESİ – 25 EKİM 1988 
 
KAYNAKLAR: 

1. Yurt Ansiklopedisi Cilt 7/8 
2. Malatya Belediyesi Başkanlık Çalışma Raporu 1985/1986 
3. Malatya Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, 

Tebliğler 1-2 
4. Tarla Dergisi koleksiyonu. 
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Bildiri: 12 
Mersin, 2/4 Aralık 1988 
2.Mersin Milli Kültür ve Eğitim Sempozyumu 

Halk Ozanlarının Çukurova 

Haritası 

 
Türk Halk Edebiyatı, Türk Edebiyatının temelidir. Yalnız 
geleneği olan edebiyatların ürünleri kalıcıdır, başarılıdır. 
Türk edebiyatının geleneği vardır. Tür edebiyat masaldan 
başlar, halk öykülerinden, koşmalardan destanlardan, 
efsanelerden başlar. Bu sebeple Türk Edebiyatı, dünya 
edebiyatı içinde köklü, geleneği olan ve yaşamakta 
bulunan bir sanat dalıdır. Bunu bütün bilim dünyası da 
kabul etmekte, “Türk edebiyatı zengin bir geleneğe 
sahiptir” denilmektedir. 
 
 Zengin bir geleneğe sahip bulunan edebiyatımızda temel 
olan Türk Halk Edebiyatı da kendi içinde geleneklere  
sahiptir. Halk edebiyatı ürünlerinin çeşitliliği konuların 
işleniş tarzları, şiirlerin ölçü ve uyak durumları, halk 
edebiyatımızın kendi içindeki geleneklere örnek 
sayılabilir.  Sözlü ve yazılı Halk Edebiyatımızda bir 
gelenek de, ürünlerde “harita” çizilmekte oluşudur. 
Dede Korkut hikâyelerinden, halk hikâyelerine, 
destanlara kadar bir çok halk edebiyatı ürününde 
“harita” çizildiği gerçektir. Bir halk öyküsünün nerede 
hangi yörelerde geçtiği öykünün akışı içinde verilir. 
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Öyküyü dinleyen halk öyküsü kahramanının Isfahan’dan 
Erzurum’a, Kayseri’den Sivas’a…kadar bir çok yeri 
gezdiğini öğrenir. “Hakâyetci” nin anlatımıyla, Munzur 
Çayına, Fırat Nehrine, Nurhak Dağlarına, Van Gölüne, 
Bingöl yaylalarına, Binboğalara, Çukurova’ya gitmiş gibi 
olur. Çünkü aralardaki, koşmalarda buralara seslenişler 
vardır. 
 
Destanlarda da öyledir. Battal Gazi Aşkar’a Köroğlu 
Kırat’ına biner ve özellikle cenk vesilesiyle yurdun çeşitli 
bölgelerini ve illerini dolaşırlar. Efsaneler, masallar, halk 
hikâyeleri gibi anonim üretim olan mani’lerde de harita 
çizildiğini görmek mümkündür. “Amana Aras han Aras/ 
Bingöl’den kalkan Aras / Al başımdan sevdayı / 
Hazar’da çalkan Aras” gibi. Burada Aras Nehrinin 
Türkiye’den doğduğu, Kuzey ve Güney Azerbeycan’ı 
ayırarak Hazer Gölü’ne dökülüşünün haritası vardır.  
 
Türk Halk Edebiyat geleneğini İran’da sürdüren halk 
ozanlarından (18 Eylül 1988’de ölen) Hüseyin Şehriyar, 
Aras’ın, Türkiye sınırları dışındaki haritasını şöyle çizer; 
 
“O taydadır Şeki, Şirvan, Garabağ 
Bu tayda da Meşgin, Eher, Garâdağ 
Birbirlerin Araz’dan almış sorağ 
Araz bizi ayırmadan dağlayıp 
Son sözü de gece - gündüz ağlayıp…” 
                                         (M. Rahim’e cevap-7) 
 
Azerbeycan’lı halk ozanlarının hâlâ  devam ettikleri, 
gördükleri, gezdikleri, özledikleri yahut bulundukları 
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yöreleri şiirde bahsetmek geleneği, Türkiye halk 
ozanlarının da yaşattıkları bir olgudur. Aşık Veysel 
özellikle yaşatmıştı bu geleneği. “Şarkışla kazamdır, 
Sivralan köyüm / Geçti ömrüm gurbet elde neyleyim / 
Gel diyorsa bu illere durmayım / Mektup yâre selamımı 
ulaştır.” diyen Veysel, bir başka deyişinde “Kokuyor 
burnuma Sivralan Köyü…” demiş, çevresinin haritasının 
şöylece çizmiştir : 
 
 “Beserek’te lâle, sünbül yürüdü 
Güldede’yi çayır- çimen bürüdü 
Karataş’ta kar kalmadı eridi 
Gözyaşım mektupta pul diye yazmış” 
 
Bingöl yaylasıyla, Varto’ya bağlı Güzelkent köyüyle 
dağları ve akarsularıyla ozan Ali Temirdoğlu çevrenin 
haritasını şöylece çizer. “Muş Ovanın bakışına/Kurtik 
Dağın yokuşuna/ Murat Nehir akışına/ Akar gider 
nimet gibi”. Aynı geleneğin, Emrah’ın, Bayburtlu 
Zihni’nin, Aşık Ömer’in Pir Sultan’ın eserlerinde 
yaşatıldığını görmek mümkündür. 
 
Toroslar ve Çukurova da âşıkların harman olduğu 
yörelerdir. Günümüzde de bir çok halk ozanını bağrında 
barındıran bu yörede tarih içinde çok güçlü aşıklar 
yetişöiştir. Karacaoğlan ile Dadaloğlu Türk Edebiyatı 
tarihine adı pırıltılarla geçmiş  yıldız ozandırlar. 
Bunlardan başka Çukurova - Toroslar, değerli, güçlü halk 
ozanları yetiştirmiştir. 
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İçel sınırları içinde yaşamış ve yetişmiş halk 
ozanlarından bazıları şunlardır :  Karacaoğlan, Silifkeli 
Küçük Karacaoğlan (XIX. Yüzyıl), Kara Fevzi (1741-1833), 
Aşık Natuvâni (1741-1791), Aşık Cemâli (1811-1871), 
Aşık İrfani (1839-1871) Aşık Rıza (1841-1895) Deveci 
Topal Mustafa (1845-1925), Nati (1845-?) Serdari (1875-
1920) İçelli Refik. 
 
Karacaoğlan Adana sınırları içinde doğmuş, Çukurova ve 
Toroslar’da yaşamıştır. Tarsus’ta uzun süre kaldığı 
bilinmektedir. İçel’e bağlı Mut ilçesinin Çukur Köyünde 
ona izafe edilmiş “Karacaoğlan Tepesi” mevcuttur. Halk, 
Karacaoğlan ile sevgilisinin burada gömülü olduğuna 
inanmaktadır. Mut ilçesinde anıtı vardır. Prof. Hüseyin 
Gezer yapmıştır. 17. yüzyılda yaşayan ünlü 
Karacaoğlandan başka İçel’in yetiştirdiği bir Karacaoğlan 
daha vardır. 19. yüzyılda yaşamış. Karacaoğlan adıyla 
tapşırmıtır. Halk buna “Küçük Karacaoğlan” adıyla 
seslenmiştir. 
 
Adana yöresinde de bir çok halk ozanı yetişmiştir. En 
ünlüleri Karacaoğlan ile Dadaloğlu’dur. Günümüzde de 
Adanalı halk ozanları, geleneği başarı ile 
sürdürmektedirler. Adana’lı halk ozanlarından bazıları 
şunlardır : İlbeylioğlu (1706-?), Aşık Abdullah, Kara 
Osman, Kul Halil, Kul Seydi, Üçgözoğlu, Aşık Ali, Aşık 
Mustafa, Hacı Nabi Bey, İbrahim, Kul, İne Arap, Nasibi 
Baba (1845-1888), İbrahim Necati (1845-1896), Selami 
Aşık Durdu Kadın, Nazlı Gelin, Sinem Kız, Avşarlı Hasibe 
Ramazanoğlu (1861-1942) Aşık Fatma Bacı Taşkaya-
1945) 
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Bunlardan başka Elbistanlı Derdiçok, Çorum’lu Deli 
Boran, Sıtkı, Aşık Mehmet, Aşık Klebi gibi bir çok halk 
ozanı da Çukurova yöresinde yaşamış, şiirler, destanlar 
söylemiştir. Bunlardan bazılarını halk  kendi çocuğuymuş 
gibi bağrına basmıştır. 
 
Halen (1988) yaşamakta olan Adanalı halk 
ozanlarından bazıları ise şunlardır : Abdulvahap 
Koaman (1934-) Aşık Ferrahi (1934-1968) Aşık Feymani 
(Osman Taşkaya 1942-) Hacı Karakılçık (1948), Halil 
Karabulut (1926) Kul Mustafa (1931-) Aşık Mahmut 
Taşkaya (1939-)  
 
Çukurova ve Toroslar’da yetişen, hayat süren bu halk 
ozanları, daha eskilerin yaşadıkları, gezdikleri özledikleri 
yerleri mısralarında belirttikleri geleneği çerçevesinde 
deyişlerine dökmüşlerdir. Özellikle Karacaoğlan ile 
Dadaloğlu’nun şiirlerinde yöre isimlerine sık, sık rastlanır. 
Bu ozanlar, şiirleriyle adeta bir Çukurova-Toroslar 
haritası çizerler. Dağlar, ovalar, akarsular, yerleşim 
birimleri zaman, zaman eserlerde dile gelir. Bu şiirleri 
okuyanların veya dinleyenlerin gözünde Gavur dağları, 
Binboğalar, Çukurova, Mersin kıyılarından Akdeniz, iller 
ilçeler, söyler canlanır. İnsan ya oralara gitmiş gibi olur, 
ya  da özlem duyar. 
 
Karacaoğlan, şiirleriyle harita çizdiğine, yani Çukurova-
Toroslar çocuğu olarak bilindiğine o kadar emindir ki, 
“Yerim belli.. derler Sayıloğlu…” mısraı ile yerinin 
bilindiğini ifade etmiştir. Adana Bahçe İlçesi’ne bağlı 
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Varsak Köyünde (1606) dünyaya gelmiştir. Sayıloğulları 
ailesindendir. Feke ilçesine bağlı Göğceli Köyünden 
olduğu da söylenir. Tarsus başta olmak üzere İçel’in öteki 
dağ ve ova yerleşim birimlerini de gezmiştir. 
Karacaoğlan, yerleşik düzendeki halka da, konar-göçer 
oymaklar halkına da çalıp söylemiş, evlerde, konaklarda 
ve çadırlarda konuk olmuştur. 
 
Karacaoğlan’ın Çukurova- Toroslar bölgesinden çıkarak 
“çok memleket” gezdiği söylenir. Zaman zaman bu 
konuyu da Karacaoğlan mısralarında dile getirir. Fakat 
onun en çok bildiği, gezdiği yöre bu yörelerdir. Bu 
yöreden bahsederken sımsıcaktır. Sarmaşır gibidir. 
 
“Çukurova bayramlığın giyerken 
Çıplaklığın üzerinden soyarken 
Şubat ayı kış yelini kovarken 
Cennet dense sana yakışır dağlar” 
 
Karacaoğlan’ın ünlü “güzel arama destanı” nda da, 
uzaktaki iller ve ülkeler dışında İçel ve Adana çevresi 
yerleşim birimleri özellikle yer almıştır. 
 
“Çıktım seyreyledim Niğde’yi Boru 
Açep gezsem mavi donlum var m’ola 
Güzeller durağı Tokat, Engürü 
Acep gezsem mavi donlum var m’ola? 
 
Hey geri de deli gönlüm hey geri 
Adana, İlbeğli, Göksun, Tekir’i 
Otuz iki sancak Diyarbekir’i 
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Acep gezsem mavi donlum var m’ola? 
 
Hasiri de deli gönlüm hasiri 
Deryada  dönüyor kıral yesiri 
Halep, Tırablus, Koca Mısır’ı 
Acep gezsem mavi donlum var m’ola? 
 
Yeşil ördek yayılıyor çimende 
Mehdi günü doğar âhır zamanda 
Kürt’te Hindistan’da, Çin’de, Yemen’de 
Acep gezsem mavi donlum var m’ola?  
 
Yeşil ördek sulanıyor gölekte 
Altın küpe şavk veriyor kulakta 
Cennet- i âlâda, huri melekte 
Acep gezsem mavi donlum var m’ola? 
 
Mecliste içerler demi kanyadan 
Güzel seven mur’ad alır dünyadan 
Kayseri’den, Karaman’dan, Konya’dan 
Acep gezsem mavi donlum var m’ola? 
 
Hacı Bektaş Veli şeyhlerin piri 
Konya’da yoklayın Molla Hünkârı 
İçel’den, Antıp’ten, Gürüm’den beri 
Acep gezsem mavi donlum var m’ola? 
 
Mardin’den de Karaca’oğlan Mardin’den 
Çeken bilir ayrılığın derdinden 
Koçhisar’dan, Hasandağ’ın ardından 
Acep gezsem mavi donlum var m’ola? 
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Burada Karacaoğlan, yakın çevresi olan Toroslar ağırlıklı 
bir Türkiye haritası çizmektedir. Ozan, “Yunmuş arınmış 
Ayanoz gülünde/ Işılaşır gider siyah telleri” mısralarıyla 
başlayan koşmasında daha mahalli’dir. 
 
“Aşağıdan beri Tıdık deresi 
Saklı durur bu sinemin yaresi 
Türkmen kızın birden açtı yaresi 
Yeşil ile doldu Sacur gölleri” 
 
Karacaoğlan, Toroslar’da yaşayan Türkmen oymaklarının 
sevgilisidir. Yıllarca onların arasında yaşamış, Türkmen 
kızları ona âşık olmuş, Türkmen oymaklarının 
geleneklerini söylemiş, hattâ giyim kuşamlarını dahi 
mısralara dökmüştür. Bu yüzden yüzyıllar boyu, şiirleri, 
türküleri, Türkmen oymakları arasında söylenip 
durmuştur. Halk onu belleğinde dededen 
toruna…yaşatmıştır. Antep’den Aydın’a  uzanan çizgi 
içinde aşiretlerin dilinde ve gönlünde Karacaoğlan 
olmuştur. O da oraları gezmiş, bu illeri, köyleri dilden 
düşürmemiştir. 
 
“Aydın kazasında Turgut ilinde 
Gezdin evlerini buldum gezerek 
Sırma karıştırmış sünbül saçına 
Döküp gider dal boynuna düzerek”  
 
Bir başka şiirinde şöyle der Karacaoğlan : 
 
“Kalk gidelim atım harap haneden 
Eğrikol’da yem yedirem atıma 
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Kısmetimiz versin Mevlam - Yaradan 
Gece Egrikol’da yatalım atım 
 
Atına bineyim edeyim sökün 
Sağına soluna hamayıl takın 
Ayar ırak derler Kefendiz yakın 
Gece Kefendiz’de yatalım atım 
 
At ile Kırım’ı aştıktan geri 
Dizgini boynuna düştükten geri 
Aksu’yun köprüsün geçtikten geri 
Bu gece Göksun’da yatakım atım 
 
Maraş’tan ötesi uzak bir yoldur 
Tatar deresinde dizginin kaldır 
Öğle namazım  göksünde kıldır 
Bu gece Göksun’da yatalım atım 
 
İyi derler Elbistan’ın ovasın 
Yaz getirir ılık, ılık havasın 
Koca Binboğa’da şahin yuvasın 
Gece Binboğa’da yatalım atım 
 
Atım Öğrek’te dokutam çulunu 
Üç güzele ördüreyim palanı 
Som gümüşten döktüreyim nalını 
Bu gece Öğrek’te yatalım atım 
 
Karac’oğlan der ki yârim yâr ise 
Ağyar ile muhabeti yoğ ise 
Atım sende küheylânlık var ise 
Gece yâr koynunda yatalım atım 
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Antep, Mersin, Maraş, Adana çevresinden daha yakına 
gelir. Karacaoğlan, Tarsusu’un Kalbur ve Kargıcak 
köylerini haritasında işaret eder ve mezaranın, 
makamının, anıtının bulunduğu Mut ilçesinin karşısındaki 
Eğri Dağı’na selam verir : 
 
“Eğri Dağı’nun taşında 
Avcılar gezer başında 
Yâr yitirdim hilâl kaşlı 
Sana geldim Eğri dağı 
 
Eğri dağın başı taşlı 
Gelenlerdi hümâ kuşlu 
Yâr yitirdim hilâl kaşlı 
Sana geldim eğri Dağı 
 
Eğri Dağı’nın başları 
Ötüşür hüma kaşları 
Leylâ hilâl kaşları 
Sana geldim Eğri Dağı 
 
Eğri Dağı’nın düzleri 
Çığrışıp öter kazları 
Köşe başında kızları 
Sana geldim Eğri Dağı 
 
Eğri Dağı’nın eteği 
Çevresi arslan yatağı 
Kalkımış kervan otağı 
Sana geldim Eğri Dağı 
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Karac’oğlan döne, döne 
Gezer dağlar yana, yana 
Yitirdim yârim bir Suna 
Sana geldim Eri Dağı” 
 
             * 
 
“Kozandağı sis mi tutar? 
Altıntabak pas mı tutar? 
Kozanoğlu ölmeyinen 
Avşar ili yas mı tutar? 
 
Şu Feke’nin hanımları 
Kara bilmez alınları 
Kör olasın Derviş Paşa 
Hep dul ettin gelinleri” 
 
Dadaloğlu’nun deyişlerinde daha bir çok yer adı sıralanır, 
Örnek olarak, “Yine tuttu Gavur Dağın horanı/Hançer 
vurup acar lâdin yaramı”,. “Binboğa’yı desen dağların 
beyi / Gözüken Soğanlı hani Koç dağı/Aladağ, Bakırdağ, 
Bulgar’ın tayı/Erciyes ulunuz pirin… 
 
(2.Mersin Milli Kültür ve Eğitim Sempozyumu) 
MERSİN-2-4 Aralık 1988 
 
 
KAYNAKLAR : 
 
1.Yurt Ansiklopedisi-1.5 
2.Karacaoğlan-Tahir Kutsi Makal, Toker Yayınları 
3.Dadaloğlu, Tahir Kutsi Mamay, Toker Yayınları 
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4.Türk Halk Şiiri- Tahir Kutsi Makal,Toker Yayınları 
5.Karacaoğlan-M. Necati Karaer, TercumanY. 
6.Karacaoğlan- Cahit Öztelli, Milliyet Yayınları 
7.Karacaoğlan- Dr, Müjgan Cunbur, Kültür Bakanlığı 
Yayınları 
8-Güzel Türkiyem- Ali Temiroğlu, Müziksan Yayınları 
9-Aşıklar Şöleni- Tahir Kutsi Makal, Müziksan Yayınları 
10- Güneyde Türkmen Oymakları-Ali Razı Yalgın, 
Kültür Bak. Yayınları 
11. Türk Yurdu- Ayrılık, Dergi, sayı; 21 
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Bildiri: 13 
Malatya, 8 Kasım 1989 
İnönü Üniversitesi 
 

Türk Halk Edebiyatında  

Sözlü Anlatım Geleneği  

ve  

Masal Babası  

Eflatun Cem Güney 
 

Türk edebiyatı, geleneği olan zengin bir 
edebiyattır. Türk milletinin edebiyatı, Türk halkının tarih 
sahnesine çıkışıyla başlar. Pek doğal ki, yazıdan önce de 
Türklük vardı ve  bu halk, kabaca da olsa bir edebiyata 
sahipti. Gelişen zaman içinde edebiyat da gelişmiş, dil 
öykülerle, şiirlerle, destanlarla işlenmiştir. 

 
Edebiyat tarihçilerimiz, edebiyatımızı “sözlü” 

“yazılı” olarak ayırırlar. Sözlü edebiyat, halk arasında 
anlatılan öykülerden, okunan şiir ve destanlardan 
oluşur… Bu ürünler yüzyıllar boyunca halkın belleğinde 
yaşarlar. Bu edebiyat ürünlerinin ilk yaratıcısı tek kişidir, 
bir ozandır. Yıllar içinde anonim hale gelirler. Bu anonim 
halk edebiyatının ürünlerini daha sonraki kuşaklara, 
sözlü anlatım geleneği içinde aktaranlar ise yine halk 
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ozanlarıdır. Yahut halkımız arasında “hekâyetci” adıyla 
anılan kimselerdir. Halk öyküsü anlatanlara yanlış olarak 
“meddah” da denilmektedir. Oysa meddah “methedici, 
övücü” anlamındadır ve halk hikayecilerinden ayrılır. 
Meddah, tek başına tiyatro yapar, hikâyeler anlatır, 
hisseler çıkarır. Halk edebiyatı ürünlerinde ise daha çok 
günlük hayata değen kıssalar anlatır. 

 
Sözlü edebiyat geleneğimizin anlatıcısı da bir  

sanatçı niteliğindedir. Yaratma gücü ve yeteneği vardır. 
Bunlar çok zaman kendiler de ozandır, çalarlar söylerler. 
“Ozan”lar, Türk toplumunda her zaman 
varolagelmişlerdir. Halk ozanları, kimi Türk toplumunda 
“Aşık”, kiminde “Ozan” ve başka adlar almışlardır. 
Altaylılar “Kam” Kırgızlar “Bahşı-Baksı”, “Oyun”, 
Tunguzlar “Şaman” Oğuzlar “Ozan”, Azeriler “Aşug” 
demişlerdir. İlk zamanlarda ozanlar, dinî, askeri 
törenlerde görev alırlardı. Günün önemine göre destan, 
koşma, ağıt, koçaklama, türkü okurlar, halkı 
coştururlardı. Türk toplumunun destanlarını yapan 
birleştirip dededen toruna aktaran bunlardır. Halk 
ozanlarının söylediği destanların zamana uygun 
söyleyişleri ile halk hikayeleri olmuştur. Bir çok halk 
hikayesinde destan  motiflerinin bulunuşunun sebebi 
budur. “Dede Korkut” hikayelerinde özellikle destan 
motifleri belirgindir. Ve topluca söylenmesi halinde Dede 
Korkut, bir büyük destan olarak ortaya çıkar. Oğuz 
boyunun bu büyük destanı zamanla bölünmüş, 
hikâyelere ayrılmıştır.  
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Dede Korkut öyküleri, Türk sözlü edebiyat 
geleneğinin en belirgin örneklerinden biridir. 
“Hekâyetçiler” yahut ozanlar, yüzyıllar boyunca 
belleklerinde korumuşlar, kuşaktan kuşağa 
aktarmışlardır. Halen bazı hikâyeleri değişik varyantlarla 
aklında tutan ve çok güzel şekilde anlatan halk 
ozanlarımız vardır. Dede Korkut hikayeleri, daha 
sonradan kaleme alınmıştır. 1950’li yıllarda, Rusya’da, 
Azerbeycan’da bu hikayelerin okunması yasaklanmıştı.  
Kitaplar imha edilmişti. Çünkü Dede Korkut hikayeleri, 
topluma “millet olma şuuru” aşılıyordu. Ataların 
kahramanlıkları, insani duygu ve düşünceler, vefa, 
dostluk, kardeşlik, birlik, birlikte başarıya ulaşma 
düşüncesi, yurt ve millet sevgisi, feragat ve  fedakarlıklar 
anlatılıyordu. Türk Kağanları’nın yücelikleri de bu 
öykülerde anlatılıyordu. Kitaplar imha edilip okumak 
yasaklanınca Azerbaycan’da “Dede Korkut hafızları” 
türedi. Evde tarlada hapishanede bunlar sözlü edebiyat 
geleneğimizi yaşattılar ve Azeri Türkleri yasağı deldiler, 
kaldırttılar. 

 
Her biri bir folklor hazinesi taşıyan halk 

hikâyelerimiz de baskı yüzünden veya kendiliğinden 
hiçbir zaman unutulmamıştır. Bu gün gazetelerin, 
radyonun, televizyon ve videonun bulunduğu 
günümüzde sözlü edebiyat geleneğimiz yok olmamıştır. 
Halk ozanlarımız, özellikle Doğu Anadolu’da geleneği 
sürdürmektedirler. Ozanlar geleneği yaşatmaktadır ve 
halk, ata yadigârı geleneğin yaşamasını istemektedir. Bir 
köye bir güçlü ozanın geldiğini duyan köylü, televizyonda 
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isterse en güzel program olsun, “oturak evi- muhabbet 
konağı”na koşmakta, eski destanların parçalarını, 
kendinden olanı dinlemektedir. Evet kendinden olanı. 
Halk öykülerini bir halk ozanı yaratmıştır. Daha sonrakiler 
onu geliştirip süslemişlerdir. Hemen her halk hikâyesinde 
öykünün bir yerlerinde manzum parçalar mevcuttur. 
Halkın duygu ve düşüncelerini acılarını, özlemlerini 
gurbet ve sıla duygularını dile getiren şiirlerdir bunlar. 
Halk ozanı halk adına konuşur, halkı söyler ve halkı 
düşünür. Halkın, kendi hikâyesinin dinlemesi, öğrenmesi 
ve anlatılırken yaşıyor  olması normaldir. 

 
Halkın yüzyıllar boyunca yaşatıp yaydığı halk 

hikayelerinde de halk kendini görür. Türk’ün ilk romanı, 
Tanzimat’tan sonra başlamaz, ilk romanlarımız halk 
öyküleridir. Bir olayı geniş çerçevesiyle, güzel bir üslupla 
anlatır bu hikayeler. “Zamanda birlik, konuda birlik, 
mekânda birlik prensibi” bunlarda da geçerlidir. 

Köroğlu hikâyelerinde-24 kolu vardır - yöneticiye 
o zamanın Derebey’ine baş kaldırmış bir yiğidin öyküsü 
vardır. Kerem ile Aslı hikâyesinde, din ayrılığının, 
birbirlerine aşık iki genci birleştirmediği anlatılır. Ercişli 
Emrah ile Selvihan öyküsünde fakir olan Aşık Emrah’ın 
zengin kızı Selvihan’a lâyık görülmeyişi konusu 
verilmiştir. Şirin’e âşık olan Ferhat’ın yaptığı fedakarlıklar 
anlatılır. Bu ve benzeri her hikayede ayrı ayrı duygulanır 
ve düşünür insanlar… Ve romanın, zihinlerde devam 
ettiği gibi, halk öyküleri halkın düşüncesinde devam 
eder. Köroğlunda isyanı ve kahramanlık duygularını yaşar 
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insan. Kerem ile Doğu illerini gezer,  doğa ile birlikte olur, 
Aşık Garip ile Ferhat’ın çilesini yaşar. 

 
Geleneğin yaşatıcı “hekâyetçi” ve halk ozanı da 

coşar, coşturur. Hüzünlü yerlerde sazı hüzünlü bir ezgi 
çalar, sevinç, coşkunluk ve kahramanlık işleyen 
koşmalara sıra gelince saz da coşar. Tiyatro oyuncusu 
gibi hem anlatır ozan, hem çalar… 

 
Halk hikâyelerimizi anlatan zihninde taşıyan 

ozanlar yirminci yüzyılda da yaşamaktadır, dedik. 
Bunlardan bazılarını ben bizzat gördüm. Aynı toplulukta 
bulundum, dinledim, yemek yedik, sohbet ettim. 
Erzurumlu hekâyetçi Behçet Mahir bunlardan biriydi. 
Atatürk Üniversitesi öğretim elemanlarınca  Behçet 
Mahir’in anlattıkları toplanmış, sesi ile kayda alınmıştır. 
Posof’lu halk ozanı Müdami’yi de çok dinledim. Çok 
yaman bir hikaye anlatıcısı idi. 

Bu günde Doğu Anadolu kökenli ve orada 
yaşayan halk ozanları, geleneği yaşatmaktadırlar. Bunlar, 
günlerce süren eski öyküleri anlatmakta oldukları gibi 
“Tekvin etmekte” yani yeni öyküler oluşturmaktadırlar. 
Bazıları da türküleri kısa hikaye başlangıçlarıyla 
anlatmaktadırlar. 

 
Türk Sözlü Halk edebiyatı, geleneğinde 

“hekâyetçi”ler, şiir ezberleyip söyleyenler dışında 
“masalcılar”da vardır. Her ana- baba çocuğuna ninni 
söyler, masal anlatır. Fakat masalcıların verdiği lezzeti 
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veremezler. Uzun kış gecelerinde toplantılarda masal 
anlatma geleneği vardı. 

 
Güzel masal anlattığı, tekerlemesiyle, atasözü ve 

deyimlerle renk kattığı, hisseden kıssa çıkardığı için 
toplantılara sık çağrılan yaşlı kadınlara “Masal Anası” 
deniliyor. Genellikle erkekler, iyi masal anlatamazlar. Bir 
kişi müstesna! 

 
  Eflatun Cem Güney, “Masal Babası” idi. Türkiye 
Türk, toplumunda onun kadar lezzetli, onun kadar sarıp-
sarmalayan güzellikle masal anlatan olmamıştır. 
Çocukluğumuzda ve ilk gençlik yıllarımızda, o konuşacağı, 
zaman radyo başına üşüşürdük. Hayalleri genişleten, 
düşünceleri kötülüklerden arındırıp iyiliklere sevkeden 
bir yorumu vardı. Eflatun Cem Güney, tatlı sıcak sesiyle 
halkı uçak gövdesi kanatlı Zümrüdüanka kanatlarına 
bindirir, ülkelerden ülkelere dolaştırırdı. Biz, millet olarak 
okumaktan daha çok dinlemeyi seven bir toplumuz. 
Fakat Eflatun Cem Güney, ayrıca dinlemeyi sevdiren 
insandır. ”Masal Babası” olması yanında folklorculukta 
ustalarımızdan biri  olarak da sevgi ve saygı duyduğumuz 
Eflatun Cem Güney’i 1960’lı yıllarda İstanbul’da tanıdım. 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı idi. Daha sonra Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü oldu. Bu krumu kurdu ve İstanbul’da 
güzel, başarılı çalışmalar yaptı. “Folklor Enstitüsü Kurma 
Derneği” çalışmalarımızda, derlemelerimizin 
değerlendirilmesinde, “Folklor” Ensitüsü Kurma Derneği 
kurma çalışmalarımızda onu teşvikçi olarak daima 
yanımızda bulduk. Emekli olduktan sonra da halk 
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hikâyelerini derlemek ve  değerlendirmek amacıyla 
Sultanahmet’te “Cevri Kalfa Okulu”nun odasında 
çalışırdı. O yaşında kalın camlı gözlüklerini taka - çıkara 
çalışır, lezzetle konuşurdu. Yüzü, evlât acısı görmüş 
olmanın derin çizgilerini taşıyordu.Ama halkbilimci 
olmanın getirdiği yaşama sevinci ile dopdolu bir insandı. 
 

Eflatun Cem Güney, masallarımızın geniş çapta 
derlenip  değerlendirilmesini, yayınlanıp yabancı dillere 
çevrilmesini isterdi. Bu hususta kendisi öncülük yapmıştı. 
Masallarımızdan bir kısmını, Dede Korkut hikâyelerini 
bazı halk hikâyelerini kendine özgü üslûpla yazarak 
yayınlamıştı. Beğendiği uslûbum içinde benim de masal, 
halk hikâyesi, destan yazmamı öğütlerdi. Biz öğüdü 
yarıya yakın dahi, tutamamışsak da genç yazar 
arkadaşlarımıza yazdıklarında zengin halk kaynağından 
ayrılmamalarını söylemek isteriz. 

 
Evet sözlü edebiyat geleneğimizin ürünleri hiç 

eksiksiz derlenmeli, değerlendirilmelidir. 
 

İnönü Üniversitesi 
8 Kasım 1989-MALATYA 
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Bildiri: 14 
Eskişehir,08.05.1990 
1.Uluslararası Yunus Emre Kongresi) 

Yunus Emre 
 

Yunus Emre, Tapduk Emre’nin yetiştirmesidir. 
Kırk yıldan çok, Tapduk dergâhına hizmet etmiştir. Onun 
dergâhında okumuş, öğrenmiş ham iken pişmiştir. 
Tapduk’un sağlığında ve ölümünden sonra, ondan 
öğrendiklerini halka yaymıştır. “Halka Tapduk manisin, 
saçtık elhamdüllah!” diyerek gönül rahatlığını 
vurgulamıştır. Yunus Emre, tarikat şeceresini şöyle 
bildirir. 

 
“Yunus’a Tapduk’dan oldu, hem Barak’dan 

Saltuk’a” “Bu nasip çün, cüş kıldı, ben nice pinhân 
olam…” 

 
 Nasip coşturmuştur onu ve el içine çıkmıştır, gizli 

kalamamıştır. Çünkü mürşitleri, sevmek ve düşünmek, 
düşüncelerini yaymak gereğini duymuşlardır. Yunus da 
öyle yapmıştır. “Sevdiğimi söylemezsem sevmek derdi 
beni boğar” diyerek sevdiğini söylemiş, öğrendiğini 
öğretmiş, duygu ve düşüncelerini şiire dökerek halka 
heyecan aşılamış, düşünmelere çağırmıştır. 
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Menkıbelere göre, Yunus Emre, Tapduk Emre 
dergâhına kırk yıl odun taşımış. Bir kerece de eğri odun 
getirmemiş dergâha… Tapduk emre  sormuş : 

 
“-Bu nice haldir Yunus’um?” 

Yunus Emre Cevap vermiş; 
-“Şeyhimin dergâhına eğri ne girdi ki şimdiye 

kadar, odunun eğrisi  girebilsin? Girebilmez!” 
 
Bu cevap ve daha nice güzel olaylar, konuşmalar 

ve düşünceler dolayısıyla Yunus, Tapduk’un en değer 
verdiği müridi, dervişi olmuş... Günlerden bir gün, bir 
atışma olmuş, Yunus Emre de dergâhtan çıkıp çekilip 
gitmiş... Bir süre sonra, pişmanlık duymuş. Hocasını haklı 
yahut haksız, kızdırmış olduğuna üzülmüş... Dönmüş 
dergâha !.. Ama kabul göreceğinden emin değil... 
Tapduk’un hanımı “Ana Hatun”a açmış konuyu... Tapduk 
Emre’nin gözü görmezlenmiş o sıra… Ana Hatun demiş 
ki: 

 
-“Kapı eşiğine, anakapının oraya yat. Bastonu 

değdiğinde sorar bana, hangi Yunus, derse vay yandın… 
Topla heybeni yola düş...” 

 
Yunus Emre anakapı, eşiğine yatmış. Biraz sonra 

Tapduk Emre, eşinin yedeğinde girerken, bastonu 
Yunus’a değmiş. Tapduk Emre sormuş:  

 
-“Kimdir bu hatun?..” 
-“Yunus efendi hazretleri !..” 
-“Bizim Yunus mu?” 
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-“Evet…” demiş hatun. Yunus kalkmış, el 
öpmeye davranmış sarılıp hasret gidermişler… 

-“Bizim Yunus…” 
 
Evet bizim Yunus !..  Bence Tapduk Emre bu 

sözüyle Yunus Emre’nin tapusunu millete vermektedir… 
Yunus, bizim Yunus’dur. Yüzdeyüz bizden olan Yunus… 
Yüzde yüz Anadolu çocuğu olan, yüzde yüz Türk olan ve 
yüzde yüz Müslüman olan Yunus !..  

 
“Hümanisttir” vesairedir, denilerek Yunus Emre 

paylaşılmaya çalışılmasın. Yunus bizimdir.Yüzde yüz 
millidir. Bu yüzdendir ki, milletlerarasıdır. Çünkü ulusal 
olmayan “evrensel” olamaz. 
 
 
 
BİR ANADOLU ÇOCUĞU 
 

Yunus Emre, Türk milletinin müşterek evlâdıdır. 
Onun kadar milletine malolmuş, sevgi ve saygı ile 
kendisine bağlanılmış bir başka ozan yoktur dünyada. 14 
yerde “Yunus Emre”nin mezarı”nın bulunduğunun iddiası 
ve kabulü boşuna değildir. Kula’dan Erzurum’a kadar 
bütün vatan sathında Yunus’un makamı vardır. Aslında 
kaynaklar, onun Eskişehir’in Sarıköy’ünde ( bugünkü 
Yunus Emre Köyü ) doğduğunu ve yine Sakarya 
Irmağı’nın kıyısında öldüğü konusunda birleşmektedir... 
Yunus’a ait olduğu söylenen, yüzyıllarca öyle bilinen 
mezardan kemikleri alınarak bugünkü türbesinde 
toprağa verilmiştir. 
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Halkın gözünde ve gönlünde, düşüncesinde Yunus 
Emre ölmemiştir. Yunus’da söyler ölümsüzlüğünü : 

 
“-Yunusu öldü diye selâ verirler 
Ölen hayvandurur âşıklar ölmez!” 
 
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde makamı bulunan 

bir kişi olarak, şiirleri ezberlerde gezen bir ozan olarak 
ölümsüz düşünceleri savunan bir düşünür olarak Yunus 
yaşamaktadır. Aramızdadır… Halktan biridir O, bizden 
biridir. Halkın dili ile Hakk’ı söylemiş, haklıyı 
savunmuştur… 

 
 Ve Yunus, özbe-öz Anadolu çocuğudur... Bakınız, 

çağdaşı, çevreye, ondan önceki ve daha sonraki Anadolu 
erenlerine… Her biri dışardan  Anadolu’ya gelmişlerdir. 
Kimi Horasan’dan, kimi Belh’den, kimi Hicaz ile 
Yemen’den… Yunus’un kökeni Türkiye’dir... Devrinde 
Arapça konuşmak, Farsça lügat parçalamak, şiir “inşâ” 
etmek, bir gösterişli moda idi… Bizim Yunus bunlara 
tevessül ve tenezzül etmemiştir... Alçak gönüllülükle, 
yüce gönüllülükle Türkçe söylemiş, daha çok, Türk’ün 
milli şiir ölçüsü hece’yi kullanmıştır. 
 
TÜRK GİBİ SÖYLEMEK VE TÜRÇE SÖYLEMEK 
 

 Yunus Emre’yi bizim kılan bizden kılan Müslüman 
- Türk gibi düşünmesi ve Türk olarak Türkçe 
söylemesidir… Dil, bir milletin ses bayrağıdır. Nice büyük 
sayılan şairler, Türkçe’yi Farsça’nın kefenine sarmaya 
çalışırken o, Türkçe’nin bayrağını heyecanla 
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dalgalandırmıştır. Bunu yaparken Türk olduğunu, inanç 
dolu olduğunu unutmamıştır.  

 
Bizim olanlara bizden bir gözle bakmıştır Yunus 

Emre… Türk halkı “Ev alma komşu al…”der… Yunus’da 
dostluğa çok büyük önem verir... “Gel dosta gidelim 
gönül” der... İstediği, beklediği ve gittiği gönül dostudur, 
fikir dostudur... Çünkü iyi niyetli olmayan fesatlık 
düşünen, karnında ve kafasında hilekârlık tilkileri 
dolaştıran; dost olamaz, iyi insan ve iyi komşu olamaz… 

 
Anadolu insanı tevazu içindedir. Yere bakar... 

Toprağın bereketine inanır... “Rençberin karnını 
yarmışlar, kırk tane gelecek sene çıkmış” denilir... Yunus 
da  sabırlıdır, çalışma ve sabır öğütler, toprağa bakım 
öğütler. Şöyle der : 

 
“Ben ay’ımı yerde gördüm 
Ne isterem gökyüzünde 
Benim yüzüm yerde gerek 
Bana rahmet yerden yağar.” 
 
Yunus Emre, mistik düşüncelerini anlatırken de,  

hayatın gerçeklerinden, Türk’ün kendine özgü 
yaşayışından örneklerle pekiştirir... Örnek olarak: Yunus, 
dünyayı bir değirmene benzetir… Zamanı değirmen 
taşına ve halkı una... Dönme dolapla konuşur, kamburu 
çıkmış ağaçla, kırda açan çiçekle, börtü, böcekle dertleşir 
konuşur. “Aşk ağlatır, dert söyletir” atasözü uyarında 
ağlar ve söyler... Halkı söyler, halkça söyler, Hakk’ça 
söyler. Anadolu insanının günümüzde de korkusunu 
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yaşar : Gurbette garip ölme korkusunu yaşar, “Bir garip 
ölmüş diyeler / Üç günden sonra duyalar / Soğuk su ile 
yuyalar /  Şöyle garip bencileyin” diye, Türk insanı 
olarak, mütevekkil, hüzünlü, seslenir… 

 
Türk insanının ulusal sazı kopuzdur, bağlamadır… 

Kopuzla “boy boylanır soy soylanır.” Törende şölende, 
kavgada, dövüşte kopuz vardır. Türk’ün hayatında… 
Kopuz olagelmiştir. Kopuz sonradan “çögür” adını almış 
“saz” adını almış, “bağlama” olmuş, teli ve sesi 
zenginleşmiş, Türk’ün yaşantısında yeri eksilmemiştir. 
Yunus’un şirinde de kopuz vardır. 
 
HALKIN ACISI, SEVİNCİ YUNUS’DA 

 
Yunus Emre, kendini büsbütün dine vermiş “öbür-

dünya” düşünen, miskin, çalışmayan, tembel, “dokunma 
günahtır” diye gerilikler düşünen, yobaz biri değil, 
dinamik, çalışkan, çalışmayı öğütleyen, iki dünya için 
çalışılmasını, bir arada geçinilmesini  isteyen barış ve  
sevgi adamıdır. 

 
Yunus Emre’nin yaşadığı yıllarda Türkiye, büyük 

çalkantılı bir dönem yaşamıştır. Anadolu’da kurulan 
Selçuklu Türk Devleti, Anadolu’yu Türkleştirme,  
topraklara Türk mührü vura çabasında iken Doğu’nun ve 
Batı’nın hücumları sonucu çok acılar, sancılar çekmiştir. 
Bir yandan “Haçlı Seferleri” bir yan dan “Moğol istilâsı” 
yaşanmıştır. 
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Özellikle Moğol istilası Anadolu Türk halkına derin 
acılar yaşatmıştır. Çünkü Moğol birlikleri arasında Türkçe 
bilen askerler olduğunu görüp anlayınca Anadolu Türk 
halkı hüzünlenmiş ve bu duruma çok kızmıştır. Halk, 
Moğol’u kasdederken “Tatar” demiştir. Haklın bu duygu 
ve düşünceleri, Yunus’un deyişlerine yansımıştır. 

 
“Ol budakta biter iman 
İman bitse gider gürnan 
Dün-gün işim budur heman 
Nefsime bir Tatar oldum” Bir başka deyişle 

Yunus, Tatar’ı şöyle anar: 
 

“Aşkın çeri saldı benim gönlüm evi iklimine 
Canımı esir eyledim nider bana yağı Tatar” 
 

Başka bir deyişinde Tatar’ı halkın, hiçbir şeyden 
korkusu olmayan kişiler olduğu düşüncesinden hareket 
eder: 
  
“Okursun tasnif kitap 
Çekersin bunca azap 
Havf u recâ sende yok 
Öyle ki bir Tatar’sın” 
 
Yunus, “Bizim Yunus”, bizim derdimizle dertlenmiş, 
acılarımızla yanmıştır. 
 
Müslüman Türk’ün hoşgörüsünü, şiirlerine yansıtmıştır. 
“Yetmişiki milleti” bir gözle görmüştür. “Yetmişiki millet” 
motifi, Türk dilinde eskiden beri vardır. Çeşitli ırk ve 
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kabileleri işaret eder. Çingeneler de “buçuk millet” olarak 
görülür… Türk milleti, Anadolu’ya geldiğinde, mevcut 
Anadolu halkına düşman gözüyle bakmamış; birlikte 
hayatı paylaşabileceği, toprağı, iklimi paylaşabileceği 
insanlar gözüyle bakmıştır. “Yetmişiki millete bir göz ile 
bakmayan / Şâr’ın evliyasıysa hakikatte âsidir” deyişi 
ondandır.  
 
Evet, Yunus Emre, her şeyi ile, şiirinin, düşüncesinin 
bütünüyle bizdendir. 
 
Selam “Bizim Yunus’”a!.. 
 

(1.Uluslararası Yunus Emre Kongresi) 
ESKİŞEHİR-08.05.1990 

 
NOT: Eskişehir Valisi Bahaeddin Güney’in girişimi ve Türk Kültür ve 
Dışişleri Bakanlığı’nın teklifiyle UNESCO, 1991’i “Yunus Emre Sevgi Yılı” 
ilan etti. 1991’de Yunus Emre şiiriyle, düşüncesiyle derinliğine-genişliğine 
yaşanacaktır. Ayrıca I. Uluslararası Yunus Emre Kongresi’nde, Yunus’un 
“Gelin tanış olalım / İşi kolay kılalım / Sevelim sevilelim / Dünya kimseye 
kalmaz” dizelerinin, Birleşmiş Milletler kuruluşunun New York’ daki 
binasına yazılması önerisini oybirliği ile imzalamışlardır. 
 
Dr. Mehmet Önder başkanlığındaki kongrede alınan bu karar metni ve 
imzalar, Birleşmiş Milletler kuruluşuna iletilmiştir. 

 
KAYNAKLAR 
1-Yunus Emre Divanı-Prof.Dr.Faruk K. Timurtaş (Tercüman 
1001 Temel eser Yayını) 
2-Yunus Emre ve Tasavvuf-Abdülbaki Gölpınarlı (Remzi 
Kitabevi) 
3-Yunus Emre-Ahmet Kabaklı (Türk Edebiyatı Vakfı Yayını) 
4-Tarla Dergisi-90/4-Nail Tan’ın makalesi. 
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2.6.98 
Aziz Dost, 
Bu dergiler sende bulunmak gerekebilir. Soyuer 
sayısını kitaba alabilirsin(kapağını) 
Selam 
Sevgi, 
Saygı 
Tahir Kutsi makal 
(imza)
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Sevgili Makalog, 
Size yine bazı döküman sunuyorum.Tarla'da eserler 
hakkında yorumları bulacaksınız. 
Çalışmalarınızda başarılar diliyor, selam, sevgi, saygı 
sunuyorum. 
29.06.98 
Tahir Kutsi Makal 
(imza) 
 
 
Sevgili Makalog, 
Size 
yine

 
bazı döküman sunuyorum.Tarla'da eserler hakkında 
yorumları bulacaksınız. 
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Çalış

 
 
 
malarınızda başarılar diliyor, selam, sevgi, saygı 
25.06.1998 
Sevgili Makalog Ceylan, 
 
Selam, sevgi, saygı sunuyorum. 
Hemen, sizde olmayan kitapları sunuyorum. 
Geniş döküman ve dergiler yoldadır. 
Gözlerini öpüyorum, başarı diliyorum. Heyecanınızın 
sönmemesini temenni ediyorum. 
Selam !.. 
 
Tahir Kutsi MAKAL 
(imza). 
29.06.98 
Tahir 25.06.1998 
Sevgili Makalog Ceylan, 
 
Selam, sevgi, saygı sunuyorum. 
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19.05.1998 
Sayın Mustafa Ceylan 
"Makalog" 
Mustafacım, canım kardeşim, müthişsin !... Seni candan 
kutluyorum. Tespitlerin, yorumların harika.. Her kitabı 
ayrı ayrı değerlendirerek bir sonuca varma metodunu çok 
beğendim. Ancak, bence özgün eserlere daha çok ağırlık 
vermelisin. Halk edebiyatı ile ilgili olanları bir bölümde 
işleyebilirsin. 
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Kitaplardan mevcutları gönderiyorum. Bir "Makalog" 
olan Mustafa Ceylan'da bütün kitaplarım olmalı.. 
Sanıyorum, hepini kitaplığına kazandıracağız. 
Mektubunuzda istediğiniz hususları ayrıca 
postalayacağım. İnşaallah güzel bir çalışma olacak. 
"Anadolu'da Türk Mührü" konusundaki incelemenizi 
"Ortadoğu" da yayınlayacağız. Çok acele bir kaç 
fotoğrafını yollamalısın. 
 
Selam, sevgi, saygı sunarım aziz kardeşim. Teşekkürler 
ederim, başarılar dilerim. 
 
Tahir Kutsi MAKAL 
(imza) 
Geniş döküman ve dergiler yoldadır. 
Gözlerini öpüyorum, başarı diliyorum. Heyecanınızın sön 

memesini temenni ediyorum. 
Selam !.. 
 



 633

Tahir Kutsi MAKAL 
(imza)Kutsi 
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