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SUNUM  

 

‘‘Her dem yeni doğarız, Bizden kim usanası’’ yedi yüzyıl 
önce Yunus Emre demişti. Kullandığı güzel Türkçe Yunus’u 
bugün bütün canlılığı ile yaşatıyor. Dilimize sahip çıkar ve 
güzel eserler ortaya koyarsak yarın bizi de yaşatacaktır. O 
zaman her dem doğacağız ve bizden kimse usanmayacaktır. 
Ana ülkeden uzak olsak bile bu toprak bizim toprağımızdır, 
bu vatan bizim vatanımızdır. Biz çalışacağız, sonra kitap 
yazacağız, sonra da yayınlayacağız. Ve önce kitap diyeceğiz. 
Bütün bu çalışmaların temelinde bizim dilimizle yazılmış, 
bizim kültürümüzü taşıyan kitaplara öncülük verilecektir. Biz 
kitaba ağırlık verirsek, milli kültürümüz ve edebiyatımızı 
önemsersek mutlaka başarıya ulaşırız.  

Bu nedenle KTMB olarak her yıl 23 Nisan Kosova 
Türk Topluluğunun milli bayramı bünyesinde bir kitabın 
yayınlanması görevini üzerimize almışızdır. Yayınladığımız 
ilk kitap tarihi mirasımız üzerineydi, ardından eğitim, siyasi 
haklar, müzik,  tiyatro ile devam etti. Şimdi de Balkan Türk 
Halkı Edebiyatı üzerine bir inceleme kitap. 
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 Edebiyat ve sanatımızın duayenlerinden Dr. Ethem 
BAYMAK  kendi uslubuyla ve şairane  diliyle Türkçemizin  
mücadelesini kaleme alan bir yapıtı bizlere bağışlıyor. 
Kendisine minettarız. Tek sözle araştırmacı - yazar Dr. 
Ethem BAYMAK, bura topraklarda yaratılan Türk 
Edebiyatının lirik eleştirisini arı duru bir Türkçeyle 
sunmaktadır. Ve de eserinin adına da “Türkçem Rumeli’nin 
Onur Bayrağı” demiş.  

 Biz, Türk halkı bir çınar örneği yüzyıllardır 
Balkanlarda dal- budak olmuş, dilini – dinini, kültürünü – 
sanatını yaşatmış, bu toprakları vatan bilmişizdir. Zor 
şartlarda benliğimizi ve de kimliğimizi korutmaya başarmış, 
baskılara boyun eğmemişizdir… Bu mücadeleyi kendimize 
görev bilmekle kalmayıp, buralarda Türklüğün ve de Türk 
Edebiyatının sancağını da dalgalandırmayı amaç 
gütmüşüzdür.  

 Edebiyat,  Kosova Tür Halkı için bir dildir, bir 
değiştir, bir direniştir… Bizim için edebiyat bir estetik 
güzelleme değildir sadece. Bizim için edebiyat bir kimlik 
siperidir. Bundan dolayı Kosova Türk Yazarlara ve 
yaratıcılara özel özen ve ilgi göstermek kaçınılmazdır… 

Bundan böyle bilimsel araştırmalara olduğu gibi, 
edebiyat araştırmalarına ağırlık vermemiz büyük önemdendir. 
Kitap halinde olsun, bilimsel toplantılar, panel, sohbetler gibi 
platformlarda olsun, Kosova Türk Edebiyatını masaya oturtup 
incelememiz gerekli. Gerekli ki, bu küçük topluluk  bütün 
dünyaya ana dilini koruyan, ona değer veren toplulukların 
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yüzyıllar geçse bile öz benliklerini yitirmeyeceklerini 
göstermesi bakımından önemlidir.. 

Bir başka önemde şu olsa gerek; Kosova Türk 
Edebiyatı ve Balkan Türk Edebiyatıyla kucaklaşıp, Türk 
Edebiyatın bir bütün olduğunu düşünülürse, Dr. Ethem 
BAYMAK’ın bu çok değerli eserini sunmuş olmakla, 
yıllardır eksik olan bir boşluğu doldurmuş oluruz 
kanısındayım. 

Umarım bu güzel eseri yayımlamakla Edebiyatımız 
adına önemli bir hizmet yapmış oluruz… 

 

                           
   Mahir YAĞCILAR 

  
23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı  

Tertipleme Kurulu Başkanı  
Kosova Kamu Yönetimi Bakanı  

Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı 
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Türkçem Rumeli’nin Onur Bayrağı 

 

Evet, onurdan öte bir olgu olsa gerek. Çünkü Rumeli 
insanın özünde Türkçe yatar. Bir bayrak gibi kutsaldır. Kutsal 
olduğu kadar da gurur kaynağıdır. Milli kişiliğimizin bir 
meşalesidir Türkçemiz. 

Türkçemizle yatar, Türkçemizle kalkarız. Su kadar, 
ekmek kadar gereklidir güzel dilimiz, Türkçemiz... 

Niçin bu kadar Türkçemizi kutsamaktayız? Niçin 
böylesine sıkı sıkıya bağlıyız dilimize? Elbet, var bu işte bir 
hikmet... 

Evvela, Balkanlarda yaşamak, ana ülkeden uzak kalmak, 
bir bakıma unutulmaya terk edilen Türkler, yani biz, ne 
yapmamız gerekliydi ilk adım olarak. Osmanlı'nın çöküşü, 
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Avrupa-Balkanlar'dan yavaş yavaş çekilmesi... Ve bizim 
oralarda kalmaya karar kılmamızla başlar Rumeli insanımızın 
yazgısı. Burada yaşamaya bir bakıma mahkûm olanların ilk 
işi; Türkçelerini korumaktır. Dilimiz bir kişiliktir Türkiye 
dışında yaşayanlar için. Bir kişilikten ötedir... 

Sonra, dinimiz ve sonra da gelenek, göreneklerimiz, 
kültürümüz, sanatımız. 

Bir araştırma yapılsa; sanırım Türkçeyi, Rumeli insanı 
kadar sevene hiçbir yerde rastlayamazsınız. Çünkü 
Karacaoğlan'ın dediği, "dilleri var dilimize benzemez." 
Yani, gün 24 saat yabancı dillerin egemenliğinin etkisindesin. 
Televizyon, gazete, alış-veriş derken, hep yaşadığın ülkenin 
dil sömürüsüne mahkûm kalmaktasın. İster istemez o devletin 
kanunlarına uyacaksın. Devlet dillerine saygı göstereceksin. 
Peki, Türkçemize ne olmaktadır? İşte onu koynumuzda 
taşımaktayız. Yüreğimizin ta derinliklerinde... 

Durum böyle iken, şairlerimiz bir başka türlü 
Türkçelerine bağlanmaktadırlar. Zaten, yazarlarımızın tek 
silahı Türkçeleridir. Ve biz de güzel Türkçemizle ilgili yazılan 
dizelerde durmak istiyoruz. Dolayısıyla Türkçeye sunulan 
güzel methiyelerden oluşan bir Balkan Türk Şairleri 
gezintisini yapmak istiyoruz. 

Söze Kosova Türk Halkı Şairleri'nden başlamak 
istiyorum. 

Çünkü güzel dilimizi II. Dünya Savaşı'ndan sonra 
Balkanlar'da en rahat kullanan bir topluluktu onlar. 
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Mertçe, yürekçe bu konuda en çok dize karalayan 
şairlerimizin başında Nusret Dişo Ülkü gelir. 

Ve der gözü kırpmadan: 

"Bu Türkçe anamın Türkçesi 

Anamın, anasırının 

Gidenlerimizin kalan, kalanlarımızın giden sesi 

Dünyaya gelecek olanlarımızın gelen sesi. 

Bu Türkçe benim Türkçem. 

Köylümün, kentlimin 

Bu lehçe benim lehçem"1 

Dil yaşayan bir canlı varlıktır. Beslenmeye ihtiyacı var. 
Zaman zaman vitaminler almasına rağmen kısır döngülerde 
yaşadığı bir gerçektir. Devamlı sulamak, yeşertmek için ince 
bakıma muhtaçtı. Dilimiz, bizler için ekmek kadar değerlidir 
demiştik. Gelin görün ki Dişo, bu konuda aynen savımızı 
odaklamaktadır. 

"Ekmeğime katık arıyorum  

Ekmeğim şiirim, katığım dilimdir.  

                                                            
1 Dişo,Nüsret: "Çocuk ve Büyük Çocuklar", şiirler, "Birlik" yayınları, 
Üsküp, 1992, s.45 



12 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

Yemeğime katık arıyorum  

Yemeğim tinim, ekmeğim tilciğimdir."2 

Asıl, ana ülkeden kopmamızla beraber, Türkçemizden de 
koparıldık. Türkçe olarak bir kitap okumak dünyanın en 
büyük buluşuydu bizim için. (tabi, Komünizmin katı olduğu 
dönemlerde) Daha sonraları Türkiye'yle gidip gelmeler 
sıklaşınca bu gereksinmeye istem de duyulmadı. Artık, Türk 
dilinde kitap alma imkânımız oluyordu. Ben çok iyi 
hatırlıyorum, 80'lerden önce ana ülkeden üç-beş yazar yahut 
da devlet memuru geldiğinde, bir isteğiniz var mı diye 
sorduklarında: "Kitap, Türkçe okuyacağımız dergi, gazete 
istiyoruz... Başka bir isteğimiz yoktur", diyorduk. 
Maalesef... Çok beklediğimiz Türkçemiz gelmiyordu... Gene, 
çok iyi hatırlıyorum, aramızdan biri Türkçe bir şiir kitabı 
veyahut da roman bir yerlerden edinmişse, okumak için sıraya 
girilirdi... 

İşte böyle bir özlemin içinde Türkçemizi vücudumuzun 
sol tarafında gizliyorduk. 

Dilimizi savunmakla bir bakıma milli kişiliğimizi de 
savunuyorduk.  

Bunu aydınlatan bir örnek daha: 

"O kentte anamı ana bildim, dilimi dil 

Anadilim Türkçe, 
                                                            
2 Dişo, age. s.56 
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Analar Fatma, analar Hatçe."3 

yada: 

"O Hatçe benim anam, 

O Türkçe benim Türkçem." 

Nusret Dişo Ülkü, tek sözle Türkçenin Balkanlar'da 
nöbetçisidir.  

Nusret'ten sonra gelen kuşaklar; Türkçenin 
sorumluluğunu daha değişik bir şiir diliyle savunurlar.  

A. R. Yeşeren, der: 

"bir dil bul/o dilden bir dünya yarat 

al yakana tak 

oradan o dünyadan başka dünyalara bak"4 

Yeşerenin bir evrensel seslenişi bu... Dille dünyalar 
yaratmak için önce yerel, sonra evrensele uzanmak... "Al 
yakana tak" demesi de bir mecaz anlam içerir kanısındayım. 

Sonra Zeynel Beksaç, kuşağımızın en çok Türkçem 
Türkçem diye haykırdığı bir şairi... 

                                                            
3 Dişo age. s.52 
4 Yeşeren, Agim Rifat: "Deneykap", şiirler, "Tan" yayınları, Priştine 1987. 
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Dilin bu topraklarda ne kadar önemli olduğunu "Bengi 
Tarla"5 adlı şiirinde dobra dobra söylemektedir. Oğluna 
seslenişinde en gerekli olan gene dilin olduğunu vurguluyor 
ve ekliyor: 

"Havasız susuz nasıl olunmuyorsa  

Dilsiz de olunmaz oğlum  

Dilleri anadilinle seveceksin  

Ancak dilinle tadını anlarsın  

Yaşamada verdiğin kavganın 

 

Türkçenle Yunus'a uzanır elin  

O zaman gizi çözülür dilinin". 

Beksaç, Türkçemizi gurur odağı olarak gösterir. Onunla 
sevmeyi nasıl öğrendiğini açıklar. Türkçeyle ana gibi, yurt 
gibilerini şöyle sever: 

 

"Ana 

Baba 

Yurdu 
                                                            
5 Beksaç, Zeynel: "Çetrefil Sevda", şiirler, "Tan" yayınlan, Priştine 1990. 
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Evreni 

Seninle sevdim Tiirkçem”6 

Türkçe, Rumeli insanının yazgısının adeta bir siperiydi. 
Üşüdüğümüzde onunla örtündük... Dayak yediğimizde, 
kalkan olup, acıyı hissetmezdik... Bu konuda nacizahane 
benimde birkaç dizem mevcuttur. Örneğin: “Rumeli’de Dize 
Kırıntılarım” adlı şiir kitabımda şöyle demişliğim var: 

“İki kişi geldi/ siyah deri paltoluydular 

Kapıyı çaldılar /babamı aldılar 

Anam 

Anadilimi ve beni gizledi 

Şiirimin son dizesinde”.7 

Biz Zeynel kardeşimizin Türkçe sevdasıyla ilgili 
görüşlerine devam edelim. Direnmek bir olgu ise o zaman 
RUMELİ Türk Şairleri son bir yüzyıl amansız savaşım 
verdiler, sonuna kadar direndiler. Türkçe konusunda dirençleri 
hiç kırılmadı. 

Tek sözle ödün vermediler hiç kimseye... Çünkü 
Türkçeleri vardı hep koynunda... Tam da sol yanında. 
Gizlediler kutsal bir büyü gibi… 

                                                            
6 Beksaç, Zeynel, "Vurmazsam Namerdim", şiirler, Prizren 1997, s. 15 
7 Beksaç age. s.89 
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"Ne kula boyun eğdim  

Ne lokmaya kolayından geldim  

Düzde yokuş tırmandım  

Engelde kol gezdim varlandım  

Türkçem hep siperim oldu ama”8 

Beksaç'ın direnmesi bir Rumeli insanının direnişiyle 
eşittir. Gene, dildeki özdeşliği aynı kapıyı çalar. Halkının yara 
alması, dilinin yara almasına eşdeğerdir. Beksaç, Türkçeyi bir 
güvercin imgesiyle bütünsel kılır. Türetilmiş bîr kelimeden 
hareket eden Beksaç, "Dilgüvercinim"9 adlı şiirinde şöyle 
der: 

"Kanadını kırdılar kanadı 

Kanat çırptın havalandın yaralı 

Kırılıp gücendin 

Pes etmedin dilgüvercinim 

Özgürlüğe 

Yengiye 

Uçtu yürekli" 

                                                            
8 Beksaç age. s. 43 
9 Beksaç age. 52 
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Kolay kolay pes etmeyen bir halkız biz bu yerlerde. 
Dilimizle, Türkçemizle... Rumeli ağzıyla söylenen ve bir halk 
türküsünü andıran bir dize daha alıntılayalım Beksaç'tan: 

"Türkçem bir ırmak olmuş akar bree canım akar." 

Gerçekten Zeynel Beksaç, Türkçeye aşık. Aşkını şu 
dizeler kanıtlasa gerek: 

"Ben dilimin can eriyim  

Diller dillere kem göz bakar mı? 

Rumeli'de Türkçemin Yunus aşığıyım"10 

Mehmet Bütüç'ün Türkçeye seslenişi kendine özgü. 
Soyutlamalı bir göndermesi var. Diyor ki: 

"Damla damla yağmurdan 

Irmak oldu 

Kayalar arasından su misali fışkırdı  

Güneş, ışınlarıyla aldı beni kucağına  

Gök kuşağı salıncağında  

Yalnız kaldım Türkçemle."11 

                                                            
10 Beksaç age. s.70 
11 Bütüç, Mehmet: "Anılarımın Yansımaları", şiirler, "Tan" yayınları, 
Priştine 1996. 
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Kosova Türk Şiiri'nde, Türkçemizle ilgili örnekleri 
çoğaltabiliriz. Hem de çok daha güzel mesajlar alınabilinir. 
Biz, istedik ki tadımlık olarak sunalım ve gelelim diğer 
Balkan ülkelerinde yaşayan Türk şairlerin dilimizle ilgili 
görüşlerine. 

İşte Gagauz Türk Şiiri... Gagauz ağzıyla… Türkçemize 
sunulan o güzelim dizeler var ki, doyumu olmayan bir tat. Rus 
dilinin egemenliğinden bir kardelen örneği kurtulmaya 
başaran anadilimiz, Gagauz Şiiri'nde kendine özgü şiirsel bir 
akıntıyla dile gelir. Hemen örneklere geçelim: Dionis 
Tanasoğlu'nun "Anadilim"12 şiirinde öylesine güzel ve kalıcı 
dizeler mevcut ki, hangi birini alıntılamalı. Diyor: 

"Ana dilim gevrek söz,  

Uygun dizili sedef,  

Ürük fikir ona öz,  

Kefimâ verir hep kef". 

Dionis Tanasoğlu, anadilinin varlığını, onun günlük 
konuşmalar dışında, güzel bir sözü var. Diyor: "Kuru kalır 
masalım". Doğru, Türkçenin kıvraklığı, Türkçenin akıcılığı, 
Türkçenin müziği ender dillerden biridir. Bir masalı anlatmak 
istersek Türkçenin coşkulu seslerini kullanmak şarttır. 
Tanasoğlu, dört kıtalık şiirini şöyle noktalıyor: 

 
                                                            
12 "Sabah Yıldızı" dergisi, sayt 4, Komrat, Gagauziye 1997, s.4 
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"Ana dilim - gözâl ses  

Naanâ - türkü havaasi;  

Onu işidân herkez  

Doymaz; geçmaz avazi". 

Alıntıladığımız Tanasoğlu'nun dizelerinden sonra, Mina 
Kösâ'ya gelelim. Gagauz Şiiri'nin çağdaş şairlerinden biri. Dil 
konusunda ödün vermeyen bir dil uzmanı adeta. Türkçenin 
kökü çok ötelere gittiği, Oğuzlardan bu yana gelen bu sesin 
türküsünü yakından duyan Mina Kösâ, "Ana dilim"13 adlı 
şiirinin ilk dörtlüğünde şöyle der: 

"Ana dilim, ana dilim.  

Sensiz ban soluksuz gibi,  

Geca-gündüz san aklımda,  

Gagauzun şu kanında". 

 

 Senin, dilim, kökün derin  

O büük senseledân gelir: 

Oğuz sızıntısı kaavi,  

O çok halki kardaş etti". 
                                                            
13 "Türk Dili" dergisi, sayı 531, Ankara 1996, s.688 
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Mina Kösâ, Türkçenin destanını yazıyor derim ben. 
Gerçekten ağırbaşlı düşünceler ileri sürüyor. Dilimizin, 
Rumeli'de geçirdiği soykırımı, göz göre göre yasakladıklarını 
düşünün. Düşünün üçüncü derece sayıldığımızı... Ama gene 
de direndik. Direttik... Türkçemizi gözlerimizi gibi koruduk. 
Bunu Mina Kösâ diyor ve ekliyor aynı şiirin sonlarında: 

"Ne çok san geçirdin, dilim,  

Ama kaldın, kaldın diri,  

Da büünnân büün, halkım, seni  

Kolleer gözleri gibi... 

 

...Nica fidan gitmâz köksüz,  

Ölü insan olmaz dilsiz.  

Ban "şükür" deerim dilimâ  

Ondan hoşluktur kefimâ." 

Mina Kösa, dilimizin tarihsel geçmişine uzanır. Köklerin, 
gövdenin, dalların bir bütünlüğünden söz eder. Ağaç köksüz, 
insan dilsiz örneğidir diyen bu değerli şaire başka bir şey 
eklemeye gerçekten gerek duymuyorum. Her şeyi dört 
dörtlükle deyivermiş... 

Gagauz Çağdaş Şiiri'nin bir başka temsilcisi Valentina 
Karanfil Gülkızı. Genç kuşak şairlerimiz de diline özen ve 
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önem göstermektedirler. Türkçenin kadife gibi yumuşak bir 
dil olduğunun bilincindedirler. Valentina, Türkçenin 
gerekliliğine en çok dizeler karalayan genç bir şairimiz. 
Türkçenin dipdiri bir dil olduğunu şöyle deyi vermektedir: 

"Orda soluk diri,  

Türk dili dillerin eri"14 

Dil bilincinin ne kadar gerekli olduğunu, özellikle ana 
ülkeden uzakta olanlara dilimizin, kanayan yaraya mehlem 
olduğunu. Valentina, "Tumır Gözlüm"15 şiirinde bakın nasıl 
anlatmaktadır: 

"Sen Türk dilli çocuksun,  

Banada bu lâğzım  

Pağalı geleer duysana  

Bana o Türk lâfın". 

İlginç olan sözüm ona, şiirde öyle bir güzel dizesi var ki, 
deli ediyor insanı. Diyor ki: "Astaim Türk dilinden". Evet, 
Rumeli insani hastadır Türkçesiyle... Büyü gibi bir şey bu... 
Anlatmak imkânsız... 

Mas Müller, Türkçenin bir mucize dil olduğunu 
açıklıyor. Türk dilini incelerken çok anlamlı içerikli yapıyı tek 

                                                            
14 Sesler" dergisi, sayı 294, Üsküp 1995, s. 97 
15 Age. s. 95 
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bir kelimeyle, ancak Türk Dilinin verebileceğinden söz 
ederken bir yerde, şöyle diyor: 

"Türk Dilini incelerken, insan zekâsının dilde 
başardığı büyük mucizeyi görürüz. Hiç bir dilin 
anlatamadığı, ancak birçok kelimelerle anlatmaya çalıştığı 
anlam içeriklerini Türk Dili tek bir kelime ile anlatabilir". 

Evet, Türkçemiz budur işte... Hele sahip çıkanlar için 
daha da kutsaldır. Fahri Ali'ye de bu sav geçerlidir. Çünkü 
gerçekten Türkçesine sahip çıkmış, dilini dil bilmiş, 
kullanmış. Şırıl şırıl akan bir dere gibi, nehir gibi, deniz gibi... 

Makedonya Türk Şiiri'nin değerli kalem erlerimizden 
biri olarak bildiğimiz Ali, Türk dilini her zaman şiirine bir 
binektaşı olarak görmüş, onu her fırsatla dile getirmiştir. 

Yörük köyleri genelde Doğu Makedonya bölgesinde taht 
kurmuştur. Ne yazık, bu köyler de zamanla boşalmaktadır. 
Türkler göç etmektedirler. Ki bu konuda Fahri Ali'nin, inci 
gibi dizeler karalamışlığı vardır. İşte Fahri kardeşimizin göçen 
Yörükleri, dolayısıyla işitilmemeye zorakilikte baskı gören 
Türkçemizi konumlayan dizeleri: 

"ııstrumça ovasından gelir sesi 

seyyit nuru! arabi'nin nefesi 

yörükçe bir ses adım adım 

türkçe bir hoş gelir görün 
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çığlık çığlık koparmış sanki 

bin derede deva bulmak gereği var".16 

Fahri Ali, gene bir yörük köyünden gelen Türkçenin 
seslerini "Memişli"17 adlı şiiriyle dile getirmektedir. Memişli 
köyünün Türk halkı geçim derdi peşinde. Büyük mücadeleler 
veriyor. Bir lokma ekmek için kireç ocaklarında cayır cayır 
yanmak pahsına savaşım veriyorlar. Ama Türkçelerini hiç 
eksik etmediler. Asıl Ali, bu görüntüyü şöyle şiir mısralarına 
döker. 

"narlar kan kırmızı  

kireç ocaklarında bir gam var  

güzelim türkçeden varır  

güzelim türkçeden kalır 

kırk yıl içimde yaşadım" 

Fahri Ali'nin türkülere sunduğu doğaçlamalarının birinde 
bir bakıma Türkçeye uzanan bir el misali öyle dile gelir: 

"ağlar içim ağlar gözüm  

sarılmıştır buna gönlüm 

                                                            
16 Ali, Fahri: "Kayadan Kopmalar", şiirler, "Birlik" yayınlan, Üsküp 
1992, s.27 
17 Ali, Age. s.35 



24 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

ağlamam hiç ağlamam  

elimde var bağlamam."18 

Aslında, elindeki bağlama kendi halkının sesi, Türkçesi 
olsa gerek. Vefki Hasan, Makedonya Türk Edebiyatı'nda bir 
fikir adamı olarak bilinse de, zaman zaman şiirler yazan bir 
yaratıcı olarak da anılmaktadır. O özellikle, 9O' larda 
Rumeli'de Türklere yapılan baskıları şiir diliyle kınar... 
Dolayısıyla da, Türkçenin verdiği mücadeleyi bakın nasıl 
betimlemektedir. 

"Sofya yöresi kuytu bir orman 

Burak gölgeler ortasında bir ışık 

Ağlarcasına çağlayan gümüşü ırmak 

Hükmedemez zaman çarkına kapkara geceler 

Yıldızların parlayıp sönmesi 

Varlığını koruma gücüne eren Türkçe heceler"19 

Vefki Hasan, gene bir başka şiirinde Türkçenin varlığını 
Riza Mollov'un öldürülmesiyle özdeşleştirir. Daha doğrusu 
Türkçemizi ölümsüzleştirir: 

 

                                                            
18 Ali age. s.74 
19 Hafız, Prof. Dr. Nimetullah: "Yugoslavya'da Çağdaş Türk Edebiyatı 
Antolojisi", "Kültür Bakanlığı" yayınları, Ankara 1989, s.80 
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"Anadilimi kesemediler yasayla, yasaklarla  

Sen Öykünü de bu güzel dilde yazdın  

Bizse yazdığın dilde evrensellik adına yayınladık  

Onurumuza toz toprak dokundurmadan 

 Anadilimiz Türkçe'de duyurduk dünyaya  

Öyküleşen, şiirleşen yılmazlığını yiğitlerin" 

"Yanan Yürekler"20 adlı şiirinde dizeler iki ana konuda 
birleşirler: Türkçenin hiç bir zaman yok olmayacağı ve 
halkımızın önde gelenlerin (aydın-yazar kesitin) kaleminin 
susturulamayacağı kesin bir tavırla belli edilir. Vefki Hasan, 
diyor ki: "Körleştirilemez keskin sevgi bakışları 
Türklerin". Bir de ekliyor,"öldürülemez Rumelili insancıl 
yiğitler". 

Romanya Çağdaş Türk Şiiri temsilcileri, Türkçe’yi 
yerel ağız kaynaşımıyla kendine has bir kucaklamayla 
sunmaktadırlar... 

Cevat Reşit, onlardan biri. Halk diline saygılı, sade-duru 
bir dile sahip. Dil konusunda Reşit'in görüşleri şöyle: 

"Ana dille yazanlar  

Canımı, gönlümü iritiyor  

                                                            
20 Hafız age. s.82-83 
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Ana dilini sayanlar  

Halkı birlik dil, din eder!"21 

Romanya Türk Şiiri'nin bir başka şairi Nevzat Yusuf’tur. 
Kendisi felsefi şiirler yazma dışında Türkçeye olan sevgisi 
nedeniyle muazzam dizeler karalamıştır. Şöyle diyor: 

"Yarı ay yarı ceylan  

Yükseliyor Türkçe tüm seviler" 

Nevzat Yusuf, arı-duru Türkçeden yana. Dilin sıcaklığını 
yakından duyan, canlı canlı yaşayanlardan biri... Ataç kadar 
an bir Türkçeyle yazan Yusuf, Türkçenin öpülesi bir dil 
olduğunu şu dizelerle açığa vurur: 

"Düşlemiş ha yarence ha gönülce 

Gelincikler 

Bekliyorlar öpülesi arı Türkçe" 

Yusuf un Türkçeyle barışıklığı en yüksek kertede... Gene 
Romanya Türk Şiiri'nin dil konusundaki bir şairinin ve 
dilcinin Enver Mahmut'un, görüşlerini alalım: 

"İnan halkım 

Dil dediğin bir bayraktır 

                                                            
21 "Türk Dili" dergisi, sayı 531, Ankara 1996, s.666 
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Kendi bayrağını kaybetmiş her bir halk 

Mağlup gelen bir ordu gibi serpilmiştir". 

Enver Mahmut, Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı 
çağrıştırmaktadır. Biliyorsunuz o der: "Türkçem benim ses 
bayrağım". Evet, o ses ki; çok uzaklardan gelir... Taşınır 
günümüze dek ve yarınlara... 

Batı Trakya (Yunanistan) Türk Şiiri'nde gene Türkçenin 
bayrağını değerli şair Alinza Saraçoğlu dalgalandırmaktadır. 
O, Türkçemizi bağrına basıyor. Kucaklıyor, okşuyor... Milli 
duygularını da diline eritiyor. Diyor ki: 

"Ey dildaş-Soydaş! Sev dilini sen...  

Nice has duyar onu konuşan! 

 Türkçemiz güzel büyük bir Lisan!  

Her lehçesi hoş ince ve kibar..."22 

Aliriza Saraçoğlu'nun Türklük, Türkçe gibi anlamlar 
içeren dizeleri öylesine çok ki; hangi birini buraya 
alıntılamalı. Antolojiler yapabilecek bir durumdasınız. 
Bundandır ben, tüm bu içeriğin geniş kapsamını özlü bir 
dörtlükle özümsemek istiyorum. Diyor ki: 

 

                                                            
22Saraçoğlu, Aliriza: "Ey Yağız Toprak", şiirler, "Akın" yayınları, 
Komotini 1987, s. 113 
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"Bizler ki: Türkçe konuşur- Türkçe okur 

Türkçe yazarız... 

Türk'e yarışır şekilde yaşarız"23 

Rahmi Ali, şiirin dizeleriyle masaya yumruğunu vura 
vura dilini, milli kişiliğini, belirtmeye açık. Yadsıyan, yok 
sayanlara bir başkaldırıştır. Mertçe söylenen dizeler ve Rahmi 
Ali: 

"Türksem ben, Türkçe konuşurum  

Sorarım, bunda korkacak ne var?"24 

Ödün vermeyen, kişilik yapısını açık seçik, söyleyen biri. 
Estetik öğeler olmamasına rağmen, cesaretli bir söylem... 

Rahmi Ali bir başka şiirinde Türkçenin sıcaklığını, 
dolayısıyla bir azınlık olmanın yazgısını çizer, onu Rodoplar'a 
başını dayamış bir sevgili olarak gösterirken; hem etik, hem 
de estetik öğelere özen gösteriyor. Ve diyor: 

"Azınlık, Rodoplar'a başını dayamış bir sevgili 

Şehirden kopup gelen sımsıcak bir Türkçedir"25 

                                                            
23 Saraçoğlu, s.107 
24Sağlam, Feyyaz: "Batı Trakya Türkleri Çocuk Edebiyatı", "BTTDD" 
yayınlan, İstanbul 1990, s.76 
25 "Balkanlar'da Türk Kültürü" dergisi, sayı 25, Bursa, 1997. 
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Evet, Rahmi Ali'nin dizeleri gerçekçi. Somut bir tablonun 
çizimleri. Renkler vurucu... Fakat yırtıcı değil. Düşündürücü... 

Bulgaristan Türk Edebiyatı’ndan yaptığım araştırmalara 
göre Türkçeyi tam anlamıyla en zor dönemlerde sinelerinde 
gizleyen, ama hiç bir zaman savsaklamayan, düşmana 
göstermeyen, gönlünde şakır şakır konuşan bir Türkçeleri var 
Bulgaristan Türkleri'nin de... 

Bulgaristan'da 1989 yıllarına dek dilimizi yasakladılar. 
Unuttururuz diye Türkçe konuşturmadılar... Bir dil ki 
Türkçemiz, her kesilen ağacın dibinde yeniden biteniz. Yeşil 
yeşil coşan gene biziz. Biz ki Türkçe, Türkçe ki biz. Bir 
bütünüz. Bu bütünlüğümüzle dilimiz yaşar ve yeşerir… 

Biz yazgımızın grafiğini Türkçemize sunulan dizelerle 
örneklemeye devam edeceğiz... 

Sabrı Alagöz'ün Kırcali'de 1995 yıllarında yazdığı 
"Anadilim Türkçem"26 adlı şiir kafiyeli olmakla beraber, 
anlam dolu bir şiir. Müzikli bir akıcılığa sahip olan dizeleri 
okuyunca, adeta bir halk türküsünü dinler gibi oluyorsunuz. 
İşte örnek: 

"Allı Türkçem, ballı Türkçem  

Yeryüzünde şanlı Türkçem  

Gurbet elde yaslı Türkçem  

                                                            
26 “Türk Dili" dergisi, sayı 531, Ankara 1996, s.468 
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Ölüm bilmez aslı Türkçem" 

Ahmet Şerefli, milli duyguyu, Türkçe güzelliğiyle işler. 
Kişilik ve dil arasında bir köprü kurar ve ekler: 

"Türkçe gibi güzel, Türkçe gibi ince 

Milli onur yarası almış bir Şirin mi ağlar"27 

Aliş Said, Türkçenin en kıvrak tarafını yakalayanlardan 
biri. Hoş bir anlatı, bir o kadar dil güzelliği... Rahat bir 
anlatımı var Said'in. Okuyalım "Gülen Güneş”28 şiirini: 

"Güneş gülüyor,  

Ben de gülüyorum  

Neden gülüyor?  

Bunu bilmiyorum.  

Gülüyor, Türkçe’yi  

Sevdiğim için.  

Sevmezsem gücenecek,  

Sabahleyin tepeden  

Görünmeyecek". 

                                                            
27 “Balkanlar'da Türk Kültürü” dergisi, Bursa 1997, s. 20 
28 Age. s.573 
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Bir başka şiirinde şöyle der: 

"Türkçeyle her şey başlar,  

Derslikler bak uyanmış.  

Kara tahta gelmiş aşka  

Tebeşir Türkçe’ye yanmış". 

Ömer Osman E. Türkçemizi yozlastıranlara sert çıkar. 
Yabancı dillerin etkisini, bilerek etkileşimini eleştirir. 
"Kirletiyorlar Türkçemi" diyor, "her gün yeni bir yara 
dilime açıyorlar" diye yakınıyor ve şöyle sesleniyor: 

"Kimi, öğütüldüğü değirmene su taşır,  

Tutar, yabancı dille eğitime kalkışır  

Kökünü unutmuşa elbette bu yakışır  

Bu, Dede Korkutlara, Yunuslara bir ret mi  

Ne dersin ki adına, hiyanet mi şirvet mi"29 

Hilmi Haşal, "Rodop Göçmeni Destanı" adlı uzun 
şiirinde gene bir Türkçe çıkartması sunar... Rumeli'nin bîr 
halk türküsüyle şiirini süsleyen hala, dilimizin ninnilerle, 
masallarla büyüdüğüne, yaşadığına dikkati çeker ve şöyle der: 

"Türkçe ninnilerle, masallarla 

                                                            
29 Age s.573 
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ve Türkçe düşlerle büyümüş  

Ana yurda getirdiğim bu yürek, 

sevda pınarlarının eşiklerinde  

söğüt diplerine uzanan şırıltının anısıyla büyümüş 

"Aman bre deryalar kanlıca deryalar".30 

Mehmet Çavuş, "Ana Dilî" şiirinde Türkçenin sevgisini 
bir çocuk ruh bilimine yatkın bir tarzda sunar. Asıl, çocuklara 
dilin önemini anlatırken tertemiz bir Türkçeyle 
kucaklaşıyoruz. Arı-duru Türkçenin bir de müziğinden 
yararlanmış Çavuş. Ve çok başarılı bir yaklaşım. Dilimizin 
saygınlığını, sevgi bağını bakın nasıl anlatıyor: 

"Ana dilim pek tatlı  

Türkçe derler adına  

Türk gibi kanatlı  

Doyum olmaz tadına 

Alfabesi güç değil:  

A, Be, Ce, Çe, De, E, Fe...  

Ona hürmetle eğil  

Her sözü bir felsefe" 
                                                            
30 “Türk Dili” dergisi, sayı 531, Ankara 1996, s. 544 
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Birinci ve üçüncü, ikinci ve dördüncü dize aralarında 
uyum sağlamakla şiirin yapısına kendine has bir müzik 
oluşturmuş... 

Sonuç olarak söylemek gerekirse, sanırım özde şu 
tümceleri yinelenebilinir. 

Rumeli Türkleri, Türkçelerini 600 yıldan çok 
koynunda taşıdılar. Yüreklerinin en derin yerlerinde 
yeşerttiler... 

Rumeli Türkler, Türkçelerini Türklükle 
pekiştirdiler. Bir bütün olarak kimliklerini oluşturmuşlar. 

Rumeli Türkleri, Türkçelerini bir onur bayrağı 
olarak bu yerlerde dalgalandırmakla kalmayıp, daha 
yükseklere çıkarmayı başardılar.  
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Rumeli Türk Halkı Şairlerinde Göç Konusu 

 

Osmanlı Devleti'nin 1912'de çöküşüyle, göç süreci 
yoğunluk kazanıyor. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur 
örneği bir hızla Türkler, Rumeli'yi terk etmek mecburiyetinde 
kalıyorlar. Göç ve yollar derken; bu topraklan terk etmek 
istemeyen Türkler, direnmeye, atalarına sahip çıkmaya, 
asırlarca yaşadıkları bu toprakları kolay kolay ele vermemek 
mücadelesini adeta kendilerine siper etmişlerdi... Çetin ve zor 
yılların geleceğini bilerek az ama öz Türkler, yeni bir savaşım 
için usunu ve bileklerini seferber edip, Balkan Yarımadası'nı 
terk etmemek için, hazırol duruma geçmişlerdi. Azınlık olarak 
yaşamak öyle zordu ki, doğayla savaşmak gibi bir şey... 
Güneşin sıcak ışınları karşısında bir kartopu gibi erimemek 
örneği... 
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Ve göçler çorap söküğü gibi sökülmeye başlıyor. 1918'ler, 
1936'lar, 1950'ler, 1960'lar, 1980'ler, 1989'lar ve... Türkler, 
Rumeli'den ana yurda göç ediyorlar… 

Rumeli insanının göç sürecini en yakın duyan, usunda 
hisseden, taş yerinde ağırdır bilincine varan; Türk aydınları 
öncülerinden biri şairlerdir elbette. Ve şairler bu olguyu 
dizelerinde yansıttılar... Acı, ama gerçeklerle burun buruna 
kaldılar. Yüreğimiz burkula burkula yazdık şiirimizi, 
yazgımızı. Bu bir yazgı mı? Azınlık yazgısı mı bu? 

Yahya Kemal Beyatlı der ki: "Üsküp ki Yıldırım Beyazıt 
Han diyarıdır / Evlad-ı Fatihan'a onun yadigârıdır". 

Değerli okurlar, günümüz Balkan Ülkeleri'nde yaşayan 
Türker’in şiirinde göç konusunu incelemek istiyorum. Ayrı 
ayrı ülkelerin, aynı yazgımızı yazan şiirimizin dizeleri 
öylesine yürek parçalayıcı, öylesine düşündürücü ki; 
duygulanmamak imkansız... 

Ama bir oka dar da övünç verici, diretici... Cesaretle 
söylenen dizeler halkının tam anlamıyla, temsilcisi olmayı 
başarıyorlar. Bu tür direnmeyi, cesurca göze alan kalem 
erlerini selamlamamak elde değil... 

Bulgaristan'da yaşayan Türklerle söze başlamak 
istiyorum. Çünkü gerçekten bura Türkleri, insanlık dışı 
baskılarla savaşım verdi. Benliğimizi korumak için, çok ağır 
ve dikenli yollardan geçti. Bu konuda Prof. Dr. Hayriye 
Süleymanoğlu Yenisoy şöyle diyor: "1877/78 Türk-Rus 
Savaşı veya Doksan Üç Harbi olarak da bilinen tarihten 
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sonra bir Bulgar devleti kurulur. Baştan prenslik, 
sonraları çarlık, II. Dünya Savaşı'ndan sonra günümüze 
kadar da Cumhuriyet yapısı olan bîr devlet halinde 
varlığını sürdürmektedir. Bu üç dönemde de, Bulgarlar'ın 
Türkler'e yönelik esas politikasında bir değişiklik 
olmamıştır.  Baskılar,  haksızlıklar, zorunlu göçlerle gün 
günden, yıldan yıla Türkler'in sayısını azaltmak, 
Bulgaristan'da demografik manzarayı değiştirmek esas 
amaçları olmuştur.".  

Silistre'nin Balabanlar köyünde doğan Mehmet Müzekkâ 
Con bir öğretmen duyarlılığıyla göç konusunu şöyle anlattır: 

"Cana kıyar şimdi zaman  

Gözyaşımı silmez misin?  

Bulunmuyor derde derman  

Duymaz mısın, görmez misin? 

İnsan ömrü geçmez para  

Türk olmanın bahtı kara  

Yüzler gülmez, kalpler yara  

Duymaz mısın, görmez misin?" 

Bulgaristan'daki 1984/85 yıllarındaki Bulgarlaş-tırma 
olayları, 1989 Büyük Göç olayları bu ülkede yaşayan 
Türkleri öylesine sarsıttı ki, akıl almaz metotlarla Türkleri 
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eritmenin yollarını denediler ki… Ve tüm bu acımasız 
baskıların karşısına elbet şairler çıkacaktı. Ve yazacaklardı: 

"Dobruça Gerlova, Rodoplar ayrı birer tarih  

24 saatta 24 saat sürgün, darağacı, zulüm  

Çıplak kargalar dönüşürken sahte güvercinlere  

Başımıza ölümsüzlüğü giydiriverdi ölüm. 

 

Kalbim kurşun yarası, dudaklarım susuzluktan çatlak  

Sanma sevgim tükenir, yiter biterim  

Bana yarım dilim portakal verin dedemin bahçesinden  

Ölsem bile artık açık gitmez gözlerim." 

diyen Niyazi Hüseyinov yiteriz, biteriz diye 
zannedenlere mertçe bir yanıt vermektedir. Güzel bir Türkçe 
ile yazılan bu dizelerde şair, son olayların bir somut tablosunu 
gözler önüne sermektedir. Hem de çok başarılı bir şekilde. 

Benliğimizi yok saymak, dilimizden, dinimizden men 
etmek için ne kadar uğraştılar. Adlarımızı değiştirmek 
istediler. Bizi bizden alıp koymak için denemedik yolları 
kalmadı... Ama biz de kalmadık onların baskıları altında... 
Direndik, savaştık. Top-tüfekle değil; kelemle mücadele 
verdik. Sabahattin Bayramov şöyle yazıyor "Adımı 
Elimden Aldıkları Gün" şiirinde: 
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"Gizemli bir boşluğa gömüldü zaman 

Öz saygımın burcundan yıldızlar kaldı 

Türklüğüm prangalı 

Mezarında babam bile yabancı oldu bana 

İzlerimi yitirdiğim gün. 

Gözlerimi yitirdim 

Gizlerimi yitirdim 

İzlerimi yitirdim 

Adımı elimden aldıkları gün." 

Duyarlı, dokunaklı... Düşündürücü. İnsanlığın ayıbı... 
Bir yerinde vuruldu insanlık... Gün ortasında. Göz göre göre 
hep bunlar yapıldı. İnsanlık sağır kaldı. Sanki dili tutuldu. 
Konuşamadı. Yahutsa konuşmak istemedi. İstemediler. 

Ama biri var, o konuştu. Ve dedi: 

"Burası sayfiye değil ne yalı  

Burasıdır Bulgar zulmünün hası  

Burası Belene ölüm Adası  

Ada baştan başa kana boyalı." 



39 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

Ömer Osmanov'un bu seslenişi bir tarih kadar 
önemli. Hem önemli, hem belgeli. Bir gün kesin, sorarlar 
bunun hesabını... dercesine. 

Romanya'ya uzanalım. Romanya Çağdaş Türk 
Şiiri'nin nadide yaratıcılarından bîri olan Mehmet Niyazi, 
vatan ve vatansızlık ikileminde kıvranan bir düşünceyi şöyle 
algılar şiirinin dizelerine: 

"Bu derdi ben nerden aldım? 

neredeyim?  

Belki yurtsuz kalan bir yetim 

çocuğuyum. 

Yurt dedikte yüreğimden ateş çıkar  

"Yurt" diyerek yerimden hareket 

ediyorum?" 

Ana vatan-sevgi ikilemini ise bir başka şair şöyle dile getirir: 

"Analar doğuran 

Anadır 

Vatan. 

Ninemi 

Şimdi 
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Oğlu olan babamı 

Yarın 

Onun oğlu beni de 

Sonsuzluğa kavuşturacak 

Sineler sinesidir 

Vatan." 

Acemin Baubek, Romanya Türk Şiiri'ne az ürün 
veren bir şair olarak bilinse de, özlü şiirler yazdığı bir 
gerçektir. Dili, arı duru bir Türkçeye pekişir. Göç konusunu 
gizli kapaklı "Soylu At", "Gene Bayram" şiirlerinde görme 
olasılığında oluyoruz. Ve diyor: 

"Bugün gene bayram  

Gözlerin yolda  

Beklemişsindir  

Kim bilir ne kadar". 

Gagauz Çağdaş Türk Şiiri’nin öncülerinden sayılan 
Nikolay Arabacı memleketine dönme arzusunu bir başka 
şekilde dile getirir. Özlemi bir başka açıdan işler. Arabacı'nın 
göç konusuyla ilgili "Nerdesin, yurtlumum?" şiirinde 
kendine has bir yorumlamayla ve de Gagauz Türkçesiyle 
şöyle dile gelir: 
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"Ömür beni sabitti  

Irak ana topraamdan  

Fena eceller sıktı  

Halkımızın buvazından...  

Ah da ne yapar insan,  

Girgin hem de verilmez!  

Miskin düşmana te sen  

Kaldın ki nice düşmez  

Orda baba evimiz." 

Stepan Kuroğlu nostaljik bir hava içerisinde sözünü 
ettiğimiz konuyu değişik bir perspektiften objektifine oturttur. 
Lirik olan bir anlatımla Stepan Kuroğlu der: 

"Küyümün kenarında,  

Nerede çeşme.  

Yolcazlar bayırlardan  

Su iner içime. 

Makedonya Cumhuriyeti Türk Şiiri’nde göç 
konusunu içeren çok sayıda örneklerle karşı karşıya geliyoruz. 
Çünkü gün olmuyor ki bura topraklarından bîr aile göç 
etmesin... İşte bu kanayan yaraya şairlerimiz adeta ağıt 
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yakıyor... Makedonya Türk Şiiri ustalarından Necati 
Zekeriya'da bu konuda çok hassastı. Üstatla, ölümünden 
birkaç ay evveli Üsküp'te görüşmüştük. Yakınıyordu. Göç 
edenlere adeta ver yansın ediyordu. Ve demişti ki: "Ethem 
kardeş, göçü düşünenin gözü kör olsun... Buralardan çok 
giden oluyor. Halimiz ne olacak? Biz kimin için 
yazıyoruz?" demişti. Sonra da yazdı şiirini: 

"Ben buradan çıktım yola  

En azından bir elli yıl önce 

Ve o kaygısız çocuk gibi  

Bu sokağı hâlâ dolaşırım  

Bozan gündüz bozan gece. 

Babamın eli sımsıcak bugün de ovucumda,  

Dükkânlar değişir, değişir resimler burada." 

Doğu Makedonya'da Yörük köyleri var. Kuş uçmaz, 
kervan geçmez köylerdir bunlar. Öz be öz Yörük Türkler 
yaşadı yaşadı ve yavaş yavaş buraları terk etmek 
mecburiyetinde oldular... Ana ülkeye göç ettiler ve de 
etmektedirler... Bu yörenin bir köylü çocuğu olan Sayın 
İlhami Emin (ki kendine her fırsatla Yörük der, gurur duyar), 
göç edenleri yıllardır yazdı. Terk edilen Yörük köylerinin 
manzaralarını tek tek işledi. Ve bakın nasıl betimliyor boşalan 
Yörük Türk köylerini: 
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"bizi bırakıp gitti sahiplerimiz aralarına hiç 
dönmeden,  

ne vardı acaba gözlerinde o an gözyaşı mı sevinç mi?  

önemli olan biz onların en sadık dostları kaldık 
sorulmadan  

bizimle ne olacak bize kim bakacak soruları yok gibi  

kaldık elinden çok köy köpeği sahipsiz hem de 
gereksiz  

evlerde kilit, ocaklar dumansız, pencerelerde yeller." 

Göç yarası bir başka yara... Kanar, sızar, sancılı mı, 
değil mi? Sormayın. O bir yara ki anlamak zor, anlatmak daha 
da zor. Nasıl bir yaradır bu, sakın sormayın!... Çünkü şair bile 
anlatmakta zorluk çekiyor. 

Fahri Ali'ye kulak verelim: 

"sıra sıra mendil sallamış 

çehreler sararmış solmuş bir çiçek 

duygular başka bir sevgide 

ama ağrılar içinde 

gel dedin 

al dedin 
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gelemedim alamadım 

inatçıdır bu 

göç yarasını anlatmadım 

su ağırlaştı". 

Suat Engüllü diyor ki: "Gün Ola Tarihe Gömüle 
Göçler". Gerçekten göçleri tarihe gömebilecek miyiz? Yoksa 
içimize mi sindireceğiz? Acı, ama gerçek olgularımızı türkü 
yapıp ağıta mı dökeceğiz? İşte tüm bunların bilmecesi bir sır 
olarak kalacak Rumeli insanının yazgısında... 

"Gün ola tarihe gömüle göçler  

           Sanla yaralar, siline izler  

        Geçmişten ibaretle söz eden diller 

        Muhakkak bu sevdayı dile getire  

     Miskin kullarına türkü yaktıra." 

Batı Trakya (Yunanistan) Çağdaş Türk Şiiri'ni 
yakından inceleyen değerli araştırmacı sayın Feyyaz Sağlam 
şöyle diyor: "Batı Trakya Çağdaş Türk Şiiri" elbette ki 
öncelikle Yunanistan'da (Batı Trakya'da) oluşmuştur. 
Ancak, 70 yıldır süre gelen siyasi, ekonomik, dini baskılar 
nedeniyle Batı Trakya Türleri’nin önemli bir bölümü 
Türkiye, Almanya, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelere 
göç etmişlerdir. Göç gerçeği günümüzde de sürmektedir. 
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Şüphesiz ki bu göç olayı edebiyatı ve bu arada şiiri de 
derinden etkilemiştir."31 

Ve Batı Trakya Türk Şairleri bir halk ozanı gibi alır 
sazını eline, yakar türküsünü hasret diye diye... Asım 
Haliloğlu "Göç" başlıklı şiirinde der ki: 

"Sabreyle ağlama hasret sözüne  

Uzaklar yakındır Türk'ün gözüne  

Gün olur kavuşur herkes özüne  

Kader böyleymiş elden ne gelir? " 

Gene bir halk ozanının deyişi... Bu defa Batı Trakya 
halkının çok mu çok sevdiği bir ozan Aliriza Saraçoğlu. 
Nasıl terk edilir Ata yadigârı? Nasıl bırakılır asırlar boyu 
çiçek açan tarlalar,   meyve veren ağaçlarımız? Geleneğimiz, 
göreneğimiz... Sesimiz... Sözümüz... Merhum Aliriza 
Saraçoğlu, şöyle dert yakar: 

"Rodoplar'ımızın sert dikeni 

Nasıl terk ederiz, nasıl seni 

Toprağında dedemiz, ninemiz, annemiz yatar 

Hâlâ içimizde filizlenen umutlar var." 

                                                            
31 Sağlam, Feyyaz: "Yunanistan Türkleri Edebiyatı İncelemeler 
Üzerine", Kültür Bakanlığı yayınlan, Ankara 1991. 
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Doğru, bu umut var ya... İşte bu umuttur bizi bu 
yerlerde kalmaya kol kanat olan... Güç, kuvvet veren. 
Direten... Aslında bu umut dediğimiz nen bir büyü gibi bir 
şey... Tüm zorlukları, çekilerimizin, acılarımızı katlanmaya 
bir ıslık çalar gibi kabul etme erdemliğini bize adeta 
buyuruyor.  

Gelelim Mustafa Tahsin'e. Bir dize, bir şiire bedel 
diyorum. Evet, öylesine güzel bir başlık koymuş ki şiirine, pes 
doğrusu... Her şey ayan beyan... Diyor ki: "Topraktaki Ter 
Senettir", ne güzel söylemiş. Bundan güzeli bilmem 
söylenebilinir mi? Ama gelin görün ki şiirinin içinde daha da 
güzel dizeler var: 

"Eşele toprağı, 

Bulursun orda damla damla teri  

Aradığın senet o nedir, 

Islatan yeri." 

Dahası var mı? Var elbet... Hem öyle bir "daha"sı var 
ki, mertçe, cesurca söylenmiş. İzleyelim: 

"Dahası, 

Ecdadımın nikâhı var onunla, 

Elinde belgesi olmazsa dahi, bu ona senettir. 

Aradığın senet değil de, toprak almaksa eğer, 
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Yüzyıllarca beraberlik, onunla ölüme kadar olmaya 
değer." 

Kosova Türk Halkı Şiiri'nde de göç kendine özgü 
bir biçimde dile gelmektedir. Çünkü Kosova topraklarında 
göç edenlerin kervanı diğer Rumeli ülkelerinde olduğu gibi 
sürüp gitmektedir. Bazen ağır ağır, bazen da bütün hızıyla... 
Ve gidenler, boynu bükük kalanlar, ardından ağlayanlar... Bu 
manzarayı genç yaşında ölen Priştine'li şair Naim Şaban 
şöyle anlatır: 

"Çok acı çalıyorsun düdük,  

Sallanmaz olur, 

Kalabalığın mendilleri." 

Naim Şaban, daha çocuk denen yaşta göçün bir 
şeylerin alıp götürdüğünü yakından duyar. Duyar gurbetin acı 
sancılarını... Ve der: 

"güneşli günler de  

soğuk geliyor bu yerde  

baharına özlem çekerim, 

özledim doğum yerimi". 

İskender Muzbeg, "Mamuşa Çeşitlemeleri" adlı 
şiir dizisinde hep bu konuyu işler. Göçmek mi, göçmemek 
mi? 
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Göçsek ne olur? Göçmezsek ne olur? Bu tür ikilemde 
gel-gitler yapan şair İskender, şiirine şöyle giriş yapar: 

"Geç gelsin, hayırlı gelsin 

Bahar 

Yaz, 

Kış." 

Sonra imgesel seslenişlerle düzlük - yokuş zemin ve 
zamansal boyutunu ustaca şiirinin yapısına oturttur: 

"Kalmak verimli düzlükte 

Gitmek 

Kaygın 

Bir yokuş." 

diyen ozan, illa burada kalmayı savunur. Tüm 
zorluklara, tüm acılara rağmen gene de kalmaktan yana 
İskender. Şiirini şöyle sonlar: 

"Öyleyse...  

Nereye böyle  

Bu akış". 

Ozan, olayların dışında kalamıyor. İstese de ondan 
kopamıyor. Halkının yazgısını sırtlanıyor. Adeta sözcüsü 
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oluyor. Bana göre tarihi şairler yazar... Gerçi herkes kendi 
hesabına göre tarihleri yazıyor... Ama gene de ben derim ki, 
en doğru en hilesiz tarihi şairler yazar... 

Zeynel Beksaç, göçü somutsal bir tablo örneği 
şiirinde çizen başarılı kalem erlerim izdendir. "Gidenlerin 
Ardından Kalanların Pulsuz Mektubudur" şiirinde giden 
bir yürekle,  kalan bir yürek arasındaki duygusal bağı şöyle 
özümser: 

"Geçtiler ki 

Beraberinde bir yüreği alarak 

Geriye bir yürek 

Bırakarak 

Bir umut bin umutta 

Tomurcuklaştı 

Çiçeği açmadı" 

"Bir elin nesi var, iki elin sesi var" atasözüyle bir 
hesaplaşmaya girer Beksaç. Asıl, bu topraklarda kalmak, 
azınlık değil, çoğunluk olmak arzusunda. Maalesef, tütmeyen 
bir baca Örneği yavaş yavaş tarihe karışıyoruz. Rengi uçmuş 
fotoğraflar gibi. Bakın bu konuyla ilgili Beksaç ne diyor: 

"Bir bacayım şimdi  

Yuvasız kuşlara tünek". 
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Mehmet Bütüç, Kosova Türk Halkı Şiiri'nin genç 
kuşaklarının başarılı bîr yaratıcısı. Son zamanlarda güzel 
şiirlere imzasını atan Bütüç, son 20 yılın yazgısını bakın nasıl 
anlatıyor: 

"sevme oraları dediler bana 

unut 

ne unuttum 

ne de başkasını sevebildim." 

Ozan, ana ülkelerini sevmesin diye böyle haykırdılar 
yıllarca. Akla gelmedik deneylerle bir bütünden koparmak 
istediler bizi. Bir vücuttan bir bacak, bir kol nasıl kopar ki. 

Mehmet Bütüç kardeşimiz, unutmak değil, bir 
birleşebilsek diyor. Ve ekliyor: 

"birleşebilsek 

özlenen toprağı sürebilsek 

sevebilsek 

sevdirebilsek 

okşayabilsek ürünlerimizi 

barışta özgürlükte 

keşke ayrılmasaydık." 
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Göç bu şakaya gelmiyor...  

Rumeli insanının kanayan yarası...  

Dur diyen de yok ki...  

Almış başını gidiyor...  

Keşke diyesin geliyor, ama. 

Evet, Balkan Ülkeleri’nde yaşayan Türk şairleri bundan böyle 
de göç konusunu yazacaklar. Duygulu. Ama cesurca...  

Evet, keşke diyesin geliyor... 
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Balkan Türk Halkı Şairlerinde Ölüm 
Teması 

 

Tarih boyunca çok mu çok sözü edilen konulardan 
biri de ölümdür. Bu tema üzerinde felsefecilerden başlayan 
kervan, günümüz şairlere dek uzayıp gider. Herkes kendine 
göre ölümü yorumlar. Manilius der ki: "Doğumla ölüm 
başlar; son günümüz ilkinin sonucudur." Taa çağlar 
öncesinden başlayan söylenceler bugün de, yarın da güncel 
olacak. Yaşam kadar sözü edilen bir konudur ölüm. Belki 
çoğumuz, içimizde kuşkusunu duyarız da, açığa vurmak 
cesaretini bulamayız. Oysa ölüm denen nen çok doğal bir olgu 
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olsa gerek... Gel de bu doğallığı içine sindir sindire bilersen... 
Hep sözde "evet", ama gerçekte yüreğimiz pat pat diye atıyor. 
Ölüm, somut olduğu kadar, bir soyut tablodur derim ben... 
Çok ressam tuval önünde durdu, durdu ama bir türlü ölümün 
portresini çizemedi. Siyah rengi fırça darbelerinde ne kadar 
zorladıysa da gerçek yüzünü ortaya atamadı. Sonunda hep 
bir sonsuzluk çizgisi uzayıverdi... 

Şairler; evet şairler, ölümü dizelerinde bir başka türlü 
yorumlarlar. Aslında yaşamlarının bir gölgesi olarak hep yanı 
başından ayrılmayan bütünselliğin boyutunu. Nasıl bir 
insanın gölgesi kişiyi izler ise, ölüm de yaşamı öylesine 
izlemektedir. Demek oluyor kî; yaşamla-ölüm aynı çizginin 
bir devamıdır. Uzayıp giden çizginin son denildiği noktada, 
yeni bir uzantı alır başını gider... 

İşte bu olgusal felsefe, tüm ozanlarımızda bilinmeyen 
bir denklem örneğidir... 

Biz ise bu defa Balkan Türk Şairleri'nde ölüm 
temasını işlemeye çalışacağız. 

Ölüm geldi, geliyorum demez, ama bir önsezidir sırrın 
ip ucunu ele verir hep. Sözü Makedonya Türk Şiiri’nin 
ustası olan Necati Zekeriya'ya getirmek istiyorum. Kendisini 
Üsküp'e uğradığımızda mutlak arardık. Sevinirdi... Çocuklar 
gibi gözlerinin içi gülerdi. Yeni yeni çalışmalardan söz ederdi. 
Nedense, son zamanlarda kendisiyle görüştüğümüzde 
ölümden ne kadar nefret etse de, soğuk bir tebessümü hiç mi 
hiç dudaklarından eksik olmazdı sohbetimiz sırasında. Yahya 
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Kemal'in, "Ölüm, asude bahar ülkesidir birin de" dizesini 
yineler dururdu. "Oğlum, bir şeyler peşimi bırakmıyor, 
sakın ha, ölüm olmasın?" demesiyle gülüşle-acının kesiştiği 
noktayı yakalamak zor değildi. Bitpazarı’nda "kazan dibi" 
tatlısını ikram etmeyi hiçbir zaman ihmal etmezdi. Kendisiyle 
son görüştüğümde çalışma odasına  çağırdı.   "Ethem’cim,   
Süreyya   Yusuf un,  sonra   da   Naim Şaban'ın, şimdi de 
benim monografimi hazırlamana sıra geliyor. Dergi -
gazete gibilerini fişlemeye gerek yok; çünkü ben şu iki 
dosyada benimle ilgili tüm bilgileri derledim. Sana bu 
büyük bir kolaylıktır" demişti. İki kırmızı renkte olan 
dosyayı açıp göstermek için masaya getirdi ki, ben buz 
kesildim. Bir anda saygın hanımıyla göz göze geldik. "Yoksa 
biliyor mu?" anlamında bakıştık. "Lütfen Hocam, daha çok 
kavga yapacak günlerimiz var" deyip, dosyalarını 
açtırmadım. Ama içimde buruk buruk bir acı çığ gibi büyüdü. 
Ve bir daha görüşemedim. Neden sonra Sremska Kameniça'da 
tedavisi yapıldı. Ölüme yenik düşeceğini biliyordu... 

Necati Hocamızın, öğrendiği yeni bir şey değildi 
umut. Onu, çok iyi biliyordu. Ve çok taa eskiden tanıyordu... 
Diyordu ki: 

"Bir gün, öldüğüm zaman bir gün  

Mezarımı aramayın çimenlerde, çiçeklerde  

Bir gün, öldüğüm zaman bir gün  

Mezarımı aramayın istihkâmlarda, menzillerde  
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Bir gün, öldüğüm zaman bir gün  

Mezarımı arayın bir çocuk gülüşünde" 

Necati Zekeriya'ya göre umut, bir çocuk 
gülüşündeydi. Çocuklar yarınımızın umutları değil midir? 

Ölüm-umut ikilemini Necati, bir şiirinde, şöyle 
yorumlar: 

"Sevgi benim umudum  

Sevgi benim onurum  

Sevgi benim ölümüm  

umutları da sevgide gördüm  

onurları da  

ölümleri de"32 

Aslında Necati'nin şiirinde ölümü tek başına 
incelemek adeta imansızdır. Çünkü nerde ölüm kelimesi 
varsa, hemen peşine umut yapışı verir... Kimi şairlerimizde 
ölümü izleyen yaşam oluyor, kimilerinde ise ölümü, sevgi 
izlemektedir. Ki biz ilerde bu tür örneklerden tadımlık vermiş 
olacağız. 

Dönelim gene Necati Zekeriya'nın şiirinde ölüm-
umut sentezine. "Lorka Soyutlaması"33 şiir kitabında 

                                                            
32 Zekeriya, Necati. "Sevgi", şiirler, Üsküp, 1965 
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Lorka'yı bir sembol olarak işlerken, bîr şairin yaşamla 
bütünleşmesini, dolayısıyla kendi dünyasını perçinleştirmeye 
gider. Der ki: 

"Lorka umuttur 

düşlerle gelir umut, umut kaybolmaz hilelerle 

bir umut biçimidir Lorka. 

Lorka ölümdür 

ayrılışla bitmez ölüm, ölüm yaşar anılarla 

bir ölüm biçimidir Lorka." 

Ozan, umut biçimini, ölüm biçiminden soyutlamıyor. 
Adeta bir bütün olarak göstermeye çalışıyor. Umut ve ölüm 
Necati için her gün açan birer çiçek örneğidir. Renkleri 
değişik olsa bile, kokuları aynıdır dercesine, sözünü ettiğimiz 
ikilemin sentezini yorumluyor. 

Necati Zekeriya, belli ki Lorka'yı çok sever. Ona olan 
bağlılığını yakından duyuyor. Ve diyor: 

"Lorka, kır saçlarımdasın tel tel  

ölürsem bir yerde senden uzak  

kim bilir ne denli çirkin olacağım. 

                                                                                                                  
33 Zekeriya, Necati. "Lorka Soyutlaması", şiirler, Priştine, 1976 
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Lorka'nın gözünde uyur İspanya  

uyanır İspanya Lorka'nın düşünde. " 

Çok güzel bir betimleme. "Ölürsem bir yerde 
senden uzak", demesi ve: "kim bilir ne denli çirkin 
olurum"un tablosunu şöyle bir düşünün. Muazzam bir 
görünüm. Usta ressamların eserleri kadar enfes. 

Necati'nin cesurca ölümle ilgili, ama bir oka dar da 
yaşamla ilgili görüşleri var ki; biraz sonra alıntılayacağımız 
son iki dize tüm bunların özünü özetlese gerek: 

"Şimdi bizi gömün çok daha derine  

Ancak orda daha güzeldir kokusu yerin"34 

Bulgaristan Türk Şiiri'nin yeni gelen şairlerinden 
biridir Arzu Tahirova. 1951'de Kırcali'de dünyaya geldi, 
yüksek öğrenimini "Bulgar Filolojisi" dalında 
tamamladıktan sonra, uzun yıllar gazeteci olarak çalıştı. Bir 
ara "Güven" ve "Cır cır" gazetelerinin genel yayın 
yönetmeniydi. "İfade Eseri" şairenin ilk şiir kitabıdır. 

Arzu Tahirova, "II. Uluslararası Balkanlar Türk 
Kültür Sanat Şöleni" münasebetiyle Türkiye'ye gelmişti, 
(17-19 Temmuz 1997) İzmir Karşıyaka'da görüştük. Koyu 
sohbetimiz sırasında ölüm konusunu sordum. 

                                                            
34 Zekeriya, Necati. "Çayhane" Şiirleri", Priştine, 1989 
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Tuhaf tuhaf bakmıştı.  Sonra da, "bir inceleme yapmakta 
olduğumu anlatınca", rahatlamıştı. Çünkü çok canlı, yaşam 
dolu... Tek sözle delidolu bir yaşamın rüzgârlarına kendini 
vermiş dinamik bir hanımefendidir… "Güzel ölmek isterim" 
diyordu Arzu Tahirova. Şimdi de ben, tuhaf tuhaf bakmıştım. 
Nasılmış o güzel ölmek? Sonra "İfade Esiri"35 şiir kitabını 
imzaladı. Yanıtını da bu kitapta bulursun demişti... 

Arzu Tahirova, yaşamdan çok ölümle bir bakıma gır 
gır geçiyor. Ve diyor: 

"Düşünsene... 

Güzel yaşamazsak da bile 

Güzel ölmek isteriz... 

Tebessümle..." 

Ozan, ölümü çok rahat, ironi bir tebessümle anlatır. 
Yalın bir olgu olarak karşısına çıkar ölümün... Aynalara bakar 
gibi: 

"Bir olup bitmişlik  

Bir elveda, bir hüzün  

Bu böyledir ezelden ". 

Evet, cesaret ister ölümle dalga geçmeyi, onun önüne 
geçip fırça atmayı. Ölüp ölüp dirilmeyi... Sevgiyle yeni yeni 
                                                            
35 Tahirova, Arzu. "İfade Eseri", Sofya, 1995 
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baştan çiçek açmayı. Arzu Tahirova'nın umurunda değil 
ölüm... Asıl, sevmek, sevilmek önemli onun için... Ve şöyle 
diyor: 

"Sevildiğim zaman 

Bir yerine 

On kere, yüz kere 

Defalarca 

Ölüp de dirilmeyi arzularız. 

Sevildiğimiz zaman, 

Ah, sevildiğimiz zaman..." 

Arzu'nun güzel ölmek isteği, aslında uyurken 
ölmekmiş. Öyle ise bakalım nasılmış o uyurken ölmek: 

"Uyurken ölmek isterdim  

Kanatlarında rüyaların  

Ebediyete karışırken... 

Kuş tüyü kadar hafif,  

Çocuk gibi mahzun,  

Son uykuya yatarken  

Uyanmayacağımı bilerek...  
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Ömür bir an misali  

Burada mı, ötede mi gerçek,..  

Tanrım, sen bana  

Böyle bir son nasip et." 

Alıntıladığımız dizelerden de görüldüğü gibi Arzu 
Tahirova, ölümü böylece şiirinin rotasına oturtuyor. 
Duygusal değil, gerçekçi... Gerçekçiliğin yanı başında da, 
hafif romantik bir yaklaşım. Anlaşılan Tahirova, ölümden 
pek alacak verecek bîr şeyi yokmuş gibi davranıyor. Bu da bir 
özellik şiirimizce... 

Çağdaş Gagauz Şiiri öncülerinden sayın Dionis 
Tanasoğlu, şiirinde ölüm temasına pek pek yer vermez. Ama 
iyimser imgelerle ölümün varlığını gizli de olsa açığa vurur. 
Karamsar bir şair değildir Dionis Tanasoğlu, çok yönlü, 
doğurgan bir yaratıcı. Sanatın hemen hemen her türünde eser 
veren güçlü bir yaratıcımız... Dr. İrfan Ünver Nasrattinoğlu 
diyor ki: "Dionis Tanasoğlu, sadece Gagauz Trükleri’nin 
değil, 250 milyonluk dev Türk Dünyası'nın, gerçekten 
iftihar edeceği bîr kişiliğe sahiptir. İyi bir eğitimcidir, dil, 
edebiyat, tarih, müzik, tiyatro hocasıdır.» Profesör, 
doktordur. Kuruluş aşamasında, Komini Devlet 
Üniversite’sinin sağlam temeller üzerine oturması 
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hususunda başarılı çalışmalar yapmıştır, Üniversitenin 
Rektörü olarak, tarihe geçmiştir."36 

Dionis Tanasoğlu'nun bu güne dek yayımlamış 
olduğu şiir kitapları şunlardır: "Çal Türküm", "Adamın 
İşleri", "Hoşluk", "Gençlik Türküleri". 

Şair, yazar Dionis, yaşamı bir yol olarak beller, 
kendisini de bir yolcu. Yaşam denen şey, bir yolculuk yapmak 
gibisi ozanca... Şöyle der: 

"Ömür kadar bir yol  

Güzel bir yol  

Ömür de yol gibi." 

Lirik bir şair olduğu hemen göze çarpmaktadır. 
Özellikle Halk Edebiyat’ımızdaki mani türüne yakın biçimde 
şiirler karalamaktadır.  

Dolayısıyla da günlük yaşamın kesitlerinden şiirine alıntı 
yaparken, iyimser imajlara başvurur. Ama bir şiiri var kî; gene 
ölüm kelimesini kullanmadan, dolayısıyla ölüm temasını 
işlemeden edemiyor. "Gagoğuz"37 adlı şiirinde şöyle geçer: 

"Nanda Yalpuçak  

                                                            
36 Nasrattinoğlu, İrfan Ünver, "Bizim Tanasoğlu, "Sabaa yıldızı" dergisi, 
sayı 4, Respublika Moldova, Gagauziye; 
37 Tanasoğlu, Dionis. "Gagauz" şiirinden, "Gagauz sesi" dergisi, sayı 50, 
1977 
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Kuru dereda  

Ölmesin bir-pak  

Uslu dünneda 

 

Ölmesin halkın  

Oğuzistandan,  

Gagoğuzistan  

Uslu dünyadan..." 

Kosova Türk Halkı Şiiri'nde duygusal bir yüreğin çarpışını 
Naim Şaban'da sezmek olasılığındayız. 

Ozan, ölüm konusuna yaşamının son dönemlerinde 
daha fazla ağırlık vermeye başlamıştır. Genç yaşta dünyaya 
(1933-1961) gözlerini yumması nedeniyle, bu doğal olgunun 
belirtilerini duygusal bir incelikle dile getirmeye özeniyor... 
Nasıl kî Tarancı, "Yaş Otuz Beş" şiirinde ölümü 
algılamışsa, Naim de öylesine ölümü şiirinin raylarına 
oturtmayı başarır. Taranci'nın sorduğu "Ne dönüp duruyor 
havada kuşlar" dizesiyle, Naim'de "Gider durursun durak 
durak / Götürürsün uçarak" dizeleri aynı kapıyı çalarlar... 

Ozan, genç yaşta ölmesine rağmen, şiirinde ölüm 
temasını ince bir dokuyla nakışlar. Genel olarak ölümü 
betimlenirken imgesellik ağır basar. Karamsar imajlar ön 
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plana çıkar. Oysa, Naim'de ilkin yer yer güzel ve iyimserlik 
çağrışımlarla sözünü ettiğimiz konu ele alındıysa da, daha 
geçlerde karamsarlığa teslim düşer... 

İyimser ve lirik seslenişlerden bir örnek verelim: 

"Çal çal benim kavalım  

yay sen içli türkünü" 

Naim, ölümü doğal bir olgu olarak göstermeye ne 
kadar özendiyse, gene de karamsarlığın pençesinden 
kurtulamaz. Bu, buz gibi soğuk olan konuyu çizerken siyah 
rengi ak tabloya aktarmadan yapamıyor. Nitekim bu tür 
deneyleri daha güçlü yazın erleri de yapmaya uğraşmışlarsa 
da, sonunda istedikleri noktaya varamamışlardır. Naim de 
ister istemez ölümü karamsar çizgilerle çiziktirir... 

        "Sana" şiirinde şöyle bir tabloyu gözler önüne serer: 

"Nur kalmadı yanan gözlerde 

Şimdi hicran bulut, 

Hoşça kal anacığım 

Görüşmek üzere yavrularım 

Önümüzde hasretlik günleri 

Selamlar hepinize, 

unutmayın andaçları, izlenimleri" 
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Ozan Naim Şaban, ölümünü daha önceden 
sezenlerdendi... Ön sezilerin içselliğini "Kalbim" adlı 
şiirinde diyalog akışıyla vermeye özenir... Bir bakıma bu şiir, 
ebedi yolculuğa çıkmazdan önce, bir hesaplaşmadır. Kendi 
kendisiyle, sorup-söyleşmesi... 

        İşte bir örnek: 

"Ağlaşamaz kalbim benden  

Ağlaşamaz...  

Verdim ona kazanan  

Paraları gençliğimden,  

Şarkıyı da, şarabı da." 

Ozan Naim Şaban'ın ölüm üstüne "Tren Türküsü", 
"Özlem", "Gurbet Yerinde", "Sana", "Kalbim" gibi 
şiirlerinde kalıcı dizeleri odaklamıştır.38 

Emel Emin, Romanya Türk Şiiri'nde son 
zamanlarda doyurucu ürünler veren saygın bir şairemizdir. 
Sakin, saydam bir şiiri var. Serbest vezinle yazılan şiirlerde 
bir iç vezin havasını yaşamak olasıl. Güzel bir Türkçe, arı-
duru. İşte bu durgunlukta Emel'in şiirinde ölüm hafiften 
hafiften görülse de, pek sezilir bir havayı estirmez. Örneğin: 

 

                                                            
38 Şaban, Naim, "Düşler", şiirler, Üsküp 1996 



65 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

"Seviniyorum,  

yaşadığıma seviniyorum " 

diyen ozan, sanki ölüm biçilmiş bir kaftan gibi 
yaşanan her ana bir kâr usulü... Yaşamdan pek bir şeyler de 
istediği yok: "Bir insan / bir çiçek / bîr tebessüm / bir 
selamlama". İşte o kadar... 

Emel, yitirilen hayattan çok, yitirilen bir sevgiden söz 
eder hep. Belki de onun için sevgi, ölüme karşı bir siperdir. 
Bir silahtır. Necati Zekeriya'da Ölüm-umut ikilemi ne kadar 
iç içe ise, Emel Emin'de o kadar ölüm-sevgi iç içedir... Ve 
diyor: 

"Sevgim o kadar büyüktür ki:  

Bütün kalbimi sardı." 

"Sevgiye İnanıyorum"39 şiirinde ozan, hafiften bir 
karamsarlık havasına kendini kaptırıyor. Ve diyor: 

"Gece karanlık,  

Kalbim kırık  

Gözlerim kapanıyor, 

İçim sönüyor  

                                                            
39 Emin,  Emel,  "Romanyada Duygulu bir Yürek Emel Emin"  yazısı,  
"Balkanlarda Türk kültürü" dergisi, sayı 24, Bursa. 
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Evet, bu dünya boş! 

Yalan bu dünya!" 

Boş olan bu dünyada, gene de sevginin var olduğuna 
inanıyor. Sevgiyle ölümleri yeneceğine inanan ozan, aynı 
şiirin sonunu iyimser bir mesajla sonlar ve der: 

"İnanıyorum  

sevgiye inanıyorum". 

Batı Trakya (Yunanistan) Türk Halkı Şiiri'nin usta 
ve özlü şairi Sayın Aliriza Saraçoğlu, ölüm temasını şiirinde 
duygusal bir yumuşaklıkla işler. Yarınların umudu 
çocuklarımıza şöyle seslenir: 

"Kalbinize girmesin kin,  

Özge olsa da dil ve din  

Bütün insanları sevin  

Yarınlar sizin olacak". 

("Yarınlar Sizin Olacak" şiirinden) 

Dönüşü olmayan yolculuk öncesi bir tavsiye olsa 
gerek. İnsancıl, iyimser bir ince duyarlıkla yarınlara evrensel 
mesajını iletmektedir. Mert Mücahidim şiirinde de 
Saraçoğlu, yitirilen canı- ciğeri olan oğlu Mert'e, tatlı gülüşün 
sıcaklığıyla şu dörtlüğü yazar: 
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"O tatlı gülüşün gitmez gözümden  

Kanlı yaş boşanır her an gözümden  

Tebessüm ederek tecessüm et sen  

Benim canım oğlum Mert Mücahidin... " 

Nedense mermer bana her zaman bir soğukluk, bir 
üzüntü, bir burukluk havasını estirir. Ölüm mesajlarını verir. 
Taş başka, mermer başkadır benim dünyamda. Yapılan yontu 
eserlerinde sevmem mermerden olanı. Ama taş. O başka. O 
biraz daha sıcak, biraz daha kıvrak.. Aliriza Saraçoğlu'nca 
mermer zarif bir taş olarak betimlenir. Örnekleyelim: 

"Mermerden yontulmuş o zarif taş 

 Bir gün sana, bana da olur bi baş!  

Hazırlan Saraçoğlu bu ilahi sefere  

Sen de yavaş yavaş..." 

Evet, yavaş yavaş geliyordu ölüm... Alıp götürecekti 
ozanı, dönüşü olmayan yollara... O, öldüğü gün düğünü-
demeği olacaktı. Tüm çektikleri unutulacaktı. Bir an evvel 
toprağa kavuşmak istiyordu. Ve diyordu: 

"Öldüğüm gün, düğünüm-bayramım olsun benim  

Bütün çektiğim çilem, o gün son bulsun benim  
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Gülmeyen yüzüm, bari orda gülsün benim  

Geliyorum ey toprak, gönlümdeki o hazla…" 

Değerli kardeşim Rahmi Alî, yakın dostu 
Saraçoğlu'nun ölümünü bir yıl sonra şöyle anlatır: "Şimdi 
bir yıldan beri Aliriza Saraçoğlu'nun dükkânının önünden 
geçiyorum yine. Dükkânın içine bakmaya yüreğim 
varmıyor. İçim götürmüyor bunu. İçimden şunları 
söylemek geçiyor. Yaşam her şeye rağmen güzel. Ne 
olurdu yani, ben geçerken yine orda olsaydı, selam 
verseydim kendisine. Oturup orada, o alçacık sandalyede 
bir kahve içseydim. Baksaydık gelip geçenlere. Bisikletine 
binip Gümülcine'nin o daracık sokaklarında gezseydik."40 
Evet, o yok artık... Ama anılar, şiirler hep onu anlatmaktadır. 
O tasavvuf felsefesiyle yola koyulur. Dervişane sabırlıyla... 
Gidecek günü bekler. 10 Mart 1994 tarihinde bir yürek 
durur. Ama şiiri deli ırmaklar gibi akmaya devam eder... 
Ve de edecektir. Aliriza Saraçoğlu'nun ölümle ilgili 
şiirlerinin çoğu 1990 yılında "Bîr Allahlım" adı altında 
yayımlanan şiir kitabında yer almaktadır. Biz sözünü ettiğimiz 
kitabın "Vasiyet" şiirinden bir kesit alıntılamakla konumuza 
nokta vuralım diyorum: 

"Saati, saniyesi belli değildir ölümün.  

Geldiğinde ilahi vuslat ve düğün günü  

Gördüğümde arzu ettiğim düğünü  

                                                            
40 Ali, Rahmi. "Şafak" dergisi, Gümülcine, s.9 
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Kefenimin üstünde, örtüsü olsun al  

Üzerinde bulunsun yıldız hilâl  

Budur son arzum, vasiyetim ". 
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Rumeli Şairlerimizde Doğa Motifleri 

 

Türk milleti asırlar boyunca doğayla iç içeydi. Doğayla 
acıyı-sevinci, kısırlığı-doğurganlığı, yazı-kışı hep paylaştı. 
Dolayısıyla Rumeli Türkleri de, doğayı bir bütün olarak 
kucaklamıştır. Ve halkın düşüncelerini, duygularını hiç 
şüphesiz ki şairler-ozanlar en iyi bir şekilde yansıtmışlardır... 
Şöyle ki: XIV. yüzyıldan günümüze dek Rumeli'de yaşayan 
ve yaratan Divan, Halk, Tasavvuf şairlerinde bir gezinti 
yapmış olursak, doğanın dizelere ne kadar çok ve özenle 
yansıdığını görmüş oluruz. Örneğin Prîştineli Mesihî (1470-
1512) yıllarında bu topraklarda yaşayan ünlü Divan şairi, 
"Bahariyye"41 şiirinde şöyle doğayı betimler: 

                                                            
41 Morina, Prof. Dr. İrfan; "Priştineli Mesihi", "Tan" yayınları, Priştine 
1987, s.17 
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"Dinle bülbül kıssasın kim geldi eyyam-ı bahar  

Kurdı her bir bağda hengâme bahâr-i  

Oldı sim-efşân ana ezhar-ı bâdâm-ı bahar  

Ayş ü nûş et kim geçer kalmaz bu eyyamıi bahar" 

Alıntıladığımız dörtlükte de görüldüğü gibi baharın 
muştusunu dile getiren bir dörtlük. Baharın gelmesini 
muştulayan bülbülün türkü söylemesini, bahçelerde çiçeklerin 
açmasını, dallarda gümüş renkte filiz vermesini Divan 
şairimiz Mesihi, bir güzel, bir güzel anlatmıyor ki: Son 
dizesinde baharın bu güzelliğinden yararlan diyor, yoksa bu 
bahar da göz açıp kapayıncaya dek geçecek. 

"Umarım bulup Mesihî bu murabba iştihar  

Ola ehline bu çar-ebru güzeller yadigâr  

Bülbül-i hoş-gûysın gül yüzlülerle yüri var  

Ayş u nûş et kim geçer kalmaz bu eyyûm-ı bahar" 

Mesihi, şiirini şöyle sonlar: Baharın güzelliği kısa 
vadelidir. Gününü gün etmeyi bil. Ye, iç, gül, doğanın bu 
harikasından yararlanmalıyız, diye seslenir. Mesihi, adeta 
doğayı ölüme siper olarak kullanır.  
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1877 yıllarında yaşayan Sofyalı Aşık Hıfzı, 
"Destan-ı Aşuk ile Maşuk"42 eserinde aşk konusunu 
işlerken, doğa motiflerinden de payını alır. Alıntılayacağımız 
dörtlükte son iki dize tamamen doğa motifleriyle nakışlanmış. 

"Şirin'in sevdası düştü Ferhad'a  

Mecnun Leylâ deyüp kaldı sahrada,  

Yanan pervaneler ersin murada  

Ah eder güller bülbül-i şeyda." 

Aşkları, bir doğa harikası olan ve baharı muştulayan 
narin kelebeklerle özdeşleştirir. Rumeli ağzında genelde 
kelebek yerine pervane tercih edilmektedir. Halk ozanımız 
Aşık Hıfzı da pervane der. Dört dizeden ikisine, doğayı 
doğrudan doğruya algılar. Mesajı aşk olsa bile, kelebek, sonra 
da gülün ve bülbülün "ah" edişini şiirinin hamuruna katmadan 
yapamıyor. Doğru, doğasız aşıkı nasıl yapar. Derdini doğaya, 
taşa söyler. Onunla sohbet eder... 

Kalkandelen'de yaşayan ve yazan bir başka şairimiz 
Rahmi'dir.43 Kendisi hakkında pek bilgimiz olmamasına 
rağmen, güçlü bir betimlemeye sahip olduğu, dolayısıyla doğa 
motiflerine bol bol yer veren, hece veznini iyi taniyan bir 

                                                            
42 Hafız, Prof. Dr. Nimetullah: "Sofya'lı Bir Türk Aştğı Aşık Hıfzı", "II. 
Uluslararası Türk Edebiyatı Semineri" bülteni, Eskişehir 1985, s. 151 
43 Hasan, Prof. Dr. Hamdi, "Rahmi Adında Bir Halk Şairinin ŞARDAĞI 
Hakkında Söylendiği Medhiye", "Sesler" dergisi, sayı 204, Üsküp 1986, 
s.90-91 
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Rumelili şairimiz olduğu biliniyor. O, "Medh-i Şardağı" adlı 
eserinde, yani methiyesinde ŞARDAĞI’nı öve öve 
bitiremiyor. Bu dağın güzelliklerini, bereketliliğini, yazın 
başka, kışın başka güzelliği olduğunu dobra dobra anlatışını 
görmekteyiz. Örnekleyelim: 

"Kışın aksakallı deveye döner  

Yaz olur hublamr civane döner  

Bad-ı sabah döner fend-bâzı hüner  

Nezaketli güzel gül/amcasına." 

Aslında XVI. ve XVII. yüzyılda Rahmi'nin yaşadığı 
tahmin edilmektedir. Fazlasıyla halk şairi olarak bilinen, güzel 
Türkçesiyle doğrudan doğruya halka hitap eden Rahmi, 
alıntıladığımız dörtlükte de Şardağı'nın, kışın aksakallı 
deveye, yazları ise hoşnutluk duyulan bir güzele dönüşen 
Şardağı'nın olağanüstü doğa güzelliklerinden bahsettiğini 
görmekteyiz methiyesinde. Demek oluyor ki, Rumelili 
(Kalkandelenli) Rahmi, doğrudan doğruya doğayla iç içe olan 
bir yaratıcımız sayılır... 

Sayın okurlar, asıl amacım günümüz Balkan 
Ülkeleri’nde yaratan ve yaşayan Çağdaş Türk Şairleri'nde 
doğa motiflerini incelemektir. 

Kısa bir gezintiden sonra Gagauz Türk Şiiri'nde ilkin 
duralım. Yaptığım araştırmalarda en çok doğa motiflerini 
kullananlardan Nikolay Tanasoğlu, Todor Zanet, Olga 
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Radova, Fedor Marinoğlu, Vasi Filioğlu nda olduğunu 
tespit ettik. 

Vasil Filioğlu, Gagauz Şiiri'nin kapısını 196O'lı 
yıllarında çalar. Şiirlerinin konusu genelde yaşam ve doğa. 
Biz doğaya sunduğu şiirlerini incelerken iki önemli özellik 
saptadık. Biri doğanın doğurganlığı ki bu maddesel bir 
somutluk; ikincisi ise doğayla duygularının ifadesi ki bu 
manevi bir soyutluk oluştursa gerek... 

Filioğlu "Sevda Ağacı" şiirinde şöyle seslenir: 

"Borçlandım çoktan toprağa  

Ömrüm ondan,  

Danışırım te yapraa  

Hem sana, fidana"44 

Doğrudan doğruya doğaya seslenen dörtlükte somut 
bir sonuçla baş başa kalıyoruz. Fakat şairimiz Filioğlu, 
birazdan alıntılayacağımız dörtlükte sevgili karısına 
methiyeler sunarken doğanın motifleriyle duygularını ifade 
etmeye özeniyor. Karısının güzel ellerini veya marifetli 
ellerini bal döken, bal akıtan misali betimler. 

 

                                                            
44 Argunsah, Doç. Dr. Mustafa: "Çağdaş Gagauz Şiiri" Türk Dili dergisi, 
sayı 531, Ankara 1996, s. 695 
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"San - ikram güdar evim  

Meyvada haşçam  

Bal döker o ellerin  

Ne iştatapsan" 

("San..." şiirinden) 

Fedor Marinoğlu, 70'li kuşağın bir şairi. Lirik bir 
şair olarak bilinmektedir. Doğayla barışık olan Marinoğlu, 
duygularını iyimser bir doğaçlamayla dile alırken, anne 
sevgisini çok güzel bir dizeyle açığa vurur. Korkunç bir 
betimlemesi var: 

"İlkyaz açar gözlerinde  

Seni geldiysek dolaşmaa  

Senden ma-mamu, dünnede  

Kimdir taa zor dayanma?"45 

Evet, hep ilkyazlar açar gözlerde ana-oğul 
görüşmesinde. O, gözler öyle bir parıldar ki, ancak böyle bir 
betimlemeyle, söz konusu duyguları yansıtabilirsin. 
Marinoğlu, bunu çok iyi başarıyor. Doğayla-ana sevgisini 
bir bütün kılmayı. 

                                                            
45 Argunsah, age. s.696 
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Olga Radova, çağdaş Gagauz kadın şairlerinin 
öncüsü olarak bilinmektedir. 90'lı yılların kuşağından gelen 
Radova, değişik konularda şiirler karalayan, araştırmalar 
yapan, antolojiler hazırlayan bir aydın. Şiirleri lirik. İnsan-
doğa ikileminde köprü kuran Radova, doğanın tablosunu usta 
bir ressamın fırçasından işlenmiş gibi göstermeye başaran bir 
kalem eri. Güller aşkın simgesidir. Bu imajla sevgiyi, ya da 
sevgiliyi içinde sindirirken, şöyle diyor "Güller"46 şiirinde: 

"Güller sokakta açar,  

Canım gülerek gezer  

Ne güzel gülün biri  

İçime artık girdi" 

Olga Radova, gül ve ateşi dizelerinde imge olarak 
kullanırken, doğadan bile acımasız olan bir aşkın sancısını 
çizmeye özenir. 

"Elimi koydum ona,  

Ateş sarıldı bana:  

Avucum çalı doldu,  

Canıma sancı kondu.." 

Gülü koklayayım derken, dikenin acısını hisseden 
Radova, doğayla aşkını bir bütün olarak gösterir. Her ikisinin 
                                                            
46 Radova, Olga. "Sesler" dergisi, sayı 294, Üsküp 1995, s.90 



77 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

de zaman zaman acımasız olduklarını sanki söylemek ister. 
Dörtlüğün son dizesinden de anlaşıldığı gibi "Canıma sancı 
kondu" söylemesiyle bu acımasızlığın havasını teneffüs eder. 

Doğa, insanın atar damarıdır. Toprak, doğuran anadır. 
Su, hava yaşamın altyapısıdır. Hem alt, hem üst... Tek 
kelimeyle her şeyimizdir. Bundandır ki şairler bir başka 
bağrına basarlar doğa anayı... 

Günümüz Bulgaristan Türk Şairleri’nden Müfküre 
Mollova, ki kendisi bir bilim uğraşçısı olarak adını 
duyurmuşsa da, 1964 yılında bir araya getirdiği "Şiirler" adlı 
kitabını gün yüzüne çıkarır. Sözünü ettiğimiz bu kitapta 
"Kafdağı" diye bir şiiri var. Bu şiirle Mollova, geçmişine 
uzanırken, çocukluğunu,  gençliğini yaşar.  Dolayısıyla doğa 
motiflerini merdiven olarak kullanır. Ağır ağır 
merdivenlerden çıkarken Kaf dağına varmak için yolun çok 
dikenli, çok çetrefilli olacağını bilir ve der: "Kafdağı, kader 
dağı." Aslında Kafdağı soyut bir imge... Kader dağı ise 
bana göre biraz daha somut. Anlaşılan, Mollova Hanımefendi 
için de öyle gözüküyor ki; Kafdağı aşılır, ama kader dağı 
aşılmaz. Ve ekliyor: 

"Haber geldi şimdi 

Hem kurttan, hem kuştan, 

Hem havadan, hem sudan,  

          Haber geldi uzaktan ve yakında  
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Haber işte 

  Haber geldi vesselam 

    Kafdağı aşınmış, diyorlar!"47 

Mülazım Çavuş, (1927-1995) yıllarında yaşayan bir 
şairimizdi. Öğretmenliğin temiz yüreğiyle nice kuşaklar 
yetiştirdi. Yetinmeyen Çavuş, edebiyatımıza da güzel şiirler 
bağışlayan bir yaratıcımızdır. Kendisi iki yıl Belene kampında 
çok acı günler geçirdi. Sürgünlük onu özünden men ettirmedi. 
Daha da sıkıya bağlandı milletine. Milli şiirlerinin başarısı 
yanı sıra, Çavuş'un doğayla ilgili şiirleri de mevcuttur. 

Arı duru bir dili kullanan Çavuş, "Seni Sordum"48 
şiirinde hem doğa, hem de bir aşkın varlığından söz eder: 

"Günler oldu Mecnunlara baş idim  

Günler oldu Duygusuz bir taş idim  

Çağlayan şu suya sordum ben seni  

Dedi: Bu sabah gözüne yaş idim ". 

Duygusuz bir taş ile çağlayan bir su, arasında fiziksel 
bir iletişimle yanı sıra, doğanın özlü motifleri "Taş ile suyu" 
şiirinin iskeletine ustaca oturtmayı başarıyor. 

                                                            
47 Yenisoy, Hayriye Süleymanoğlu: "Bulgaristan Türk Şiiri", "Türk Dili" 
dergisi, sayı 531, Ankara 1996, s.471 
48 Yenisoy age. s.474 
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Gene, Bulgaristan Türk Şiiri'nden kayan bir yıldızdan 
söz etmek istiyorum. O da Mülazim Çavuş. Aramızda yok. 
Ama şiirleri, halkımıza sundukları katkılarıyla her zaman 
aramızda olacaklar, Anılacaklar. Yaşayacaklar dize dize... 
Sayın Recep Küpçü de.  

1934'te Filibe'nin Kuklene köyünde doğan ve 1976 
yılında Varna'da ölen şairimizin şiirinde buram buram bir 
deniz mavisi var. Şair, doğayı alabildiğine kucaklar. Denizin 
köpüklü dalgalarını, doğa aşkının ateşiyle pekiştirir. Ve diyor: 

"Yalı çiçekleniyor renk renk... 

Yalıda bahar...  

Denizde bahar,  

Besteliyor tatlı bir ahenk 

Sahili öpen dalgalar..." 

Küpçü, bir başka şiirinde baharı öylesine güzel 
betimliyor ki, yaz-bahar zaman dilimini, soru-yanıt 
biçiminde şiirin yapısına oturtuyor. Müthiş bir müzik şiirinde 
akortlanıyor. Serbest vezinle yazılan şiirlerinde öyle bir iç 
vezin var ki, müzik senfonilerin coşkun tonlarını duyar gibi 
oluyorsun. Örnekleyelim: 

"Ama değil mi, değil mi kuşlar 

Gençleşmeye gitti yaz? 



80 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

Değil mi bahar olarak dönecek 

Yine buralara? 

Ve dökülecek yerlere  

Sizin kanatlarınızdan,  

Gagalarınızdan,  

Hık ılık  

Çiçek çiçek 

Yeşil yeşil"49 

Küpçü, tepeden tırnağa bir doğa şairimizdir. Her 
şeyiyle o güzelim nimetlerden pay alıyor. Arı misali, doğanın 
harikalarını geziyor. Kolayı zor kılan, zoru da kolay kılanlara 
bir doğasal motifler cümbüşüyle yola koyulmasına rehberlik 
ediyor adeta. Ve yazar şiirini. Hem de en ince duyarlığıyla: 

"Tomurcuk çatladı güneşten  

İğdeler çiçek açtı yumak yumak  

Halı gibi yeşerdi çayır çimen  

Kuru dereler bile çağladı  

Bütün kuşlar dile geldi bak  
                                                            
49 Küpçü, Recep, "Burgaz'da Bahar", "Balkan Türkleri'nin Sesi" dergisi, 
sayı 4, Bursa 1991, s.34 
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Cıvıl cıvıl bir hayat başladı  

Bahar geldi demek...  

Ne kolay bunu söylemek 

Hazıra sevinmek ne kolay  

Anında bu kadar mı? 

Kolay geliyor bahar?  

Hiç mi yok bunda  

Ağrılar, sızılar?50 

Evet, doğa da sancılarını duyar. Kıvranır kıvrım 
kıvrım, yer sarsar, gök gürler, yağmur yağar, güneş 
doğar, dal kırılır, yere yatar. Bahar açar pembe pembe, 
yaz gelir, sonra güz ve sonra da kış... Ve hep böyle doğamız 
zaman süresi içerisinde bildiğimiz, bilmediğimiz sancılarla 
haşır neşir olur... 

Bu yüce varlıktan esin alan Romanya Türk Şiiri 
Şairleri de nasibini alır. Onlardan ikisi üzerinde durmak 
istiyorum. 

Mehmedemin Yaşar, Dobruça Trükleri’nin değerli 
bir kalem eridir. Değişik konulara eğilen, ama en fazla da 
doğaya özen gösteren bir şairimizdir. Aslında Yaşar, doğasal 
                                                            
50 Mahmut, Nedret Enver: "Romanya'da Çağdaş Türk Şiiri", "Türk Dili" 
dergisi, sayı 531, Ankara 1996, s.660 
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varlıklarla insan psikolojisine hitap eder. Doğanın uyanışını o 
bir bilgenin devşirmesi olarak göstermeye gider. Yahut iki 
tiplemenin diyalogunu doğanın varlıklarıyla sohbete geçirir. 
Örnekleyelim: 

"Göğün mavisine inandım  

Çiçeklerin kokusuna inandım". 

    yada: 

"Bizde de var otken bülbüller  

Alevsiz yanmış gizli sümbüller". 

Romanya Çağdaş Türk şiirinin öncülerinden olan 
Mehmet Niyazi (1878-1931) şiirleriyle adeta doğayı kutsal 
kılır. Doğanın muazzam becerisinden dili döndüğü kadar 
konuşur. En içten duygularını, en ince çiçeklerle betimlemeye 
özlem duyar: 

"Tabiattan toplanılmış çiçekten  

Pek düz bir demetsin, Yeşil Ada". 

Yeşil Ada'nın manzarasını ancak Mehmet Usta'nın 
kaleminden böylesine yeşil, böylesine çiçekli, böylesine renkli 
görmeye nail oluyoruz. 

Şair Mehmet, doğayı kudret-kutsal ikilemiyle 
özdeşleştirmektedir. Ve diyor: 

"Sanki Kudretlinin eliyle beslenmişsin." 
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Romanya Türk Şiirinde, buna benzer doğayı bütün 
yürekliliğiyle kucaklayan daha nice şairlerimiz vardır. 

Biz şimdi de Makedonya Çağdaş Türk Şiiri'nde 
doğayla kucaklaşan bir tutam şairin şiirlerini değerlendirelim. 
Fahri Kaya, çocuk şiirleriyle doğadan payını alır. Ana özlemi 
de konumlarken, doğasal betimlemeleri kendine, daha 
doğrusu şiirine siper eder. Vatan özlemi, aşk özlemi, ana 
özlemi, doğa özlemi gibisi özlemlerde Fahri Kaya, bir başka 
dile gelir. Sanki bîr aşığın hoyratı. Seslenişidir bu... 

"Hasretim orda yeşil dağlara  

Dağlar altında berrak sulara  

Hasretim sümbül bahçe bağlara  

Hasretim sizde şanlı her yana." 51 

 

Ve işte Aşık Veysel'den de bir dörtlük: 

"Seherde yuvada uyanır kuşlar  

Dallar şada verir, dağlar ses verir  

Her biri bir türlü feryada başlar  

Güller soda verir, bağlar ses verir" 

                                                            
51 Yusuf, Süreyya: "Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi", "Tan" yayınları, 
Priştine 1976, s.65 
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Ve böyle, bir Kaya, bir Veysel derken şiir bir bütün 
olarak uzar gider. Demek oluyor ki, her iki şair doğanın 
imgelerini cömertçe dizelerine algılamışlar. 

Fahri Kaya'nın bir başka şiiri gene bir harika. 
"Irmak", şiirinde öyle bîr akıcı dili var ki; imgelerle bu güzel 
söylem şırıl şırıl insanın içine akıyor.                           
Örnekleyelim: 

"Sabahları erken erken  

uzakta güneş doğarken,  

Gün olur güneş yakar  

küçük ırmak durmaz akar." 

Asıl, içimize akan doğayla o güzelim betimlemesidir. 
Gene bir şiirinde şöyle diyor: 

"Eğer seversen 

Kavunu karpuzu 

Sev yaz yağmurunu"52 

Fahri Kaya'da öylesine çok doğayla ilgili 
doğaçlamalar var ki; Kaya, doğa şairlerinin öncüsüdür 
Balkanlar'da derim ben... 

                                                            
52 Hafız, Prof. Dr. Nimetııllah: "Yugoslavya Çağdaş Türk Edebiyatı 
Antolojisi",  Kültür Bakanlığı yayınlan, Ankara 1989, s.33 
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Sabit Yusuf, bizim kuşaktan biri. Soyut şiirin peşinde 
giden bir kalem erimiz. Soyutlamalarında doğa imgeleri ağır 
basar. Özellikle gül onun için özel bir soyut göndermedir. 
Kırmızı gül bazen kanayan bir yara, bazen da coşan bir yürek 
mesajını verir Sabit'in şiirinde.  Örnekleyelim: 

"güt kokulu bir umut yatıyor yüreğinde".  

bir başka şiirinde şöyle der: 

"bahar yine gelecek sevgilim  

yine filizlenecek dikenli güllerde 

gönül tomurcukları”53 

ya da: 

"gençliğimize bağlı bir türkü okunuyor dudaklarında  

taptaze bir gülü derlemenin 

özlemini çekiyoruz sabahtan". 

Sevgiyi, sevgiliyi, sevmeyi ve hep ne varsa "se" 
harfiyle başlayan en iyi betimlemeyi şu dizlerde duymak 
mümkün: 

"ve yürekler içinde filizlenen  

kızıl bir gütsün sen" 

                                                            
53 Yusuf. Sabit: "Nazlım", şiirler, "Birlik" yayınlan, Üsküp, 1989 
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Şöyle sonluyor:  

"oohhh 

gönlüme yatan 

ne tatlı bir şeysin sen". 

Evet, g ü l doğanın en çok kullanılan meşalesidir. 
Divan şairlerinden alın, Halk, Tasavvuf şairlerine dek çıkın, 
tümü bu meşaleyi dizeden dizeye, şiirden şiire, divandan 
divana taşımış, gerçekçi olsun, gerçek üstücü şair olsun, gül 
imgesini mutlak ve mutlak kullanmıştır. Amaçları ne olursa 
olsun, gülle hep iyimser bir tabloyu çizmiştir yaratıcılar. Aşk, 
mertlik, yengi gibi özelliklerin kahramanıdır... G ü l. 

Batı Trakya (Yunanistan) Türk Şiiri'ni son 
zamanlarda adım adım izlemeye fırsat veren "Şafak" 
dergisinin elime geçmesiyle, bura edebiyatını yakından 
izliyorum dersem yanılmış olmayacağım elbet… Genç kuşak 
şairlerden çok memnunum. Bir kere "Şafak" dergisini 
böylesine genç kuşak şairlere kucak açması çok önemli. 
Selamlamaya değer. Derginin görevi budur işte. Kutlarım. 

Gelelim Batı Trakya Türk Şiirinde ki şairlerde doğa 
motiflerine. İnceleme süresince elle tutulur çok güzel 
örneklere rastlıyoruz. Biz bu defa, genç kuşak temsilcilerde 
doğa konumlu şiirler üzerinde durmak istiyorum. 

Hakan Mümin, şiire yakışır bir dil kullanıyor. Sade, 
akıcı bîr havası var şiirdeki müziğin. Neyse, biz doğayla ilgili 
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motiflerden örnekler vermekle konumuza dönelim. Mümin, 
"Anılar Tesellim"54 şiirinde özlemle ateş ateş yandığı 
sevgilisinin ardından söylenen doğa motifleri sembolize 
ederek istemini belirtiyor. 

"Bir kez daha kokladım o yaban kokunu 

Hatırladıkça hiç solmak bilmeyen gülünü 

Ya ne demeli dört mevsim değişmez o sıcaklığına". 

Aynı şiirde yine doğa motifleriyle güzel bir dize:  

"Yaz olur serinletir, kış olur ısıtır gönlümü". 

Hakan Mümin'in bir başka şiirinde gene güzel 
betimlemeler. Doğadan güzel mî güzel alıntılar. Birer motiftir 
bunlar. Şiirin cilvesine kıvraklık veren çekicilik. "Gecenin 
İçinden"55 şiirinde Rodop dağlarını inceler. Bu dağın 
geceleyin yalnızlığını, korkunç sessizliğini şöyle betimler: 

"Gece, Rodop uykuya daldığı an  

kahpe bir sessizliktir içimi kaplayan". 

    yada: 

"alıp sürükler o gül kokan rüyaları beraberinde " 

     Ve şöyle sonlar: 

                                                            
54 Mümin, Hakan: "Şafak" dergisi, sayı 44, Komotini 1996, s.16 
55 Mümin, age. s.13 
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"Her adımda Rodop biraz daha karanlığa gömülür". 

Batı Trakya Türk Şiiri'nin ikinci bir genç kuşak 
temsilcisi de Nalân Saraçoğlu'dur. Kendisini, Batı Trakya 
Türk Edebiyatı konusunda ölümsüz eserler veren sayın 
Feyyaz Sağlam’dan tanmış oluyorum. O, Nalân'ın iyi bir 
şaire olacağını söylemişti bana bir fırsatla. Ve ben bakıyorum 
ki son "Şafak"ların (dergilerinin) sayılarında gerçekten umut 
verici bir kalem eri olma yolunda. "Canım Babam"56 şiirinde 
öylesine bir içtenlik düşünce dizeye akortlanıyor ki; nostalji 
dediğimiz parçaları dinler gibi oluyoruz. Duygusal, 
dokunaklı, ama bir oka dar da düşündürücü... 

Nâlân Saraçoğlu'nun doğayla temasa geldiği 
dizelerde duralım isterseniz. "Bekleyiş"57 şiirindeki giriş 
bölümü tamamen bir doğa tablosu.                           
Ve işte örnek: 

"Yüzümde yağmur damlaları  

Güneş kayboldu  

Kuşlar sustu  

Söylemiyorlar sevda şarkıları". 

Sanatçı hep bir tuhaf perspektiften gözetler 
doğayı. Doğadaki devinimleri, renklerin nüanslarını, 

                                                            
56 Saraçoğlu, Nalân: "Şalak" dergisi, sayı 56, Komotun 1996, s.7 
57 Sağlam,  Feyyaz:  "Batı Trakya Çağdaş Türk Edebiyatı Antolojisi, 
Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 1990, s.116 
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siyah-beyaz fotoğraflarını. Kendini arar, ya da kendini 
bulur o fotoğraflarda... Tam bulduğu zaman gene 
kaybeder... Ve hep böyle; bir devingenlik çemberi 
etrafında döneriz... Hep bir şeyler ararız... misali. 

Genç şairemiz Nalân, doğayı bir pencereden seyreder. 
Doğayla hesaplaşırken birini bekler... Kim bilir sevgilisini 
mi? Sevdiği birini mi? Mesela babasını… Olabilir. Ama bir 
ilhamı da beklemesi neden olmasın? Ve şöyle diyor: 

"Ve ben öyle acılı ve kederli  

Bekliyorum penceremde sevdiğimi." 

Yeni gelen kuşaklardan daha da güzel dizeler 
beklemek doğru olur. Özellikle doğaya karşı besledikleri 
samimiyetlik bizleri biraz daha sevindirmektedir... 

Yugoslavya Türk Şiiri'nde, Bayram İbrahim başlı 
başına bir doğa ozanıdır. Tüm şiirlerinde, doğa ben varım der 
sanki. Gökteki bulutların küskünlüğünü, yağmurun 
gözyaşına dönüşünü, güllerin tomurcuk tomurcuk baharı 
muştaladığını, bülbülün bir güzele seslenişini, boynu 
bükük lâlenin çilesini bir tek şairler dile getirebilirler. 
Onları konuşturur. Onlara sarmaş dolaş olabilme 
kabiliyetine ermiş yaratıklardır. Onlardan biri de Bayram 
İbrahim'dir dersek mutlak yanılmış olmayız. O ki, kuşları 
şöyle çizer: 
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"Kanatlarını kuş sevmezler kesmek istediler 

Kesemediler 

Güvercinler yine göklere uçtu 

Güneş ovalara sonra daha tatlı güldü".58 

Bayram İbrahim, Yugoslavya Türk Şiiri'nde en çok 
doğaya yaslanan bir şair olarak bilinmektedir. Bir şair bu 
kadar da doğayla nasıl iç içe olabilir? Bakın yağmuru nasıl 
algılıyor: 

"Ben yağmurum 

Bulutlardan yağarım 

Nehirler benimle taşar 

Kırlarda buğdaylar, bahçelerde ürünler 

Benimle pırıl pırıl büyür". 

("Yağmur" şiiri, sayfa 10.) 

Bayram İbrahim, yazgı denen bir olguyu bakın nasıl 
doğa motifleriyle örgüler şiirinde: 

"Gür ormanda 

Ceylan yine kaçacak tüfek sesinden 

                                                            
58 İbrahim, Bayram: "Taşçeşmesi", şiirler, "Tan" yayınları, Priştine 1991 
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Bıçağa güneş konar 

Ceylanın gözlerinden". 

("Yazgı" şiiri, sayfa 74.) 

Şairin, bir de çekirgelerden yakındığı var. Aslında, 
tatlı bir çocuksu esperi. Doğa yaratıklarla hep içi içe olmak 
istiyor. Bir an olsun unutulmamaktan yana: 

"Yemyeşil çayırlarımızda büyüdüler  

Kanatlarını kırmadık  

Şimdi çayırımızdan uçup göçtüler  

Bizi ve çayırımızı unuttular". 

("Çekirgeler" şiiri, sayfa 82.) 

ya da: 

"Ergülen evimizde  

Çam ağacım çiçekledi gülüşleriyle  

Yağmur yağdı yanaklarına  

Gün doğdu". 

("Ergülen Çocuksu Gülüşleriyle 
ilkyazı Bize Getiriyor", sayfa 16.) 
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Bayram İbrahim’den o kadar çok örnekler 
verebiliriz ki, tek başına bir incelemeye konu olacak kadar 
malzeme var. Biz Bayram İbrahim'e doğayı bundan 
böylede; bu kadar güzel, bu kadar sıcak yazsın... dileyelim. 

Gene, genç kuşaktan bir şairimiz Esin Muzbeg, 
Kosova Türk Şiiri'nin umutlarından biri Esin. Şiiri en ciddi 
bir şekilde yaratıcılığın raylarına oturtuyor. Tutkumdur 
demiyor bu genç kalemimiz. O bir matematik denklemidir 
mantığından hareket ediyor şiirin sorumluluğunu... Bu güzel 
bir olay. Umut verici bir bekleyiş. Eee, bize de beklemek 
düşer derken; işte ilk şiir kitabı. "Karışık Duygular"59demiş 
kitabının adına. Gerçi duyguları karışık ama, yazdığı şiirler 
saydam bir su gibi. Duru bir gelin gibi... Biz gelelim Esin'in, 
şiirlerindeki doğa çeşitlemelerine. 

Genç şairimiz Esin, kendi halkının var oluşunu, 
direnişini, benliğini bir ağacın doğaçlamalarıyla betimler. 
Doğayı, halkın soy ağacıyla özdeşleştirir.   

Ve der: 

"Gövdende, damarında,  

Helal su, yararlı toprak izi var  

Oradan kaynaklanır dev gövden  

Ağaç gibi dalların ve yaprakların  

                                                            
59 Muzbeg, Esin: "Karışık Duygular", şiirler, "BAY" yayınlan, Prizren 1996 
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Temizlenir şimdiki şu yüreğinde.  

Aldırma bugünkü yaşama, bildiğince büyü  

Aldırma geçenlere, aldırma söylenenlere  

Sen yaşıyorsun, bu bir büyü  

Bir gururdur taşınan  

Geleceklere" 

    ("Başlıksız Şiir", say tâ 7.) 

Bir de Esin'in ne olmak istediğine bakalım. Asıl, 
istediği tek arzusu, doğayla bir bütün olmak. Baharı 
kucaklamak, baharda bir ağaç olmak. En iyisi şiirinden bir 
dörtlük alıntılayalım: 

"Bir kuş olsam 

Bir gül olsam 

Bir yel olsam 

Baharda bir ağaç olsam 

Olsam..." 

("Olsam" şiiri, sayfa 17.) 

Evet, Esin'de de doğayla ilgili motifler çok. İlerde 
daha da çok olacağına kesin gözle bakabiliriz. Çünkü yeni 
kuşak doğa ananın yaşama neler verdiğinin bilincindedirler. 
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Sonuç yerine şöyle bir iki tümceyle konuya nokta 
koymak doğru olur. Bir kere şair-doğa, şiir-motif 
ikilemelerde görülen o ki; doğayla var olmanın bir bütünü, 
elmanın iki yarısından oluşan bir bütünsellik bu... Yunus 
Emre'nin dediği gibi, "Bana rahmet yerden yağar"dan 
hareket eden şairlerimizin olağanüstü bilinci, doğaya karşı 
saygısı, sevginin üstünde bir bağ, bir kucaklaşmak. Doğurgan 
ana-toprağa iyi ki genç kuşak şairlerimiz daha da özen 
gösteriyor. İyimser düşünmek ne güzel şey. Yeşil yeşil 
dünyayı görmek. 

İşte görüyorsunuz bizim de şairlik huyumuz tutmaya 
başlıyor. Balkan Türk Şairleri'nde doğa motiflerini kitaplar 
dolusu sayfalara sığdırmak mümkün. Biz sadece tadımlık 
olarak verebildiysek ne mutlu... 
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Suzi Çelebi Yaşar Dize Dize 

 

 

Bir şair, bir şiir, ve binlerce okur... 

Bir ilham, bir mesaj ve binlerce yansıma... 

Bir saz, bir söz ve binlerce alkış... 

... ve hep böyle, alır gider yaratıcının gemisi engin 
sularda. 

Durmadan, yorulmadan... aşar dağları-taşları. 

Ben, nedense Eluar'dın bir sözüne takılır-kalırım. O 
der:  

"Şair, hem esinlenir, hem esin verir." 
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Güzel bir deyiş. Hem güzel, hem de düşündürücü. 
İnce ince ipuçları veriyor yaratıcıya... Özellikle tasavvuf 
edebiyatımızda bu öz, bu mantık var. "Şair, hem esinlenir ve 
hem de esin verir". Bir kere şairin esinlenmesi doğrudur. Bu 
doğal bir olgudur. Fakat esin vermesi önemli. Hangi boyutta, 
nasıl bir seviyede? Kişiliğinden mi alınır bu esin, yazdığı 
eserlerinden mi? Yoksa özel yaşantısından mı? Sorularımızı 
çoğaltabiliriz. Ama önemli olan şiirin-şairden, şairin-
şiirden bir şeylerin alıp verecekleri olmasıdır. Sanırım 
yaratıcıya, onun büyülü eseri esin kaynağı olur. Onun, 
özünden kovan örneği, petekte bal yapar misali... 

Şairin özüne iner yaratıcı... 

Şiire demir atar. 

Şiirde onu, onda kendini bulur. Bir türlü karşılıklı 
aynalar örneği, yansırlar iç evrenin çapraz 
kavşaklarında... 

Sözü, Suzi Çelebi'ye ve ondan esin alan şairlerimize 
getirmek istiyorum, İlginç olan; şairlerimizce Suzi 'ye 
besledikleri yakınlık öylesine duygusaldır ki; bir serin gölge 
altında açan beyaz zambaklar örneğidir... Şairlerimiz Suzi'yle 
Türkçenin özünde pekişirler... Prizren'in geleneğinde 
buluşurlar. Aslında Suzi Çelebi ve şairlerimiz şiirin potasında 
buluşurlar. Sanki Suzi'yle konuşur ona dert yakarlar... 

Nusret Dişo Ülkü, değerli şair Suzi Çelebi'yle bir 
bütün olarak nasıl iç içe olduğunu gösteren bir şiirde durmak 
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istiyorum. Nusret, kendi şiirini, kişiliğini, benliğini, tek sözle 
özünü bir oto portre tablosunda şöyle dile getirir. 

"Bu il Suzi Çelebi'nin ilidir, 

Bu dil Hacı Ömer Lütfi'nin Türkçesi 

Bu lehçe Aşık Ferki'nin lehçesi 

Bu şiir Nusret Dişo Ülkü'nün şiiridir. 

Gezip tozdum, bu ilde, bu ilçede 

Şiirimi yazdım bu dilde, bu Türkçe’de." 

Nusret Dişo Ülkü'nün, yukarıda alıntıladığımız 
dizelerinde de görüldüğü gibi; akıcı bir dille, şairlerin aynı 
ilde yazdıklarını ve aynı amacı güttüklerini bi'güzel anlatıyor. 
Aynı şemsiye altında, değişik dönemlerde, aynı pınardan 
susamışlıklarını giderdiklerini yudum yudum duyma imkânına 
sahip oluyoruz. Asıl, Nusret yaşam öyküsünü anlatırken 
Prizren'de Suzi'yle gurur duyduğunu dobra dobra 
söylemektedir. Örnekleyelim: 

"Prizren'de doğdum, Saraçhane Mahallesi'nde, 

24 Mart 1937'de. 

Bu kentte doğdu Suzi Çelebi, 

Hacı Ömer Lütfü, Aşık Ferki de. 

Bu il, ilçe ile dil hepimizin dilidir, 
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Bu lehçe, Türkçe ile şiir hepimizin şiiridir". 

Nusret Dişo Ülkü, "Şiirim"de60 burada ozanların 
halka örneği birbirlerine nasıl pekiştiklerini "Bu lehçe, 
Türkçe ile şiir hepimizin şiiridir" dizesinde açıkça 
belirtiyor. 

Hasan Mercan, şairlere çok sayıda sunu şiirler 
karalamıştır. Yani, onlardan çok çok esin almıştır. Ama Suzi 
Çelebi onun için ayrı bir olaydır. Kendine özgü bir esin 
kaynağıdır: Şiirsel bir anlatımda Mercan, Suzi Çelebi'yle 
dillere destan olan Prizren kentinde buluşuyor. Nusret Dişo 
Ülkü gibi, o da onurla özdeş kente doğduklarını açığa 
vurmayı esirgemiyor. Suzi Çelebi döneminde sözünü 
ettiğimiz kentin ismi Pürzerrin'miş. Bu yüzden ozan, Üstat 
Çelebi ye "Pürzerrince"61 sesleniyor. Ve diyor: 

"Pürzerrin hayrolla.  

Sol yürek Sen ola, 

Çarpa çarpa benlik  

Çarpa çarpa yârenlik 

Siniç'e, hadisin,  

Sen şenliğe yol-esin. " 

                                                            
60 Hafız, Prof. Dr. Nimetullah:  "Yugoslavya Türk Edebiyatı Antolojisi", 
Kültür Bakanlığı, Ankara 1989. 
61 Hafız, age. 



99 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

Sin iç'e diyen Mercan, Suzi'yi içine sindirmek gibi 
bir çağrışımın ipuçlarını bize veriyor. Çünkü bir köprü şöyle 
uzanmaktadır; "yol-esin"le pekişen iki nesne, bir bütünlük 
olarak özneye dönüşür. Aslında Hasan Mercan, esinlendiğini 
gizlemek şöyle dursun, açıkça belirtir. 

Soyut bir tablo çizmekle yetinmeyen Mercan, 
Yunus'ça şiirsel bir söyleme kucak açar. Ve der: 

"Gele gele bir gidiş,  

Gide gide bir geliş 

Yürü, gel, yürü oyyy... 

Otur, vartan bize, doy. 

Haykıracak elin elimde,  

Bu ses senin dilinde." 

Üretken ozan-yazar Hasan Mercan, Suzi'yle şiirin 
son dizelerinde son derece samimi olur. Elin-elimde der ve 
haykırma içinden gelir. Mesaj vermek istediği nokta, bana 
göre; aynı sesin ve dilin özünde benliğimizin yaşamasıdır... 

Ahmet S. İğciler bir öykü yazarı olarak bilinse de, 
zaman zaman şiirler yazan bir yaratıcımızdır. Ve ilginç olan; 
yazıncılarımız Prizren'den söz açtı mıydılar, Suzi Çelebi'yi 
anmamaları adeta imkânsızdır. Hele Ahmet S. İğcileri’nin 
Prizrenle ilgili 112 dörtlükten oluşan uzun bir şiirinde 
Suzi'nin, temel taşı olarak şiirin yapısına yerleşmesi gayet 
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doğal olsa gerek. "Güzel Kentim"62 şiirini şöyle bir 
incelediğimizde, sıra sıra dörtlükler sunu olarak Suzi 
Çelebi'ye atanır. 

Ahmet S. İğciler, dörtlüklerinde Suzi'nin bizlere 
bıraktığı değerli eserlerden övgüyle söz etmektedir. Suzi'nin 
camii ve köprüsünü şöyle anlatır: 

"Suzi'nin Camisi Tabakhane'de  

Seller dayanmıştır ta eski bende  

Yıkıldı köprüler yetmiş dokuzda  

Suzi köprüsü düşmemişti derde." 

İğciler, bu dörtlükte, 1979'tarda Prizren'i büyük bir 
sel aldığını, dolayısıyla çok sayıda tarihi Osmanlı 
Köprülerimizi yıktığını, ama Suzi'nin yıkılmazlığını yukarıda 
alıntıladığımız dörtlükte belirtmektedir. İğciler, Suzi'yle ilgili 
araştırmalar yapan bir yazarımızdır. Onun efsanesini de 
derleyen bir derleyicimizdir. Dolayısıyla bu konuya şöyle bir 
şiirsel dille yaklaşır: 

"Naşeç Sozi'sinde vardır kara taş  

Ona ezelden denir delikli taş  

 

                                                            
62 S. İğciler, Ahmet: "Güzel Kentim", şiirler, "Tan" yayınları, Priştine 
1994. 
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Adağı olanlar ne eder kılar  

Derman bulmak için hemen vurur baş." 

Suzi Çelebi Prizren halkınca efsaneleşen bir zâttır. 
Bir ermiş olarak da bilinir. Ve bura halkının inancına göre 
"Sozi" olarak bilinen Drim nehri yakınında delikli taşta 
adaklar sunulur. Suzi'yle ilgili söylence kendi başına bir 
olaydır. Bir halk anlatısının şah eseridir. Bu konuya bir başka 
fırsatla eğiliriz, biz gene şiire dönelim diyorum. 

İğciler, Suzi Çelebi'nin yaşam öyküsünden kesitler 
verirken Prizrenliler'ce ne kadar sevildiğini de görmek 
olanağını buluyoruz. Şimdi sunacağım iki dörtlüğünde 
İğciler'in, bize biraz daha Suzi'nin yaşam öyküsüne aydınlık 
getirdiğini görüyoruz. 

"Onbeşinci yüzyılda Suzi Çelebi  

Prizren'de açmış ilk Türkçe mektebi  

Öğrenime ilgi gösterenlere  

Kendisi de vermiş bir çok dersleri  

Suzi'nin halkta daha sevilmesi  

Tarihte anılan kütüphanesi  

Zamanında eşi olmadığından  

Sayılırmış bölgenin bir tanesi". 
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Ahmet S. İğciler, Prizren'de günümüze dek gelen 
sulama kanallarının varlığından söz ederken, Suzi'nin bura 
halkınca bu konuda anılmasına da değinir son 
alıntılayacağımız dörtlükte: 

"Bin beş yüz on üç senelik eserde  

Suzi'nin yazdığı Vakıfname'de  

Anılır bugün halkta Çelebi'nin  

Büyük sulama kanalı dillerde". 

A. R. Yeşeren Suzi Çelebi'ye sunduğu dizelerine üç 
şiirde rastlamak mümkün. Araştırıp bulduğum bunların yanı 
sıra, yer yer de kimi şiirlerde serpinti olarak Suzi'yle ilgili 
görüşlere yer veriyor. Fakat biz bu defa sadece üç şiirinden 
alıntılar yapacağız. 

Yeşeren, Nusret Dişo Ülkü gibi Suzi'yi Prizren'de 
doğan ve yaşayan Haci Ömer Lütfü İle Aşık Ferki'yi de bir 
bütün olarak gösterir. Aslında, Nusret ile Yeşeren'in arasında 
pek büyük bir fark yoktur şiirin kurgusunu oturtmakta. Aynı 
yolun yolcuları olsa gerek. Gerçi şiirlerinde verdikleri 
mesajlar kendilerine özgüdür. Ama gene de bir noktada, çoğu 
konularda da aynı kapıyı çalmaktadırlar. Bunu örneklemek 
için A. R. Yeşeren'in "Sılaya Doğru" şiirinden son bölümü 
aktaralım: 

"akşamüstlerine, gece yarılarına, ezanlara 

türbelere mezar taşlarına 
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çanlara 

haci Ömer lütfüye suzi çelebi'ye 

aşık ferki’ye 

dönü yorum dostlara 

herkese her şeye dönüyorum."63 

Görüldüğü gibi burada Yeşeren- Nusret, Artık 
Suzî'lik bir denklem. İlginç bir yaklaşımı var Yeşeren'in. 
Diyor ki: "dönüyorum dostlara". Şiirin dostu şairdir. Esini 
de şairin dergâhından alır. Erittir kendi usunda, yoğurur, 
yorumlar, yeni bir solukla yeniden seslenir dostlarına... Böyle 
bir seslenişi de Naim Şaban'a sunduğu şiirde görmek olası: 

"asıl 

şiirlerdir şairleri yaşatan 

şiirler ki halktır 

ki orakta çekiç 

tarlada saban 

haktır 

demedim mi naim şaban 

bir gün görüşürüz demedim mi? 
                                                            
63 Yeşeren, A. Rifat: "Daha Güzel", şiirler, "Birlik" yayınlan, Üsküp 1981. 
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dost bildiklerinden 

unutulduğun gün 

bir gün baharda 

nisan yağmurlarında 

bir gün mutlaka 

ben, sen, suzi, 

lütfı, nazım ve neruda 

demedim mi”?64 

A. R. Yeşeren'in üçüncü şiiri "Yaşamaktan 
Başka"65. Bir bütün olarak Suzi Çelebi'ye sunulu. Bu şiiri 
CELEBİ adını taşır. Üstatla dertleşir. Döker kurtlarını. 
Yaşeren, 500 yıllık bir zaman diliminde Suzi ile "gel-gitler" 
yapar. Zaman zaman geçmişe özlem duyar. Sonra da 
günümüz acı olaylara ışık tutar. Küfür eder, insanlık kalmadı, 
diye haykırır. Yapılan namlusuzluğa tahammülü kalmaz. 
Gene Suzi'yle çıkar yollara, arar gerçeği. Tarihe küser, 
yapmacık tarihlere... Tarihi kendine göre yazanlara. Ve 
Suzi'ye şöyle seslenir: 

 

                                                            
64 Baymak, Ethcm: "Naim Şaban", araştırma, "Tan" yayınlan, Priştine 
1988,  65.s 
65 Yeşeren, A. Rifat: "Daha Güzel", şiirler, "Birlik" yayınları, Üsküp 
1981,s.80-81 
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"tarih bir karanlıktır atam 

şeker ezmeleri kadife yumuşakları uğruna 

geleneğini göreneğini anasını satanlar 

tarih bir karanlıktır atam 

Öyle bir karanlıktır ki sorma 

gözlerimden akar". 

Yeşeren, Suzi Çelebi'yle şöyle diz dize oturmuş, 
dertleşir. Yeşeren der ki, bilirsin sen. Ve devam eder, 
yirminci yüzyılın yozlaşmasını, namertçe kavganın hilesinin 
çıplaklığını, namusun ne demek olduğunu... 

"bilirsin sen 

bilirsin sen efendim namus nedir 

kavga nedir kılıç ne 

nasıl ekmek kahreder tuz nasıl kör eder 

toprak tükenmez ya bilirsin sen 

kaldırımlara bacalara serptiğin dilinin devamıyım 
atam delisiyim divanesiyim 

bir türküdür yasam ki sorma 

sokak sokak söylenir." 
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Yeşeren'in, birazdan alıntıladığımız dizelerin başında 
bana göre çok mu çok anlam taşıyan bir dizesi var. Mesajı 
sağlam ve yerinde. Diyor ki: "kaldırımlara bacalara 
serptiğin dilinin devamıyım atam". Evet, Öyle bir dil ki 
yüzyıllarca "Türkçem" diye diye bu topraklarda yaşamaktadır. 
Türkçemizle birlikte Türklüğümüz de... Yeşeren, gene söze 
gelir ve der: 

"bilirsin 

şimdi insanlar birbirine daha yakın 

ama daha yalnız 

her Allahın günü 

kan boğmasından, kanserden, ölüyoruz 

ölüyoruz enfarktüsten, kazadan  

sinemada bir film gibi seyrediyoruz  

önümüzde burnunuzda kıtlıklar, kırımlar  

çağdaş dünyanın en büyük ayıbı  

işte Filistin  

yazık oldu ya efendim 

utanıyorum soframdan ". 
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Yirminci yüzyılın insan için çileli noktası yalnızlıktır. 
Kalabalık içinde kendini yalnız hissetmek. Yozlaşan 
duyguların ölen hücrelerinin trajedisi bu. Savaşlar, hiç yere 
savaşta öldürülenler. Hele çocuklar... Onlar nasıl öldürülür? 
Ama, ölüyorlar işte... Göz göre göre... 

Tüm bunlar Yeşeren'i düşündürüyor. Kurcalıyor. 
Yediği ekmek boğazında düğümleniyor... Yutamıyor. Ve 
diyor: "utanıyorum soframdan". Bilinçli bir sorumluluk. 
Yazara yakışan bir duyarlılık... 

Suzi Çelebi, Yeşeren'in bu yakarışını büyük bir 
özenle ve dikkatle sanki dinler ve anlat der: 

"bırak anlatamam 

hele bu can, bu beden, bu ten 

bu çiçekten çiçeğe arı 

bu kadın, bu meme, bu evren 

bilirsin sen 

bilirsin sen ölmezim, davul nedir 

zurna nedir, düğün ne 

nasıl mecnun kerem olur 

kerem nasıl od olur  

sevda tükenmez ya  
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bilirsin sen 

yaşamaktan başka bize ne kaldı ki. " 

İşte gördüğünüz gibi Suzi-Yeşeren arasında son 
derece sıcak bir sohbet gerçekleşir. Aslında Yeşeren, 500 
yıldan çok bir döneme ışık tutar... 

Yine A. R. Yeşeren'le aynı kuşaktan sayılan ben 
deniz Ethem Baymak ta Suzi Çelebi'ye aynı duyarlıkla 
seslenmekte. Yine Suzi'yle dertleşiyoruz. Yine sorunlarımızı 
Suzi'ye anlatıyoruz. 

Yani çok tuhaf bir olgu. Sanki bir baba şefkati ışıl,ışıl 
ışır... 

Ben ve Suzi Çelebi "Rumeli Çeşitlemeleri" 
kitabında göç konusunda sohbet ediyoruz. Rumeli 
topraklarından insanlarımızın göçüp gitmesinin acı gerçeğini 
dertleşiyoruz. Suzi Çelebi yanı sıra, bu topraklarda çok sayıda 
yaşayan ve yaratan Halk, Divan ve Tasavvuf şairlerimiz var. 
Onlarla gurur duyuyoruz. Ki, onların başında da Suzi Çelebi 
gelir. Ama Divan şairlerimizden Priştineli Mesihi, Haci Ömer 
Lütfü'yü ve daha nice niceleri de unutmamak gerek. İşte 
Nusret, sonra Yeşeren ve şimdi de ben. Rumeli'de göç 
konusunu işlerken Suzi'yle dertleşiyorum ve diyorum: 

"bizim oralarda bir yer var  

şairlerin döllendiği namus yatağı 

rumelim... 
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prişîineli mesihi'm  

suzi çelebi'm  

hacı ömer lütfü'm 

bir alem... 

bizim oralarda bir yer var  

kanayan yara örneği 

rumelim... 

boşalan köylerim  

ezilen toprağım  

susturulan halkım 

bir alem... 

bizim oralarda bir yer var  

kurutulan çınarım inadına yeşil  

rumelim... 

suyun pak  

soyum saydam  

türkçem arı 

bir alem... 
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bizim oralarda bir yer var 

rumelim..66 

Mehmet Bütüç edebiyatımızda kendine özgün bir 
yere sahiptir. Edebiyatıyla bir kişilik oluşturma yolundadır. 
Nesir yanı sıra, nazım türünde de başarılı eserler verdi ve de 
vermeye devam ediyor. Mehmet kardeşimizin Suzi Çelebi'ye 
yazdığı, daha doğrusu sunduğu ilginç bir şiiri var. 

"Kutsadığını"67 diyor şiirin adına. Kutsadığı şair de 
Suzi Çelebi'dir. Nostalji, geçmişe özlem, çocukluk anıları, 
doğum yerinin siyah- beyaz fotoğrafları ve Suzi Çelebi'nin 
sıcak nefesinin duyulmasını içeren bu şiirden giriş bölümünü 
hep beraber okuyalım: 

"Kutsadığını bir şair 

bir düştür Suzi  

Mahallemizde  

Allaha emanet dizeleri 

asırlarca dönüp dolanır 

Prizren'in kaldırım taşlarında  

Her ne kadar açsan kollarım  

                                                            
66 Baymak, Ethem: "Rumeli Çeşitlemeleri", şiirler, "BAY" yayınları, 
Prizren 1996. 
67 Bütüç, Mehmet: "Kutsadığını", "TAN" gazetesi, Priştine 21. II  1998. 
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O yine gelir 

dize dize  

sevgi sevgi kalplere". 

Bütüç'ün bu uzun şiirinde giriş, orta ve sonuç olmak 
üzere bir klâsik kompozisyon oluşturulmuş. Suzi'yle yola 
çıkar, yolda anılarından serpinti olarak dizelerine 
düşüncelerini aktarırken, geçmişle-geleceğe köprü kurar. 
Nedenli dizelerde maddi bir köprüden bahsetse de, asıl 
manevi bir köprünün var oluşuna tanık oluyoruz. Ve diyor 
Bütüç: 

"Suzi köprüsünden izledim  

Bistriça'nın dalgalarında 

yüzen çocukluğumu  

Babamın koluna sarılmışım  

Suzi camimin içindeki gıcırdayan tahtalarda  

sessiz adımlarım  

uçurdu yabancıl güvercinleri  

Geçmişin gölgeleri okşar 

dualara kapılmış bedenimi Elinde 
ibrik 
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yüzünde gülüş 

su dolduran o kıza kalbim akar 

Suzi çeşmesinin suları serin serin..." 

Suzi Çelebi'nin kutsandığı özellikler nedir Mehmet 
Bütüç'e göre? Şairin saflığı, ama bir o kadar da mertliği, 
akıncılığı. Sonra Suzi'nin güzel Türkçesi, duyarlı şairliği... 
Ama her şeyden çok ata yadigârı olmasıdır. Bir geçmişin 
lekesiz, tertemiz benliği... 

"Ve bir geçmiş  

Çocuk çocuk  

lekesiz  

günahsız 

Sevgileriyle  

açılarıyla  

süslemiş köprüyü  

camiyi, çeşmeyi, türbeyi 

avludaki mezar taşlarını  

Dualarla okşamış 

efsanelerde gezen ruhlarını yiğitlerin". 
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Şair Mehmet Bütüç, şiirinin son bölümünde; Rumeli 
topraklarında Türklerin göçüp gitmesi, dolayısıyla bu yerlerde 
az kalan Türker’in boynu büküklüğünü, çaresizliğini, sevinç 
dolu çocuk gülüşlerinin yitirilişini tek bir dizede toparlıyor. O 
da: "Unutturulmuş Türkçemle"... Bu, açık bir sesleniş ozan 
tarafınca... Çok mesajlı bir sesleniş... Dili ve dini bir 
direnmenin mücadelesini verirken Bütüç, Suzi Çelebi'yi 
kutsuyor ve uslardan silinmez diyor: 

"Şimdi yağmurlar yıkar 

Suzi Çeşmesi'nin susamışlığım 

bir gözyaşı misali  

Bistriça deresinde yıkanıp 

sevinç dolu çocuk çığlıkları 

geçmişte kaldı  

renkli bir masal misâli  

Dalgaların ve köprünün sevişme türküsü 

duyulmaz oldu yeni tarihin gürültüsünden  

Unutturulmuş Türkçemden 

sessiz oldu Suzi camiindeki vaazlar  

Bi'tek dizeleri  
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duyulur kaldırım taşlarında Prizren'in 

Kutsadığım bir şairdir Suzi Çelebi  

silinmez uslardan..." 

Osman Baymak, Suzi Çelebi'ye adeta bir destan 
yazar... Aslında Baymak, kendi halkının destanını yazar, 
kendi dilinin, dininin destanını çizer. Ozan'ın şiiri on tablodan 
oluşan bir mini sergi misali... Şiirinin başlığına bakarsanız 
hafiften bir yaklaşım gibi geliyor. Ama şiirin içeriğine 
girdiğinizde bir tarihin kesitlerine tanık olursunuz. Diyor ki: 
"bu gün aklımdan sen geçiyorsun"68, yalınız bugün mü? 
Hayır, çok çok günlerin, ayların, yılların,   yüzyılların 
aklımızdan atamadığımız mücadeleleri, üzüntüleri, sevinçleri 
var bu şiirde... 

"bugün aklımdan sen geçiyorsun  

şairim  

suzi'm 

çelebi'm 

şiirinin sıcaklığına sığınıyorum  

şiirin bir yürek  

oysa  
                                                            
68 Baymak, Osman: "Bugün aklımdan sen geçiyorsun", özel 
koleksiyonundan, Prîzren 1998. 
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yüreğim bir nehir 

bir deniz  

büyür  

tek  

sevgi 

her solukla  

sen  

ve  

lâ ilahe illallah " 

Değerli okurlar her tabloda ayrı ayrı durmak doğru 
olur kanısındayım. Böylece sözünü ettiğimiz destanımsı 
şiirin bütünlüğüne aydınlık getirmiş oluruz. Şiirin ikinci 
tablosunda Baymak, Suzi'nin doğup büyüdüğü, yarattığı 
ilahi kent Prizren'den bahsederken, "o eski Prizren değil 
artık", diye yakınır ve şöyle nostaljik bîr havanın özlemini 
tazeler. 

"Bugün aklımdan sen geçiyorsun 

Rumeli'de 

bu diyarda bir kent var 

duyar 
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susar 

bir yeşilliğin düzünde 

bu doğduğun kent 

o eski pürzerrin değil şairim 

 beş yüzyıl 

unutulmuş akıncılar  

zaman gizemli  

duyar  

susar  

Pürzerrin" 

Baymak, mekân olarak Suzi Çelebi'nin doğrudan 
doğruya yaşadığı semtin özelliklerini betimler. Çizer 
köprüsünü, camiini, evlerini 3 no'lu tabloda... Akıncı 
Mihaloğlu Ali Beyi de unutmaz: 

"bugün aklımdan sen geçiyorsun 

tepeden tırnağa şairim 

sozi makalesinden geçiyorum 

sokak salkım bir bakış 

toprağı kaymış nehire 
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evler içice 

insanlar 

anlatan tarih iç içe 

yiğidin yalnızlığı 

tabakhane değirmeninde konuşulur 

kesilir soluğu doklardaki suyun 

kesilir yanda şiirim 

mihaloğlu ali bey aşkına." 

Akıncılığın yanı sıra, Baymak Suzi'yle koyu bir 
sohbete girer. 

Dolu dizgin atların imgesiyle akıncılıktan bir yandan 
söz ederken, bir yandan da Rumeli insanının dünyasının 
sıkıntılı ve dertli olduğunu açığa vurur. Suzi'ye, "şiirimi 
okursam anlarsın demek istediğimi" der sanki. Ve biz de 
dördüncü tablodan bu manzarayı çizen dizeleri aktaralım: 

"bugün aklımdan sen geçiyorsun  

dolu dizgin atların 

sefere çıkar  

rumeli'yim ben  

cihan parçası  
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suzi'm  

şiirimi okursan 

ne demek istediğimi anlarsın  

deli divanem  

deli 

dünyam dar olur  

dünyam dar dar..." 

Özdeşleşme konuda olur. Ve olur, aynı kentte 
özdeşleşme, özdeş olayı sevgide de olur. Osman'ın biraz sonra 
alıntılayacağımız dizelerde Suzi'yle aynı sokakta yaşadıkları 
aşkı meşki görebiliriz. Gerçin zamansal fark var ama, 
mekânsal fark yok. Ve başlıyor: 

                        5. 

"bugün aklımdan sen geçiyorsun 

sevgi geçiyor kıskıvrak 

sokağında, köşe başında ilk arşe’yle tanışmıştım 

azgındı alimallah 

sevdirmedi  

aşkımız az sürdü  



119 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

bu işin cezası yok 

sen de şairim bu yerde aşk yaşadın mı?  

dizeler dile geldi mi?  

bilirim osmanlı uşağısın  

ve o günden sonra  

bu sokakta  

bir sen varsın  

bi'ben" 

Baymak'ın şiirini tablo tablo izlemeye devam 
ediyoruz. Bu, sırasıyla 6'ncı tablosu. Dizelerinde bu defa 
karamsarlık hafiften esmektedir. Ozan, kendi çocukluğuna 
dönüşler yapar. Yer yer de susayan çeşmeye Rumeli'deki Türk 
halkının yazgısını algılamaya çalışmaktadır... 

"bugün aklımdan sen geçiyorsun 

bir gök mavisinde 

çocukluğum ikindiyi bekler 

uykusuz 

rahat 

duvara yaslanmış çeşmeden 
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kana kana içtiğim su 

ve şimdi emziğinden akmaz oldu  

bir çocuk su içmek ister  

içemez  

oğlan" 

Tablolar değiştikçe Baymak'ın şiir dizisinin 7'nci 
bölümünde ve sonraki bölümlerde Suzi Çelebi yavaş yavaş 
ikinci plana geçer. Şimdi şair, Rumeli'yi ilk plana alır. Bura 
insanlarının geçmişe duyduğu özlemini buram buram tüttürür. 
Eski saray fasıllarla bir nostaljik havayı gündeme getirmeye 
özenir: 

"bugün aklımdan sen geçiyorsun  

köpründen geçen şalvarlı rumeli'm  

çağlar bistriça nehri  

ıslatır 

bu onun huyudur 

kıyısında salkım söğütler ay ışığında parlar  

bir fasıl başlar  

sarayların eski saltanatı  

tenhalarda" 
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Baymak, tablo 8'de de Rumeli'nin yazgısını karamsar 
çizgilerle işlemeye devam ediyor. Ve diyor: 

"bugün aklımdan sen geçiyorsun 

rumelim 

bas örtüm 

ağlayan 

tezgâhım ". 

Şair, bir ezan sesiyle büyüdüğünü vurgular. Suzi 
Camii'nde ilk bayram namazını kıldığını ve Davulcu Pamuk'a 
ilk bayramlığını verdiğini açıklayan tablo 9'da görüldüğü gibi, 
dilden çok dini bir yaklaşımın ipuçlarını bize veriyor... 

Gerçekten, Rumeli aydınını derin derin düşündüren 
bir olgu var. Bura insanı diline mi yoksa dinine mi fazla özen 
göstermiştir? Bana göre; her ikisi özdeş yolda yol almışlardır. 
Çünkü azınlık olarak yaşamak zor bir olgu. Dolayısıyla hem 
dil ve de hem din birbirini buralarda destekleyip, 
tamamlamışlardır. Onun için, Rumeli Türkü için dil de, din de 
kutsaldır. 

"bu gün aklımdan sen geçiyorsun 

camiinde ezan sesi 

çocuktum 

camiin sundurmasına bakamazdım 
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demir parmaklıklardan  

içimde büyürdü korku 

 tabutlardan 

ve ezan sesiyle büyüdüm gün gün 

ve ilk bayram namazım babamla kıldım  

ve ilk bayramlığı davulcu pamuk'a verdim". 

Osman Baymak, uzun şiirinin son tablosunda gene 
şair Suzi Çelebi'ye döner. Rumeli insanını tarihsel geçmişinde 
şöyle bir gezinti yaptıktan sonra, lirik bir duyarlıkla 
destanımsı şiirine nokta koyar. Duygulu bir sesleniş. 

"bugün aklımdan sen geçiyorsun  

şairim 

suzi'im 

çelebi'm  

toprağın bol  

yeşilin gebe  

ellerin duada  

suzi'm nehari'm". 
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Değerli okurlar Suzi Çelebi'yi şiirine konu eden ünlü 
Sırp şairesi sayın Darinka Vuçiniç'in bu şiir üzerinde de 
durmak istiyorum. Darinka, Prizren kentinin güzelliklerini 
betimlerken bir tarihten de söz etmeyi ihmal etmez. Şiirine 
"Senin Gözyaşın Temiz Bir Sudur"69 diyen şaire, tertemiz 
bir duyguyla kentin, dolayısıyla bura halkının özünü damıttır 
şiirin diline... Suzi ile Nehari'yi de büyük bir özlemle 
kucaklar. Öyle bir kucaklıyor ki ve diyor "Şair Suzi'nin 
gözyaşını da içiyorum." 

"Ben Sana bakakalınca  

Sert çaprazlıkların  

özlü, güçlü sertliklerinden  

yeni özellikler katıyorum özüme 

Bogorodiça Levişka'nın  

Canım Cuma Camii'nin  

     Güzelliği önünde Kalemin durmuşluğunu içiyorum 

   Şair Suzi Çelebi'nin gözyaşını da içiyorum" 

Darinka Vuçiniç, Suzi'nin kardeşi olarak bilinen 
Neharî'ye de seslenir sözünü ettiğimiz şiirde. Gözyaşı 

                                                            
69 Vuçinîç, Darinka: "Senin Gözyaşın Temiz Bir Sudur", "BAY" dergisi, 
sayı 21, Prizren 
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saflığıyla değil bu defa kucaklayan, bu defa Darinka, 
Nehari'yi bir baharın gelişiyle bağrına basıyor. Ve diyor: 

"Ben sana bakakalınca  

Küçük, aralıklı  

Sevinç vuruşlarıyla akan  

Gebe zamanı içiyorum 

Önümdeki her şey upuzak  

Kaleler, kuleler, zincirler  

Sıkışık yaşam gevşiyor  

Ve o zaman, oy, o zaman Nehari  

Bütün dünya bahar açıyor". 

Görüldüğü gibi Darinka Vuçiniç'e de Suzi esin 
kaynağı olmuş. Darinka, bir aşkı anlatırken; Suzi'yi de eksik 
etmiyor şiirinin iskeletinden. Sevi duyularını ozanlar, 
yüreğinde dokurlar. Nakış örneği işlerler. Bilinçli, bilinçaltı 
bir duyu uruğunda buluşurlar. Zaman dünse dünde, bugünse 
bugünde, yarınsa yarında... 

Bir şair, bir tarih ve ötesi.. 

Birde Suzi Çelebi... 
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Balkan Türk Halkı Edebiyatında Yunus 
Emre Etkisi 

 

Yunus'un sanatsal gücü, evrenselliğe açılan bir 
penceredir. Orta Anadolu'da yanan bu ışık, doğu ve batının 
büyük bir bölümünü aydınlatmıştır. Yunus'un hoşgörü mesajı, 
arı duru Türkçesi, Rumeli topraklarında bir deha meşalesi 
olarak kuşaktan kuşağa taşımıştır; halkın piri olmuş, 
saygılanmış. Önder olmuş, yolu yordamı bellenmiş. Şairlere 
ilham, hastalara derman, gönüllere sabır fermanıdır Koca 
Yunus.... 
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Balkanlar'da yaşayan Türker’de olduğu gibi, bu 
yörelerde var olan halklılarca da Yunus Emre yaşamaktadır. 
Örneğin Boşnakça ve Arnavutçada usta Yunus'un ilahileri 
okunmaktadır. Sohbetlerde Yunus'un felsefesinden alıntılar 
yapılmaktadır. Peki, niçin Yunus Emre bu yörelerde 
sevilmektedir? Saygıyla anmaktadır. Bana göre iki önemli ip 
ucu vardır. Biri, Rumeli'de yaşayan Türkler azınlıktır. Ve 
azınlık olmanın ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve de ölüm 
kalım savaşımı verirken, sabırlı olmamız ilk koşuldur. Bu 
sabırı da biz Yunus'tan aldık.     

Yunus şöyle başlar: 

"Gezerim Rûm ile Şâm’ı  

Yukarı illeri kamu  

Çok istedim bulamadım  

Şöyle garip bencileyin " 

Aslında Yunus aynı şiirdeki şu iki dize de sanki aynen 
bize sesleniyor ve... Diyor ki: 

"Kimseler garip olmasın  

Hasret oduna yanmasın " 

Bize göre ikincisi de, Yunus Emre'nin arı duru 
Türkçesi. Balkanlar coğrafyasında yaşayan Türklerde arı duru 
bir Türkçe var. Devrik tümce kurmada ustadırlar. Yunus'ta da 
bu belirgindir. 
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Bu topraklarda Yunus Emre yüzyıllarca yaşadı ve 
halen yaşamaktadır dediğimizde, dolayısıyla Balkan Türk 
Halkı Edebiyatı'na etkisi bakımından da önemlidir. 

Zaman olarak Yunus Emre'nin etkisini üç ana 
bölümde inceleyebiliriz. 

a) Osmanlıların Balkanlar'a gelişinden I. Dünya 
Savaşı'na dek dönem 

b) I. ve II. Dünya Savaşı dönemi 

c) II. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Balkan 
Çağdaş Türk Halkı Edebiyatçılarındaki etkisinin 
günümüze dek uzantısı 

 

a) Osmanlıların Balkanlar'a gelişinden I.  Dünya 
Savaşı’na dek dönemde, Yunus’un etkisi konusunda somut 
olarak belgeler elimizde olmamasına rağmen; Yunus'un 
ilahileri tüm tekkelerde değişik tarikatlarca zikir süresinde 
söylenmiştir. Hattatlar Yunus'un dizelerinden güzel levhalar 
yapmışlardır. Ki bunlar bura yerlerde belge olarak mevcuttur. 
Mevcut olan bir de geleneğimizden şu örnek: Hazreti 
Peygamberimizin doğduğu ayda, önemli bir başarı elde eden 
ya da bir kazayı atlatan şahıs,  mevlit okutmaktadır.   Sonunda 
da Yunus’tan ilahiler okunur...  Bu da Yunus Emre'ye karşı ne 
kadar bağlı olduğumuzu gösteren bir örnektir.  Şunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz ki, Yunus Emre Balkanlar'da XII. yüzyıldan 
beri bilinmektedir. Ve saygılanmaktadır. Bunu Prizrenli Aşık 
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Çelebi'nin (1520- 1572) "Maşairü-Şüara" teskeresinden de 
öğrenme olanağındayız... 

b) I.  ve II.   Dünya Savaşı dönemi içerisindeki zaman 
diliminde Yunus’un etkisi ilk bakışta Hacı Ömer Lütfü ve 
Kâmil Tosko’da görülmektedir. Özellikle Melami tarikatında 
olanlara Yunus bir bütün olarak yansımıştır. 

Hacı Ömer Lütfü'den bîr örnek verelim: 

"İlmi Şeriat andadır  

Sırrı Tarikat andadır  

Bak zevki vuslat andadır  

Tevhide gel tevhide" 

Lütfi Huda’ya kıl heves  

Bu tansivadan meyli kes  

Ayrılma Hak'tan bir nefes  

Tevhide gel tevhide." 

c) II. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Balkanlar Çağdaş 
Türk Halkı Edebiyatçılarındaki Yunus Emre etkisinin 
günümüze dek uzantısı, aslında ağırlık vermek istediğim konu 
da budur.  
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Nobel ödüllü romancı İvo Andriç "Drina 
Köprüsü"nde Osmanlı'nın çekilişinden sonra Balkanlar'da 
kalan Türklerden söz ederken şöyle der: 

"Ve onlar da sular çekildikten sonra karada kalan 
su bitkileri gibi, aldatılmış, bırakılmış, kendi alın 
yazılarıyla baş başa kalmışlardı." 

Evet, öyleydi. Ancak bura Türkler yılmadı. Direndi. 
Tüm zorlukları aşarak başta dilini, sonra dinini, sonra da 
benliğini korudu. Ödün vermedi... Baskılara boyun eğmedi. 
Yakın geçmişte Bulgaristan'da da bizlere yapılanlar az mı 
yani... İşte Batı Trakya. Ve hep işte ve işteler... 

Ama Türkçenin ses bayrağını indiremediler 
göklerden. Direndik, direttik. Bura Türk Halkı öylesine hınçlı, 
öylesine senli anadillini savunmaya girişti ki, bugün 
sonuçlarını incelemiş olursak, bu bir mucizedir demekten 
kendimizi alamayız. Ve bu mucizeyi bize güç kaynağı olarak 
bağışlayanlardan biri de Yunus Emre'dir. Onun arı duru 
Türkçesi, evrensel sanat gücü, hem Türkçemizi beraber 
yaşadığımız egemen dillerden (sayısal düşünüyorum) koruma 
bakımından, hem de bu yörelerde eli kalem tutan 
edebiyatçılarımıza yeni yeni ufuklar açma bakımından önemi 
sonsuzdur. 

Balkan Türk Halkı Edebiyatçıların da ki Yunus 
Emre'nin etkisi üç açıdan incelenebilinir: Öz-Biçim-Dil. Ne 
var ki, bu üç ana öğe Balkan Türk Edebiyatçılarında, özellikle 
şairlerde öylesine iç içedir ki; tek tek ele almak adeta 
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imkânsızdır. Şairlerimiz Batı Şiiri'nin peşinden ne kadar 
koşmuşlarsa da, kendi özünden hiç bir zaman kopmamışlardır. 
Çünkü Yunus Emre hep nöbet tuttu... 

Makedonya Türk Şiiri'nin ustalarından Necati 
Zekeriya şöyle der: 

"Acı çekenlere söylerim Yunus'tan bir ilâhi 

Hüznüm dağılacak soframa gelirse Priştineli ozan 
Mesihi" 

Asıl, Yunus'un en çok etkisi İlhamı Emin de görülür. 
Öz, biçim ve dilde hep Yunus havası eser. Sanki Yunus'u 
okumuş-dinlemiş gibi oluyoruz. İşte bir örnek: 

"Tandan önce  

Sana beni  

Günden sonra  

Gerek seni. 

Gözün gerek  

Sözü gerek  

Yüzündeki  

Gülün gerek 
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Güneş üstü  

Saya seni  

Yıldız aşrı 

Bula beni.  

Bana sizi  

Cana sizi  

İlhamı der  

Gereksizi". 

("Gerek Sizi" Yunus Emre Şiirler Güldestesi'nde, 
sayfa 36.) Alıntıladığımız dizelerden de anlaşılıyor ki bir 
Yunus deyişi bu. Hatta İlhamı Emin'in bu şiiri etkiden çok 
bir öykünme olsa gerek. 

"Eğer beni öldüreler  

Külüm göğe savuralar 

 Toprağım anda çağıra  

Bana seni gerek seni " 

diyen Yunus, İlhami Emin'le pekişiyor, bir bütün 
oluyor. Bu tür örnekler İlhami'de görmek mümkün. 

Yunus'un kafiye düzeni, Türk Halk Şiirinde olduğu 
gibi yarım kafiyedir. Ve Rumeli'deki Türk şairlerinde yarım 
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kafiyeli örnekler öylesine çok var ki... Say say bitmez. Ama 
şu gerçektir ki; bu tür biçimi Yunus'tan almışlığımız kesindir. 
Demek oluyor ki; hem özüyle, hem biçimiyle, hem de diliyle 
Yunus Emre, Balkan Türk Şiiri'nde olağanüstü bir egemenliğe 
sahiptir. Bura şairlerimiz daha da ileri gidip Yunus'a 
besledikleri hayranlığı, bağlılığını dobra dobra kendi 
dizelerinde söylemektedirler... 

        Nusret Dîşo Ülkü şöyle diyor: 

"Derin gelen bir sestir  

Tükenmeyen nefestir  

Susuz kalan bir testi  

Yunus Emre hasreti"... 

Evet, nedir o derinden gelen ses... O ses ki Yunus'un 
nefesidir. Susamışlığımızı giderdiğimiz testidir. Onun 
hasretidir içimizi kemiren... Ama bi' oka dar da yeşertmen. 

Batı Trakya (Yunanistan) Türk Şiiri şairi Aliriza 
Saraçoğlu'da Yunus'un bir uzantısıdır. Kendisiyle 
Eskişehir'de görüşme fırsatım oldu. Bir Yunus Emre 
Sempozyumunda hep Yunus'tan bahsetti. Ona karşı ne kadar 
bağımlı, ne kadar onu özlemle kucakladığını bizzat tanık 
oldum. Ve hep Rumeli insanını Yunus'la bir bütün kıldı. Bir 
şiirinde şöyle der: 
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"Rumeli Türkleri hep sempatik insanlardır  

Ekseri sevimli, çabuk alışan erlerdi.  

Evlad-ı Fatihan'ın tatlı muhabbeti vardı  

Bir Piri vardı: Sevelim Sevilelim derdi." 

(Bu şiir 6 Ağustos 1990 yılı Gümülcine'de yazılmıştır. 
"Bir şair bir milleti") 

Gelelim Kosova Türk Şairleri'ndeki Yunus Emre 
etkisine... Hasan Mercan, doğurgan bir yazar-ozandır. 

Şiirinde hep Yunus var. Etiyle-kemiğiyle. Diliyle - 
deyişiyle. Yunus'un, Hasan Mercan'da ki etkisi öylesine 
yoğundur ki; bu şiir Yunus'un mu değil mi diye ikircimliğe 
düşersiniz. Bu olguyu şöyle bir örnekte göstermek 
mümkündür. İlkin Yunus'tan bir dörtlük alıntılayalım, hem 
ardına Hasan Mercan'dan dört dize ekleyelim. Ve iki 
dörtlüğü birlikte okuyalım: 

"Bu dünyada bir tek şeye  

Yanar gönlüm göynür özüm  

Yiğit iken ölenlere  

Gök ekini biçmiş gibi" 
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"Sen izağı çağ çağ  

Nazın ah gözün bağ  

Şavk örersin ağ ağ  

Yunus'lana Yunus'lana", 

diye bitirdiğimizde. İşte Yunus, işte Hasan Mercan... 
Yunus'la yaşamak, Yunus'ça yazmak ve her gün yeni baştan 
doğmak isteyen Agim Rifat Yeşeren şöyle seslenir: 

"Yunus Emre'yi okurum  

Yunus Emre olmak isterim 

Her gün yeni baştan  

Doğmak isterim." 

Zeynel Beksaç, bir bütün olarak Yunus’a bağlanır.    
Diliyle, düşünceleriyle. Her nerde olursa olsun Yunus der, 
Yunus dedirtir... Kırılıp - gücendiği, gönenip-özendiği anlarda 
hep Yunus'u arar. Ve der: 

"Yürüdüğüm yollarda  

Tırmandığım dağlarda  

Rumeli'de Balkan'da Asya'da 

Dilim Yunus, usum Yunus der.  

Dostluğun yücesinde  
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Erdemliğin dergâhında  

Türkçenin şah damarında  

Dilim Yunus, usum Yunus der". 

Evet, Balkan Türk şairlerin dili Yunus, usu Yunus 
der... Ve der Gagauz şairlerden Mina Köse: 

"Buruşuk olmuş özün  

Kurudun, sen süzüldün,  

Ama ruh sende kavi  

Büyük insansın hay gidi. " 

Yarım kafiyeli biçemden yol alıp özde ve deyişte 
Yunus havası açıkça belirgindir. Mina Köse, Gagauz şivesiyle 
adeta Yunusun huzuruna çıkıp sen büyüksün demeye getirir 
sözü. Örnekleyelim: 

"Diz çökerim önünde,  

hep maydım dünyamda  

Büyük ruhlu insan görmeğe  

Da ona duva etmeğe... " 

Romanya'da Türkler ve Tatarlar memleketin 
güney-doğusunda bulunan Dobruca bölgesinde ve Tuna'nın 
diğer tarafında, yani İbrail, Kalas ve Bükreş'te 
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yaşamaktadırlar. Dobruca nice şairlerin yatağı olmuş Divan ve 
Halk şairlerini yetiştirmiştir. Yunus’un da bu yörede haliyle 
etkisi de büyüktür. Biz günümüz Romanya şairlerine sözü 
getirelim. 

      Emel Emin Hanımefendi şöyle diyor: 

"İncelemeye girdim Türk şiir tüneline 

Ve rastladım dünyanın en uzun manzum eserine. 

 

Manas parlıyordu atalar civarında,  

Anlatıyordu tarihimizi destanlarımızda.  

Ağır, derin, felsefe, kabiliyet dolu envai,  

Babur'a kalemi yanında kılıcı gelir havai. 

Yesevi dindar, insaniyet çağırıyordu.  

Mevlana, Yunus özveri yükseklikle seçiliyordu. " 

Destanımsı seslenişinde Yesevi'yle başladıktan sonra 
Mevlana ve Yunus'u yan yana getiriyor Emel Emin. Rastlantı 
değil elbet. Şairenin Yunus'a karşı saygınlığını görme 
olanağındayız. Bununla yetinmeyen Emel Emin'e Yunusça 
seslendiği birkaç dizesini de burada alıntılamak istiyorum. 
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"Hepimize yeter şu dünya,  

Yeter de artar bile yarma  

Yeter ki, iyi niyet ola, 

saygı ola, 

sevgi ola." 

Bulgaristan Türk Şiiri kendine has bir yolda 
yürürken, Yunus'la bir noktada buluşur. Dilde buluşur. Özde 
buluşur... Sabri İbrahim Alagöz "Güneşle Konduk 
İskelelere" adlı şiirinde buluşur. 

"Hangi ağaca uzansa elimiz  

Umut yüklü yeşerir dallar ". 

Şair Alagöz, güzel bir uyakla, ama Yunusvari bir 
biçimle "Memleket Beşiğini Mutluluk Sallar'la şiirini 
tamamlar. Ve sonra alır sözü Yunus... 

"Kiminin başında biter ağaçlar  

Kiminin başında sararı otlar  

Kimi ma'sûm kimi güzel yiğitler  

Ne söylerler ne bir haber verirler". 

Yunus Emre'nin büyülü şiir nefesi, Balkan Türk Halkı 
Şairleri'ne o kadar etkisi büyüktür ki, güldesteler dolusu 
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Örnekler verebiliriz. Adeta bir bütündür Rumeli insanı 
Yunus'la. Usuyla, diliyle, deyişiyle iç içeyiz. Yüzyıllarca yol 
aldık beraber, daha nice yüzyıllar pekişeceğiz şiir tezgâhında. 
Yunus ve Rumeli insanı nakış nakış... İşlenecek. 
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Şairlerimizde Mevlana Döne Döne 

 

 

Türk-İslam evreninin büyük insanı, üstün değerde 
şairi, düşünürü olarak bilinmektedir Mevlâna. Türk 
edebiyatının ve felsefesinin en büyük dehalarından biri 
Mevlâna'dır.... Mevlâna, hümanizm bayrağını 750 yıldan 
çok yerküremizde dalgalandırmaktadır... İnsana-insanlığı, 
saygıya-sevgiyi, dargınlığa-barışıklığı, kine hoşgörüyü 
aşılayan bir pirimizdir Mevlâna Hazretleri. 

Mevlâna' ile ilgili o kadar çok yazıldı ve söylendi ki: 
biz ne söylersek denize bir kaşık su katma misali oluruz. 
Onun için, amacım Rumeli Şairleri'nde Mevlâna sevgisini 
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işlemek. Nasıl bir sevgi bu? Mevlâna'nın şairlerimizdeki 
kutsallığı ne derecede?  

Döne döne Mevlâna Rumeli şairlerinin yüreğinde 
nasıl taht kurdu, gibisi sorulan çoğaltabiliriz. Ve 
alacağımızın cevapta tek bir kelimede perçinleşir. O da: 
Mevlâna hoşgörüsü. 

Balkan Türkleri Edebiyatı’na hiç kuşkusuz en 
büyük etki sunan Mevlâna ve Yunus'tur. Şairlerimiz 
şiirlerine, bu pınardan kova kova su taşımıştır. Özde olduğu 
kadar, biçiminden de yararlanan şairlerimiz, Mevlâna'nın 
Hoşgörüsü'nü bağrına basmıştır. Yaptığım araştırmada 
şairlerimizin Mevlâna'nın şiirinden çok, hoşgörü felsefesine 
sığındıklarını görmek mümkün. Adeta ona sıkı sıkıya 
bağlanıyorlar. Bir bütün olmaktadırlar... 

Mevlâna Hazretleri, Öyle bir büyü ki; 
bağlanmamak elde değil. Bir gönül bağı uzar gider. 
Kocaman kocaman bir sevgi çınarı... Dalları doğuya 
olduğu kadar, batıya da uzar mı uzar... Yaprakların serin 
gölgesinde Rumeli Şairlerimiz, ona karşı duydukları 
saygıyı ve sevgiyi dobra dobra söylemekten gurur 
duymaktadırlar. 

1870-1928 yıllarında yaşayan ve yaradan Prizren'li 
Haci Ömer Lütfi, "Medhiyye-i Mevlâna Kuddise 
Sirrulu’sun da ona olan bağlılığını öve öve anlatmaktadır. 
Dört dizeden oluşan dörtlüklerin sonunda "Ya hazreti 
Mevlâna" dizesiyle sonlar. Ömer Lutfi'nün, Mevlâna'yla 
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ilgili methiyesi Öylesine hoş ve akıcı bir dille yazılmış ki; 
sanki bir müzik parçasını dinler gibi oluyorsun. Örnekleyelim: 

"Ey mürşit-i dil dana 

Ya hazret-i Mevlâna  

Nutkun idi pür ma'na  

Ya hazret-i Mevlâna" 

Rumeli topraklarında yetişen ve Türk divan 
edebiyatına son eserler veren bir zât olarak bilinen Hacı 
Ömer Lütfi'nin en önemli eserleri "Divan", "Tevârîh", 
"Hilyet'ül-Ekâbir" (ki biz bu son eserden örnekler 
sunmaktayız) ve başka yapıtları mevcuttur. 

Hacı Ömer Lütfi, tekkelerin kapısını çalar. Bu 
dergâhta kendini bulur. Melâmi tarikatına girer. Ve giriş o 
giriş derken, gene Mevlâna çıkar karşısına. 

"Ney, mey iki karşı aşktır  

Birbirine yoldaştır  

Sen feyzimizi taştır  

Ya hazret-i Mevlâna." 

Coşar bir yürek... Alabildiğine enginlik. Bir de 
Mevlâna'yla kaynaşan bir gönül. 
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"Dillerde senin adın  

Canlarda senin dadın  

Ney sûzîş-i feryadın  

Ya hazret-i Mevlâna" 

Hacı Ömer Lütfı'nin, "Medhiyye-i Mevlâna" adlı 
eserinde Mevlâna'yla ilgili boyuna dörtlükler yazmış. Ona 
karşı sevgisini. Bir şairin-şaire sunulan en değerli ve en kutsal 
hediyesi şiir olsa gerek... Sözünü ettiğimiz eseri Ömer Lütfi, 
şöyle tamamlar: 

"Nutkun akıdır Kevser  

Vasıfın diye şevk-âver  

Lütfi medetin ister  

Ya hazret-i Mevlâna"'70 

Mevlâna, yaşamımızın bir parçası. O, her gün açan 
çiçeğimiz. Buram buram hoşgörü kokan bir bahçemiz. Çok 
çeşit çiçeklerin bir ekeneğidir Mevlâna felsefesi. Bu konuda 
Makedonya Cumhuriyeti Türk Şiiri'nin öncülerinden Sayın 
Necati Zekeriya bakın ne diyor 1973 yıllarında: "Mevlâna, 
her mevsim meyve veren bir ağaç gibidir. Sabah onunla 
uyanmalıyız, yatmalıyız onunla... Onun düşünce yapısı, 

                                                            
70 Hafız, Mr.Tacide: "Haci Ömer Lütfi", "Tan" yayınları, Priştine 1992, 
s.63-64. 
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dünya görüşü, toplum anlayışı, güzellik felsefesi, birçok 
yanlarıyla çağdaş yaşamımıza çok yakındır." 

Ve söz Makedonya Türk Şairlerinde iken, İskender'in 
İlhamı Emin'le ilgili görüşleride şöyle: "İlhamı Emin'in 
Mevlâna'ya adanmış iki şiiri var: "Gülgözlü" ve   "Bin bir 
Çileli Şiir", "Bin bir çileli şiir”in dizeleri beraberliği 
çağrıştırmaktadır. "Bin bir çileden" geçerek "tek güle" 
varmak için, yani bir güçlüğü atlatmak bir başarı elde etmek 
huzura kavuşmak için yalnızlığa kapılmak değil, ortak çabalar 
harcamak gerekliliğine şöyle işaret etmektedir: 

"Oysa tastamam şudur gülden kasılmaz  

Güllü ormanlar çünkü yalnız aşılmaz".71 

Gelelim Makedonya Cumhuriyeti Türk Şairleri'nden 
birine daha. O da Avni Engüllü'ye. Arı-duru Türkçeli bir 
şairdir Avni Engüllü. Sakin-saydam bir şiir yapısına sahiptir. 
Felsefe görüşü Mevlâna evrenidir. Nefesi de Mevlâna'dır 
diyebiliriz... 

Dize dize Mevlâna'yı söylemek nasıl bir olaysa, onu 
dize dize yazmak, yaşamak gene ayrı bir olaydır... Mevlâna, 
bir ayrı dünyadır. Ve yahutta ayrı dünyalardır... 

Avni Engüllü, "Dize Dize Mevlana'y 
Söylemek"72demiş şiirinin başına. Sonra dizeler bir birini 
tamamlıyor: 
                                                            
71 Muzbeg, İskender: "Yugoslavya'da Yaşayan Türk Şairleri'nin 
Şiirlerinde Mevlâna", "Çevren" dergisi, sayı 76, Priştine 1990, s.47. 
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"neyzen 

çalar çalar durmadan 

mevlânayı  

kudümzen 

vura vura kudüme yayar 

mevlânayı 

semazen 

döner de nice döner 

mevlânayı 

semazen 

döner de nice döner 

mevlânayı 

naathan 

okur da okur 

mevlânayı 

dostluklara hazır olan yürekler 

                                                                                                                  
72 Engüllü, Avni: "Dize Dize Mevlâna'yı Söylemek", "Sesler" dergisi, sayı 
204, Üsküp 1986, s.23-24, 
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aşka gelmiş halleriyle 

bir ağızdan 

der her biri 

mevlâna 

mevlâna 

ya mevlâna" 

Avnt Engüllü, bu şiirde üçlü bir tablo çiziyor. 
Birazdan alıntıladığımız dizeler; bir dekorasyonun muazzam 
bir görüntüsünü betimler. Konya'da yapılan sema 
gösterilerinin bir kesitini adeta kamera objektifinden algılar, 
sonra da ekrana yansıttır. Görsel bir tablonun figüratif 
tasarımı. 

Engüllü'nün "Dize Dize Mevlâna'yı Söylemek" 
şiirinin ikinci tablosunda biraz daha düşünceye ağırlık 
verdiğini görüyoruz. Özdür ona perçinleşen, "mevlânamsı 
düşünceye/ulaşmaktır tek dileği" diyen Engüllü, şöyle 
devam eder dizelerini: 

"dört bucaktan 

gelen her ses 

dersin soluk 

dersin nefes 
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yeşillere bürünerek 

kanatlanır 

uçar gider 

Mevlâmsı düşünceye 

ulaşmaktır tek dileği 

yürek 

ağız dil midir 

göz kulak eller midir 

yinemizde kemik kaslar 

nice nice sinir telli 

bir ağızdan 

der der biri 

mevlâna 

mevlâna 

ya mevlâna" 

Engüllü, her tablonun sonunda "Mevlâna, Mevlâna 
ya Mevlâna" nakaratını yapıyor. Bunu, Hacı Ömer Lütfi'de 
de görmek mümkün. Sanki her İkisi konuşmuş gibiler... Ya 
Mevlâna deyip raksa kalkıyorlar gibisi bir şey... 
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Engüllü, son tabloda Mevlâna'nın insancıl yönünü 
işlerken, onun evrensel bir zat olduğunu ve onun etrafında 
dönmek misali hareketin varlığından söz etmektedir. O kadar 
ileriye gider ki "dünya bile der/mevlâna" ve ekler: 

"mevlâna büyüklüğünden  

nasıl da küçülüyor  

büyük bildiğim  

şu dünya 

gözlerimin önünde  

değişir mi değişir 

bir anda neyzen olur kudüm zen bir anda  

bakın semazendir döner durmadan  

naattan olur  

okur 

okur da okur  

yüreklere dolan  

o insancıllıkla  

her an belli olur  

yalnızca konya değil  
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dünya bile der  

mevlâna  

mevlâna  

ya mevlâna." 

Batı Trakya (Yunanistan) Türk Şiiri'nin 
ustalarından biri olarak bilinen Aliriza Saraçoğlu'da, 
Mevlâna ağacının yeşilliğinden faydalanır. Sözünü ettiğimiz 
ağacın serinliğinde ciğerlerine Mevlana nefesini alır... Ve der: 

"Manevi huzuruna varayım  

Ruhumda açan gülü vereyim  

Tarikatına ben de gireyim  

Sen, zümrüt zümrüt yeşeren bağsın!" 

"Ey Pririmiz Mevlâna"73 diye hitap eden 
Saraçoğlu, şairler arası var olan bağdan dem sürüyor. Ona 
karşı kutsallığını adeta ilân ediyor. Pir, diye sesleniyor. 
Ruhunda açan gülü vermek için, gönüller ne kadar yakın 
olduğunu da açık açık vurgulamaktadır. 

"Hilkatin hikmetini sen gördün,  

"Sevgi"yi nakış nakış sen ördün,  

                                                            
73 Saraçoğlu, Aliriza: "Ey Yağız Toprak", şiirler, "Akın" yayınları, 
Komotini 1989, s.124 
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Ümitsizlik değil; ümit verdin,  

Ey gönüller sultanı, sen sağsın!" 

Sevgiyle pekişen bir dost köprüsü yıkılmaz. Ümitle 
doğan bir günün aydınlığı hiç bir zaman kararmaz. Bu 
bağlamda şiirini yazan Aliriza Saraçoğlu, gönüller sultanı 
olarak bellenen Mevlâna'ya kucak açar... 

"Sema ayinin bizi coşturur;  

Döne döne Mevlâna ya koşturur  

Aşıkların gönlünde sürer,  

İman imân yücelen sen dağsın!" 

Dağlar kadar yüce, aşıkların sesi kadar gür, Mevlâna 
imanı döne döne Mevlâna'ya koşturur. Aslında, bir fiziksel 
denklemin araştırmasına iniyor Saraçoğlu. 

"Takdir eyledi Cenâb-ı Hüdâ:  

Bir ışık: bir nur oldun Konya'da!  

Mesnevi ummanınla, dünyada;  

Yenilenen, tazelenen çağsın." 

Eğer, Saraçoğlu'nun bu şiirini daha derinliğine 
incelemiş olursak ve her dörtlüğün son dizesinin, son 
kelimesini şöyle ard arda dizmiş olsak, şöyle bir şiirin Özünü 
yakalamış oluruz: 
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"...yeşeren bağsın 

... sen sağsın 

... sen dağsın 

... tazelenen çağsın." 

Bir de Saraçoğlu'nun son dizesi, beni hayran bıraktı. 
Mevlâna'yı, yinelenen, tazelenen bir çağ olarak vurgulaması. 
Gerçekten Mevlâna Hazretleri, çağdaş bir düşünce, çağcı bir 
önder, hümanizm mimarı... 

Batı Trakya Türk Şiirinin, bir başka temsilcisi 
Hüseyin Mazlum'dur. Ve Mevlâna Hazretleriyle-Türk 
insanını özünü pekiştirir. Dosta uzanan bir el olarak bilir 
Mevlâna'yı. "Gel/gene gel/gene gel/Kim olursan ol/gel" 
dizesinin bir başka versiyonunu sanki işler. Ve der: 

"Türk'tür düşman yalana  

Her millete Mevlâna:  

Kin beslemez insana  

Dosta... Düşmana bile." 

Mevlâna, Hüseyin Mazlum'un felsefesinde bir 
hoşgörü simgesi olarak yeşermektedir. Dosta-düşmana 
insancıl bir yaklaşımla uzanan eli öpesi geliyor. Ama evvela, 
Mevlâna-Türk ikilemini şiirin potasına yerleştiriyor. 
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"Türk'ün Dili"74 şiirinin Mazlum, son dörtlüğünü de şöyle 
bitiriyor: 

"Türk'tür Mazlum'un da özü,  

Gerçektir Türk'ün sözü,  

Kem bakmaz, asla gözü,  

Dosta... Düşmana bile." 

Romanya Türk Şiirinde'de Mevlâna felsefesi ve 
Mevlâna'ya karşı saygı ve sevgi mevcut. Dünya ve Türk 
büyük düşünürlerinin başında gelmektedir Mevlâna hazretleri. 
Biz bu defa Emel Emin'den bir örnek vermekle yetineceğiz. 
Asıl Türk büyüklerini dile getiren bir destanımsı şiirle giriş 
yapan, Türk şiiri tünelinden geçen (ozanın kendi deyişiyle) 
Emel'in dizelerine gelelim: 

"Ağır, derin, felsefe, kabiliyet dolu Neva'i  

Babur'a kalemi yanında kılıcı gelir hava 

 

Yesevi dindar, insaniyet çağırıyordu. 

Mevlâna, Yunus özveri, yükseklikle seçiliyordu."75 

                                                            
74 Sağlam, Feyyaz:  "Yunanistan'da Çağdaş Türk Edebiyatı Antolojisi",  
"Kültür Bakanlığı" yayınlan, Ankara 1990, s.42. 
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diyen Emel Emin, şiirine Mevlâna mayasından pay 
alıyor. Mevlâna adı doğrudan doğruya geçmese bile, bilinçaltı 
bir Mevlâna seslenişinin ip uçlarını yakalıyoruz. İşte bir 
örnek: 

"içimde bir alevsin yanan  

yaşamıma ışık saçan. 

     yada: 

Alev yükseliyor şiir okurken  

Sana heyecanla kapılmışken"76 

Hasan Mercan'la Kosova Çağdaş Türk Şiiri 
temsilcilerinin Mevlâna Hazretlerine sundukları şiirler 
üzerinde durarak başlamak istiyorum. Daha önceleri de 
belirtmiştik. Hasan Mercan, yerli yazıncılarımız arasında en 
çok sunu şiirler yazan bir yaratıcım ızdır. Dolayısıyla, 
Mevlâna'dan söz edince; Hasan'ın Mevlâna Pir'ine şiir 
yazmaması mümkün değildir. Bir şiir değil, bir dizi şiir 
karalamış. Biz de sözünü ettiğimiz şiirlerde bir gezinti 
yapmayı uygun bulduk. Aslında, tüm bu şiirler Konya'da 
Mevlâna'yı ziyareti sırasında aldığı ilhanla yazılmış... Konya 
ile Prizren arasında bir bağ kurmaya çalışıyor. Mevlâna'yı 

                                                                                                                  
75 Özel olarak "Bay" dergisine gönderilmiştir. "Bay" arşivinden 
yararlanılmıştır. 
76 Emin, Emel: "Arzu", şiirler, sayfa 81, "Kriterio"yayınevi, Bükreş 1997. 
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Prizren'de ki bir eve getiriyor... "Bu eve"77 diyor şiirine. Ve 
başlıyor: 

"Bakarsın renginde 

Bir nine dokur kilimini örnek örnek, 

Bir dede kazır lâğımı. 

Tere kokar ekmek". 

Yazarın, ninesi Adile, dedesi Osman, olanların 
anısına sunulmuş bir şiir bu... Fakat "Mevlâna ya Mevlâna!" 
deyip geçmeyin, diyor. Mevlâna ruhuyla yaşayan iki değerli 
insandı onlar. Ben, bizzat kendilerini ziyaret eder, torunları 
olan Hasan'dan gelen mektupları onlara okurdum. 
Mahallemizin nazik, narin iki namuslu insanlarıydı onlar. 
Sofraları fakirdi, ama gönüllerinde Mevlâna zenginlikleri 
vardı. Adile nine kilim dokurdu tezgâhında, Osman dede de 
lağım kazar, akan damlarımızın kiremitlerini tamir ederdi. Her 
şeyden çok alın teriyle bir yaşam kavgası veriyorlardı. Ben 
şahsen kendilerini tanıdığım için şanslıyım. Mevlana’ca 
yaşamayı bana onlar öğrettiler.    

Dilerseniz biz gene Hasan Mercan'ın şiirine dönelim. 

"Bir kez 

Tek bir kez açsa mı ağzını 

                                                            
77 Mercan, Hasan: "Bu Ev", "Sesler" dergisi, sayı 206, Üsküp 1986, s.28-
29. 
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Döndürse mi dilini 

Öyle çocuk cana 

Öyle dost çana." 

Mercan, hem soruyor, hem de sözünü ettiğimiz şiirin 
bir bölümünde yanıt veriyor sorulara: 

"Dedemin sözleriydi bunlar  

Bize susmak düşerdi nedense  

Böyle alemlerde hep" 

Osman Dede bir dervişti. Tekkeye gider. Mevlana 
şiirlerinden örnekler okurdu... Yorumlar yapılırdı o alemde.  

Mercan, dolaylı bir çağrışımla Mevlâna'nın 
felsefesiyle haşır neşir oluyor. Ve diyor: 

"Bu evde 

Güz'ün şiire girmediği 

Şiirden kaçtığı 

Bundandır. 

Her düşen yaprak  

Ayrılığa çalardı  

Bu evde." 
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Tek sözle Hasan Mercan, Mevlâna'ya bir başka 
açıdan yaklaşıyor. 

Onun evrenselliğini bir mütevazi ailede yaşatmaya 
çalışıyor. Topluluğun çekirdeği birey ise, evrenselliğin de özü 
yereldir, 

İskender Muzbeg, Mayıs 1978 yılında Konya'ya 
gidiyor. Mevlâna'yı ziyaret ediyor. Etkileniyor ve yazıyor... E, 
elbet şair, bu yüce şairden ilham almaması mümkün müdür? 
Yazacak tabi. Hem de en duygulu şiirleri. 

"Gel gel, gene gel 

Sevginin ötesinden sevgi getir bize 

Erinç taşı acının ötesinden 

Zenginliğinle gel, cömertliğinle 

Ve karşıtlığıyla yüzyılının  

Bugüne doğru yürü,  

Türkü söyle  

Yaz şiirleri dize dize" 

İskender'in çağrışımaları, yalvarıp yakarmaları haklı. 
Çünkü yaşadığımız yüzyıl öylesine çirkinliklerle dolu ki, 
çekilmez bir havayı teneffüs ediyoruz. Sevgi getir bize diyor. 
Evet, sevgiye ihtiyacı var bu evrendeki insanların. Türkü 
söyle, diyor. Doğru. Hep kahır, hep savaş, hep çocuklar 
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öldürülüyor. Nerde o özlediğimiz çocukların gevrek gevrek 
gülüşleri... 

İskender Muzbeg, daha da ileri gidip gel, gir içimize 
diyor. Mevlâna insancıllığı, her günden çok bugün lâzım. 
Lâzım ki; yozlaşan yürekleri, duyguları, iyimserliğiyle 
yeniden yeşertsin. Ve devam ediyor: 

"Huzursuzluklarda yak ışığım 

İyiliğin, bilginin 

Gel on üç üncü yüzyıldan 

Bugünün ağırlığını seze seze 

Yanımızdasın 

Gel, gir içimize"78 

A. R. Yeşeren’in Hacı Ömer Lütfı'ye sunduğu bir 
şiirde Mevlâna'yı değişik bir sıfatla görmeye özeniyor. Asıl 
Yeşeren, Lütfî-Mevlâna-Yunus üçgeninde bir sentez 
kurmaya yöneliyor. Yaşamın en ince telinde "biz o eski biz 
miyiz" diye sorsa da Yeşeren, Mevlâna ve Yunus'tan 
aldıklarını inkâr etmiyor. Mevlâna bağlarından geçerken, 
onun özünden kovan örneği bal aldığı kesindir. Ve diyor: 

 

                                                            
78 Muzbeg, İskender: "Başlıksız Şiirler", "Doğru Yol" TKSD "Nazım 
Hikmet" yazın kolu monografisi, Prizrcn 1988, s.20. 
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"yaşamın en ince tellerinde 

görülmeyen kilimi dokumak ne demektir bilirim 

desene 

mevlâna bağlarından, yunus bahçelerinden geçtik 

biz artık o eski biz miyiz Lütfi”79 

Yeşeren, Mevlâna'yı şiirine binek taşı olarak 
seçmiştir. Mevlâna özünü, taa derinden özümseyenlerden 
biridir. Yeşeren ele vermez ama şiirinin kan dolaşımı bunu 
gösterir. 

70'li kuşağın şairlerinde ortak bir özellik varsa o da: 
Mevlâna’nın evrenselliği, Yunus'un dildeki sadeliğinden 
yararlanmalarıdır. Zeynel Beksaç da aramızdan biri. 
Yunus'la-Mevlâna'ya öylesine bağlanıyor ki, adeta bir bütün 
oluyor. Kenetleniyor üstatlarımıza. Ve diyor: 

"Tunus'ça dillenir  

yüreklenirim  

Mevlâna'ca çağırır 

Evrenselleşirim"80 

                                                            
79 Yeşeren, Agim Rifat: "Daha Güzel", şiirler, "Birlik" yayınları, Üsküp 
1981, s.76-77. 
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Beksaç, millî duyguları, gelenek görenekleri, şiir 
ustalarımızı içimizdeki sönmeyen ateş örneği göstermektedir. 

"Türküm, hoyratım, uzun havam  

Bağlamam, kemençem, neyimsin  

Yunııs'um, Mevlâna'm, Karacaoğlan'ım  

İçimdeki volkanın sönmez lavısın".81 

Gene bu bağlama bağlı bir başka şiirinde Beksaç, 
Rumeli kişiliğini koruyarak, duygusal bir seslenişle ana 
ülkeye uzanır. Ve der: 

"Biraz Yunus'um ben  

Biraz Mevlâna  

Biraz Veysel'im  

Biraz Karacaoğlan  

Sazımın düzeni Rumeli ayarlı  

Biraz unutulmuş  

Biraz efkârlı 

 

                                                                                                                  
80 Beksaç, Zeynel: "Çetrefil Sevda", şiirler, "Tan" yayınları, Priştine 1990, 
s.51. 
81 Beksaç, Zeynel: "Vurmazsam Namerdim", şiirler, Prizren 1997, s.44. 



160 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

 Bundan kışlarım uzar  

Gecikir baharım."82 

Zeynel Beksaç'ın, Mevlâna'ya duyduğu yakınlığı, 
Ona, kucak açtığı, bağrına bastığı "sin içime, içime sin" 
demesiyle, açıkça görülüyor. "Gurur Üstüne Eskizler" şiir 
dizisinde Beksaç, Mevlâna'ya üç dörtlüktü bir bütün sunar. 
Mevlâna'ya karşı beslediği hayranlığın yanı sıra, Mevlânamsı 
bir şiir tekniğine de özeniyor. Tek sözle; bir bütün olarak 
Mevlâna'yı, Beksaç içine sindiriyor. 

    Örnekleyelim: 

            4. 

"Al seviyi ver seviyi 

Gel Mevlâna'ca 

Sal beşiği uyut evreni 

Uyan Mevlâna'ca 

Aş kendim var kendine  

Dön Mevlâna'ca  

Hayra yor düşü yarma  

Gör Mevlâna'ca 

                                                            
82 Beksaç, age.54 
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Sin içime, içime sin  

Engin ol Mevlâna'ca  

Beni Sen'de bul, beni bul  

Çağla Mevlâna'ca"83 

Osman Baymak'ın Mevlâna'ya sunduğu şiirlerin 
başında "mevlana döne döne" dört kıtadan oluşan şiiri 
üzerinde durmak doğru olur kanısındayım. Çünkü bu şiirde 
yazar, Anadolu ile Rumeli arasında kurulan bir köprüden söz 
etmektedir. Gerçi, dönüp dönüp Anadolu diyor, ama 
"yüreklerimizi paylaşmalıyız" ı bir bütün olduğumuzu açığa 
vurmaktadır. Aynı kültürün coğrafyasını çizmektedir. Ve 
başlıyor: 

"anadolu'mun gözünde gözyaşı 

ademoğlu bir kez daha 

konuşur 

yüreklerimizi paylaşmalıyız 

"mevlana döne döne" 

anadolu'mun dilinde türkü  

                                                            
83 Beksaç, Zeynel: "Çetrefil Sevda" , "Tan" yayınları, Priştine 1990, s.74. 
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gönlünü açmış  

nöbet tutar insanlığa  

"mevlana döne döne" 

Alıntıladığımız ilk iki dörtlükten de anlaşıldığı gibi 
Baymak, Yeşeren ve Beksaç'ın Mevlâna'ya bağlılığının özdeş 
çizgisinin devam etmekte olduğunu görüyoruz. Evrensel 
paylaşımın felsefesinden hareket eden Baymak, diğer 
şairlerimiz gibi Mevlana'nın seslenişiyle özdeşliklerini açık 
açık belirtmektedirler. 

"anadolumun elinde saz  

aşık türküye dalmış  

gel gör "mevlâna döne döne" 

anadolıtda ney çalınır  

defnedalı/dal budak olur 

gel, gene gel, der  

"mevlâna döne döne"84 

Baymak, "mevlâna döne döne" dizesiyle şiirine bir 
hareket getirmek için, bir başka şairden alıntılamış bu dizeyi. 
İyi ki alıntılamış, çünkü: Mevlâna düşüncesinin de özü budur. 

                                                            
84 Baymak, Osman: "Bay" dergisi, sayı 14-15-16, Prizren 1995, s.7. 
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Fahri Mermer'de de, Mevlâna özlemiyle yanan ateş 
var. Mermer, değişik bir perspektiften konuya yaklaşır. 
Doğrudan doğruya Mevlâna adı geçmezse de, dolaylı bir 
yaklaşımla sözünü ettiğimiz felsefeye hitap eder. Ve der: 

"İnat etme gel  

Yüzündeki iyilik izi  

Gözünde güzellik gülü  

Solmadan gel"85 

Mevlâna usulü bir çağrışım. İnsanlığa davet "gel, gel, 
gene gel" gibisi bir noktadan hareket edip, "inat 
etmemekle", hoşgörünün bir birleşimini sanki akortlamak 
istiyor şairimiz Fahri Mermer. 

Özcan Micalar'ın da şiirinde Mevlâna sevgisi 
egemen. Varlığı dip diri. Mevlâna yüreğiyle iç içe. Gözyaşı 
kadar berrak bir aşkın nefesini teneffüs ediyor Micalar. Ve 
diyor: "Adsız Şiirler"86 dizisinin bir bölümünde: 

"Bir lokma sevgi, işte Mevlâna  

dostların evinde gelecek ki  

içki ısmarla 
                                                            
85 Muzbeg, İskender: "Şair Mevlâna ve Şairlerimiz", "Bay" dergisi, sayı 
14-15-16, Prizren 1995, s.11. 
86 Micalar, Özcan: "Adsız Şiirler", "Bay" dergisi, sayı 4-5, Prizren 
1994/95, s.8. 
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 dökülsün semadan  

gözyaşı kadar berrak  

yürekler içecek çünkü..." 

Özcan Micalar, daha da ileri gidip kölesi olmaya razı 
geliyor. Ona duyduğu aşkı gizlemiyor. Ve diyor: 

"Sen 

kalem ol 

her şeye rağmen 

kölen olayım 

ben..." 

Nefî gibi, Şeyh Galip gibi büyük Divan şairlerine 
ilham ve heyecan kaynağı olan Mevlâna, halk arasında da 
geniş ve devamlı bir sevgi ve saygı görmüştür. Ona büyük bir 
evliya rütbesi verilmiş, türbesi mukaddes bilinen adı ve 
varlığı kadar, Mevlevilik heyecanının bir terennüm vasıtası 
olan ney sadâsı da halka hep Mevlâna'yı hatırlatmış ve: 

Neye halk etti deme Hazreti-i Mevlânâyı 

Halka andırmak içün Hazreti-i Mevlânâ'yı 
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gibi teşhislerle, onun adı neyin ve Mevlâ'nın adiyle 
birleştirilmiştir.87 

 Görüldüğü gibi Mevlâna aşkı,   sevgisi Balkan Türk 
Şairleri’nde olağanüstü. Ona olan bağlılığımız kutsal... 
Kutsallıktan öte. 

Konuyu, Yunus Emre'nin Mevlâna'ya sunduğu bir 
şiirinin ikî dizesiyle noktalamak istiyorum: 

"Mevlâna Hûdavendigâr bize nazar kilitli  

Onun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır." 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
87 Banarlı, Nihat Sami: "Resimli Türk Edebiyatı Tarihi", fasikül 4, 
Devlet Kitapları, s.317-318. 
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Balkanlar’da Yaşayan Türk Şairlerin 
Dizelerinde Kıbrıs 

 

Değişik coğrafi yörelerde, yaşamalarına rağmen, 
binlerce yıllık ortak geçmişleri olan Türk halkları, geleneksel 
halk kültürlerini yaşatmalarının yanında, bir de kimliksel 
özelliğini özenle koruma mücadelelerini sürdürmeleridir. 
Balkanlar'da bir Türk'ün burnu kanarsa, Kıbrıs'ta ki dost 
Türk'ün hemencecik yüreği cızlar... Özdeş duygular karşılıklı 
olarak yüzyıllar boyu süre gelmiştir. Birbirlerini duymuş, 
acılarını paylaşmış, mutluluklarına sevinmişlerdir. 

Bu tür duygulan yakinen hisseden ve en derin özlemle 
destek veren elbet şairlerdir. 

Ve insanlık tarihinde kara bir leke olarak belleklere 
kazınmış, yakın tarihimizin en acı olaylarından biri olarak 
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bilinen, Balkanlardaki Bosna ve Kosova dramını yavru vatan 
Kıbrıs’taki şair dostlarımız en içten duyularla hisseder, 
yürekleri kanar... İşte şair Orbay DELİCEİRMAK şöyle 
sitemde bulunur: 

Bosna: 

Bu nasıl dünya, 

Hinduların ölüsünü yakarlar 

Dirisini Müslim anın... 

Bu nasıl dünya.  

Ormanı söndürülür  

İnsanı seyrederler... 

Şair Orbay bir başka şiirinde sitemini adeta İsa ile paylaşır: 

İnce telden bir la 'ya  

Bosna 'dahi Leyla 'ya  

Karanlığı döllediler 

Güller sarardı... 

Yasa hürünsün İsa88 

                                                            
88 Sağlam, Feyyaz - Karadan, Ayşe "Adım Mostar Diyeler" KIBATEK 
yayınları, İzmir 2007. 
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Bir başka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şairimiz 
Mehmet KANSU 1995 yılında yazdığı uzun bir şiirinin 
sonunda Bosnalı genç bir kızın trajedisini şöyle dizelere 
oturtur. 

Bıçakla kızın iki gözünü çıkardı  

Ve sulu kan içindeki mavi gözleri.  

Bir su bardağının içine attı;  

O gözler şimdi bize bakar. 

Penguenler neden yürümez bu gün,  

Niçin dalında değil kuş  

Ve neden dondu nehir89 

Kansu soruyor kuşun dalında neden olmadığını, 
nehirlerin donduğunu... Mustafa Ahmet DOLMACI ise 
biraz daha ileri gidip, somut sorular yöneltiyor insanlığa. 
Balkanlarda yaşayan Müslüman kardeşlerimize yapılan 
soykırımı göz göre göre onaylayacak mısınız? Çocukları 
öldürmek, annelere tecavüz etmek, toplu mezarlar açmak, 
medeniyet dedikleri Avrupa'nın ortasında tüm bunlar 
yapılırken, siz susacak mısınız? Sırpların vahşetini 
görmemezlikten mi geleceksiniz. Ve haykırır bir kez daha 
insanlığa "Basan Hersek Yanıyor" şiiriyle: 

                                                            
89 Sağlam age.73 
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Sıpaların hücumundan Bosna-Hersek yanıyor  

Boşnaklar Müslim andır intikam alınıyor  

İnsanlığın vicdanı kökünden sarsılıyor  

Sırpların vahşetliği eksilmiyor artıyor.90 

Oysa, Rumeli'den her zaman için açık bırakılan bir 
pencere var. Ve biz o pencereden hep seyrettik. Yeşil Kıbrıs’ı, 
yavru vatanı ve soydaşlarımızı. Ebediyen bir köprü kurduk... 
Kıbrıs ile kurduğumuz bu köprü bir yürek köprüsüydü... 
Duyduk-duydular, ağladık-ağladılar, sevindik-sevindiler, dost 
dost diye soy ağacımızı hep beraber süsledik... Ama hep 
özledik yavru vatanı uzakta olsak bile.. 

Kosovalı şairimiz İskender MUZBEĞ bir bakıma bu 
gizemin çözümünü iyimser bir anahtarla açmaya çalışır. ' 
'Akdeniz'' adlı şiirin bir bölümünde şöyle der: 

Taşucu 'ndan uçan bir kuş anıtı 

Girne Kalesi 'nin duvarlarında 

Atalarımızın nice kanıtı.91 

Elbet atalarımızın kanıtı var. Bu varlık hepimizin 
varlığıdır. İnsanlığın ortak malıdır. Dostça bölüştükçe herkese 
yeter... Yeter de artar bile... Yeter ki insanca paylaşmayı 

                                                            
90 Sağlam age.77 
91 Özel arşiv 
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bilelim. Barışçıl soframızda güzelliği paylaşırsak kardeşçe 
yaşamayı da öğrenmiş oluruz. Bir başka Kosovalı şair Osman 
BAYMAK ta bu tablonun iyimser yönüne katkı sunar 
"Kıbrıs" şiiriyle. Ve der; 

Maviye koşar çocuk uçurtmaları  

Yüzü gökte bulut bulut  

Dallar denizde yeşil salkım  

Kabında gençleşir Yeşil Ada  

Demir almış Akdeniz de. 

   Bir martı kanadıyla maviyi çizer  

Bindokuzyüz yetmişdörlerin Temmuzundan  

Barışın defne dalım taşır bir güvercin  

Yüzü dönük Anadolu ya bakar  

Umudu yarın, dünden daha fazla  

Yelken açmış, yüzer Akdeniz 'de. 

Şairin son dizeleri buram buram bir iyimser havayı 
estirmekle kalmayıp, ince ince toplumsal göndermeler de 
yapar." Yüzü dönük Anadolu'ya bakar “dizesi çok anlamlar 
taşıyan bir ifade. 
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Şair Osman Baymak 1981 yılının Eylül ayında 
Kıbrıs'a ilk gittiğinde Lefkoşa şehrine hayran kalır. Adım 
adım gezer... Geçmişiyle,tarihiyle,sevgilileriyle hesaplaşır 
adeta... Ve der "Lefkoşa" şiirinde. 

hani bir duvar kimi zaman böler yüreğimizi 

bir güzel geçer köprüden 

unutulmuş günlere dönerim sonra  

"düşünür dururum birinin içinden"  

lefkoşa 'nın mevlevi tekkesinde 

neyler çalınır 

zikre dalınır.92 

Batı Trakyalı şair Ali Rıza SARAÇOĞLU da 
kendine has değişiyle cihanda en güzel şey bir milletin hür 
olması,özgür yaşamasıdır. Saraçoğlu diyor ki; 

Bir yerde kalmasın esir bir ulus  

Esaret, ölüme mahkûmiyettir. 

Esaret, bir zincir ki kırılmalı  

Kim ki kırabilir, hür bir milletir. 

                                                            
92 Baymak, Osman "Yugoslavya Çağdas Türk Şiir Antolojisi" 1996, 
İstanbul. 
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Hüviyet ekmekten sudan da aziz  

Cihanda en güze, en hoş devlettir.93 

Bir başka Batı Trakya'lı şair Rahmi ALİ meslektaşını 
destekler maliyetinde dizeler karalarken, biraz daha 
derinlemesine inip şöyle der; 

Görmüşse çocuk yıkık minare 

Ve yerdeki Türk ölüleri 

Rumca marşlar okunurken ve resmigeçitleri  

Korkulu düşler görmüşse anlatılanların ardından 

  Annesinin o bitmez ağlayan geceleridir.94 

Bulgaristan Türk Halkı şairleri de bu duyarlıktan 
payını almış, Kıbrıs'taki soydaşlarıyla bir bütün olmuşlardır. 
Bir bütünün parçaları olarak biz Rumeli Türkleri, kardeş 
Kıbrız’lı Türkler özdeş olarak acımızı da, sevgimizi de 
paylaştık. Azınlık olmanın zorluklarını da bire bir yaşadık. 
Sonra baskılı rejimlere direnmek, sürgüne gönderilmek, 
yuvandan yurdundan uzaklaştırılmak. Ve daha neler neler... 
Ortak noktalarımız oka dar çok ki, hangi birini anımsamak... 
Keşke hiç bunlar olmasaydı. 

                                                            
93 Sağlam, Feyyaz "Batı Trakya – Yunanistan’da Çağdaş Türk 
Edebiyatı Antolojisi" 1999 Ankara. 
94 Sağlam age.78 
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Hüseyin Rasim GÜLER Yavru Vatan Kıbrıs'a gider. 
Olayların iç yüzünü Kıbrıslı Türklerden dinler ve der: 

Geçse de zaman, bu topraklar hala kan kokuyor kan... 

Bu yerlerde her zaman saygıyla eğilin çocuklar  

Eğilin ve bilin ki,  

Mehmetçiklerin kanıyla kurtulmuştur Yavru Vatan! 

Bulgaristan Türk şairimiz GÜLER, baştanbaşa bir 
destan yazar. Evet, "Kıbrıs Destanı" demiş adına upuzun 
şiirinin. Son dörtlüğünü alıntılarsak sanırım şair demek 
istediğini özlü bir şekilde söyleyi vermiş olacaktır... 

"Ben ne doğduğumu bildim. 

Ne annem bana sevindi 

Ama ölümden önce 

Kıbrıs'; sev, oğlum! Dedi.'"95 

Yine bir başka Bulgaristan Türk şairlerinden Sabri ALAGÖZ 
şöyle seslenecektir: 

Alnında yazılı kanlıca destan,  

Seni sevenlere oldun kabristan  

Ulusun isterse olur gülistan/  
                                                            
95 Guler, Huseyin "Kardelen" 1997, İstanbul 
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Asla vazgeçmeyiz Yeşil Kıbrıs'tan.. " 

Alagöz'ün Kıbrıs'la ilgili yazdığı şiirlerin sayısı 7 dir. 
Her şiir kendine göre Yavru Vatanın insanının yazgısını, yeşil 
adanın manzaralarını, kentlerin gizemli hikâyelerini bir 
Rumelili olarak kaleme alır, yorumunu yapar. Bu tür 
şiirlerden biri de " Hemdert Kıbrıs" başlıklı şiiridir. 

Ben bir garip Balkanlar'dan  

Gelip seni görem dedim.  

Çok geçmişim alkanlardan  

Derdim sana seram dedim. 

   Ceddin yazmış tarihini  

Şehitlerin, gazilerin.  

Düşmanlar ne derse desin  

Unutulmaz mazilerin. 

Dört denizi astım, geçtim  

Hadi koynunu aç, sar beni  

Özgür buldum, sevdim seni  

Yaslan uzak tut kendini.96 

                                                            
96 Alagöz, Sabri, "İçimizdeki Sönmeyen Kandiler", Sofya, 2002. 
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Balkanlar'da yaşayan ve yaratan Türk şairlerinin 
hemen hemen hepsinin tek adresi Yeşil Kıbrıs, Yavru Vatan 
ve oradaki Türk kardeşlerimiz...  Barış, beraberlik, dostluk, 
mutluluk, eşitlik... Kardeşlik gibi benzer mesajları da 
dizelerinden hiç eksik etmediler güzel yarınlarımızın adına... 
Dedik ya Balkanlardan Yavru Vatan'a bir yürek köprüsü uzar 
gider dost diye diye... 
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         Bosna ve Kosova Dramı Balkan 
Şairlerimizin Dizelerinde 

      

 

Balkan yarımadası Avrupa'nın güney doğusunda bir 
bölge olmakla birlikte, batıdan Adriyatik, güneyden Akdeniz, 
doğudan Ege, Marmara ve Karadeniz,, kuzeyden Tuna ve 
Drava nehirlerini göz önünde bulundurursak, bizim 
tabirimizle Rumeli diyarını oluşturur. Coğrafisel tabloyu 
çizdikten sonra Balkanlar ve Türkler konusuna da özetle 
değinmek gereklidir. Bu yörelerde Türkler, 5 ci yüzyılın 
başlarından itibaren yerleşmeleriyle başlayan macera, 11-12, 
yüzyıllarda ise Peçenek Kuman ve Uz Türkleri Balkanlara 
gelip yerleşmesiyle devam eden, sonra da 13. Yüzyılın 
ortalarında Türkmen aşiretin Balkanlara gelip Dobruça 
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dolaylarına yerleşmeleriyle Müslüman-Türk cemaatini 
oluşturmaya başlamıştır. Asıl Türklerin Balkanlara uzanması 
ve tam anlamıyla yerleşmesi ve ilişkileri Osmanlı dönemine 
denk gelmektedir. Bu bağ günümüze dek sürmüştür. Osman 
Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa 1354 yılında Çanakkale 
Boğazını geçerek Gelibolu'ya ulaşmasıyla başlayan Rumeli 
fethi, dalgalar halinde devam etmiş ve zamanla Osmanlı 
devletinin en önemli kanadını oluşturmuştur. Böylece 
Balkanlar da 300 yıl sürecek olan bir barış ortamı 
yaratılmıştır. 

93 harbi olarak bilinen savaş sonrası ortaya çıkan 
1878 Berlin antlaşmasından sonra Romanya, Sırbistan ve 
Karadağ, devlet haline geliyor, Bulgaristan otonomi olup 
Bosna tümüyle kaybediliyor. Böylece 550 yıllık Rumeli 
toprakları yavaş yavaş erimeye mahkûm kalıyor. Osmanlıdan 
sonra Balkanlarda küçük küçük devletlerin oluşmasıyla huzur 
ve düzen de bozuluyor, tam anlamıyla kaynayan bir kazanı 
andırıyor. 

Amacımız Balkanlarla ilgili coğrafisel ve tarihsel 
bilgilere ışık tutmak değil, amacımız asıl konumuza kısa bir 
giriş yapmaktı... 

Balkanlarda başlayan çalkantılı günler asıl l. ve 2. 
Dünya savaşları ve Yugoslavya'nın dağılmasıyla 
başlamaktadır. Dolayısıyla yakın tarihimizde insanlığın en 
çirkin savaşlarına ve insanlık ayıbına tanık olmaktayız. Bosna 
ve Kosova vahşetine Türk şair ve yazarları daima duyarlı 
olmuş, savaşa, hayır barışa evet çığlıklarını duyurtmuşlardır. 
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Bosna ve Kosova dramı insanlık tarihinde kara bir leke olarak 
belleklere yerleşmiştir. Tüm dünya seyretti, soykırım yapıldı. 
Yinede dünya seyirci kaldı. Türk milleti ve Türk dünyası 
derinden yaralandı, olaya tepki gösterdi, varım yoğunu ortaya 
atıp Bosna ve Kosova'daki dil, din kardeşlerine destek oldu. 
Aydın kesim özelikle şair ve yazarlar duyarlılığını 
yaratıcılıklarında dile getirdiler. Türk dünyası şairlerinden söz 
etmişken izin buyurursanız özetle kimi örnekler alıntılayalım; 

Uzak Avustralya’dan duyarlı şairimiz M.Türkay 
ILICAK şöyle sesleniyor; 

"Ölüm borusuyla uyandı o gün/Saraybosna 'nın 
kadınları/ezan sesi yerine/sonra hepten sustu ezanlar 
mescitlerde". 

Azerbaycan dan da bir ses gelir 1997 yılında. 
Mehmet ASLAN şöyle diyecekti: 

"Her yan alev içinde/toprak yanar, su yanar/ Avrupa 
kan fışkırır/ Bosna kanla sulanır'". 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inden bir duyarlı 
yürek şöyle seslenir; 

"Bu nasıl dünya/ Hinduîarın ölüsünü yakarlar/ 
dirisini müslümanın/ bu nasıl dünya/ ormanı söndürürler/ 
insanı seyrederler". 

  Türkiyeli şair Can YÜCEL Bosna Türküsü adlı 
şiirinde diyor; 
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"Topluca öldürmüşler kendilerini çoluk çocuk/ 
kıymadan öncede canlarına/ birer mezar taşı dikmişler 
anılarına/ öyle bir kabristan kurmuşlar ki/ 20.yüzyılın 
sonunda diriliyor şimdi/ sonradan Müslüman olan sağlarla 
birlikle/yeniden ölmek için''. 

 

Şair Arif DÜLGEL diyor;" 

Priştina üşüyor Bosna kan şehri / gün batımını 
kucaklıyor havada kuşlar/ lambaların titrek şavkına tutulunca 
ellerin / ince ince yağan bir yağmur sesi şuramda''. 

Evet, örnekleri çoğaltabiliriz, binlerce dize, şiir ve 
eser yazıldı Bosna ve Kosova dramıyla ilgili. Biz sadece 
tadımlık olarak bunları vermeyi uygun gördük şimdilik. Bizim 
asıl konumuz, Balkanlarda yaşayan ve yaratan Türk şairlerin 
dizelerinde bire bir savaşın çirkin yüzünü yaşayıp 
yansıttıklarını dile getirmektir. Dünya tarihinin en büyük 
facialarından biri olarak bilinen Bosna ve Kosova dramı 
kuşkusuz bütün insanlığı derinden etkilemiştir. Ama en çok ta 
savaşın içinde olan bizzat Boşnak ve Türkleri, tek sözle 
Müslümanları derinden vurmuştur. 

Osmanlıdan sonra hep sorduk. Bu yerlerde biz var 
mıyız, yok muyuz? Kimliğimizi gizli gizli saklamak 
mecburiyetinde hep mi kalacağız? Dilimizi, dinimizi 
korutmak için hayatımızı hep mi siper etmeye yeminliyiz? Biz 
sustuk. Ya sabır dedik. Olmadı. Didindik, direndik yine 
olmadı. Üstümüze üstümüze geldiler. Önce sürgüne 
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göndermeler, sonra işkenceler, tecavüzler, sonra da bombalar 
ve tanklarla üstümüze yürüdüler. Sonuç. Toplu mezarlar, 
kayıp olarak fişlenen insanlar... Çoluk çocuk- yaşlı demeden 
kurşuna dizilmeler... 

Bu soruyu Makedonya Cumhuriyetinde yaşayan ve 
yaratan Üsküplü şair Fahri Kaya da sorar bir şiirinde: 

''Yıllardır kafamda, 

Sonsuz değirmen türküsü gibi dönüp dolaşıyor bir soru: 

Var mıyız, var mıyız, var mıyız diye. 

Var olmak acı çekmek demekse, tabi varız.  

Var olmak, özlem içinde yaşamak demekse, elbet varız.  

Var olmak daima savaşmak demekse, gene varız.  

Var olmak sevmek ve sevilmek demekse, kuşkusuz varız.  

Sayılıp, sürekli sövüldüğümüz için, 

Sevilip, beddua edildiğimiz için, canlı birer anıt olduğumuz 
için bu topraklarda elbette çoktandır varız. 

Evet, varız canlı birer abide olarak biz bu topraklarda. 
Direndik direnmeye de devam. Rumeli'nin herhangi bir 
yerinde olursak olalım biz bir bütünüz, bir bütünün 
ayrılmayan parçalarıyız. Bosna'da birinin canı acırsa, Batı 
Trakya'da bir Türkünde yüreği cızlar. 
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İşte batı Trakyalı Reşit SALİM şair dostumuz 
Bosna'yla ilgili duyularını şöyle açığa vurur; 

Bir keskin bıçak ağzında soluklanır, dostlar  

Gecedir, ay ışığında hasret ilim ilim çözülür... 

Keskin sohbetlerde sorulur  

Saraybosna' da bir keskin bıçak gibi dostlar  

Canları ağızlarında soluklanır. 

Aynı duyarlığı Batı Trakyalı şair İbrahim ibrahim 
kardeşimiz de "Bosna" adlı şiirinde dile getirir; 

Gün erir yıkık duvarlarda  

Ay parlar geçer susuz dudaklardan  

Dayanılmaz yalnızlık baslar ev içlerinde  

Ayak sesleri, kurşun sesleri deler geçer geceyi  

Yalvarırken bir çift el Bosna Hersek' te. 

Evet, bir çift değil, çok eller duaya kaldırıldı. 
Bosna'da insanlar öldürülmesin, çocuklar kadınlar işkence 
görmesin. Göklere uzanan eller barışı bekledi hep... Güvercin 
gagasıyla getirecekti defne dalını. Gün, barış güneşiyle 
insanlara merhaba diyecekti. 
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Televizyonda haberler hep Bosna’yı gösterdi yıllarca. 
Pazaryeri, hastane, toplama kampları, kurşuna dizilenler, 
ölenler ve öldürülenler... 

Batı Trakyalı şair Rahmi ALİ "haber bültenleri -3" 
adlı şiirini 1995 yıllında bir televizyon haberini izlerken 
yazmış. Ve demiş; 

Tetiğe dokunur bir can alıcı Bosna' da 

Düşlerinde intihar eder korkuları kadının  

Utanç duvarı yıkıldı, sevindi insanlık  

O suçsuz ölülerin bitmez acısı yarının. 

Eski Yugoslavya'nın bir parçası olarak bilinen 
Makedonya Cumhuriyeti de bu olaylardan doğrudan doğruya 
etkilendi. Savaşın acılarını duydu, hissetti. Tiyatrocu-şair 
Lütfü SEYFULAH Üsküp'te doğup büyüyen ve geçen yıllar 
içerisinde kendisini yitirdiğimiz bir sanatçımız, aydınımızdı. 
"Yeter artık " şiirinde şöyle sitem eder; 

Ne oldu bize birden 

Bosnalar, Kosovalar 

Dünya canavarları 

Durmadan kesip biçiyorlar 

Ey yüce Rabbim bize doğru yolu göster 
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Dünyada ve ahrette mutluluğa götürecek 

O doğru yolu bizden esirgeme ya Rabbi. 

Fahri ALİ " yaşım minareler boyu-" şiirinde Vardar 
köprüsü ile Mostar köprüsü arasında bir bağ kurarken, birde 
Draman köprüsünü konu eder. Üçlü bir sentez kurar. Yani, bu 
topraklarda varız, söz hakkımız ve medeniyetimizde de bir o 
kadar var. O zaman şairin tabiri yerinde, yaşımız minareler 
boyu. 

Biz hep köprüler kurduk. Biz kurduk onlar yıktılar. 
Ve hep böyle, birileri yaptı birileri yıktı değil. Biz yaptık, 
onlar yıktılar. 

Fahri kardeşimizin köprüler üzerine yazmış olduğu 
şiire de kulak verelim:  

Mostar köprüsü üzerindeyim  

Akar Neretva  

Neretva mavi mavi  

Yaşım minareler boyu  

Vardar köprüsü üzerindeyim  

Akar Vardar Vardar yeşil yeşil  

Yaşım çarşıyla denk  

Drama köprüsü üzerindeyim  
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Geçme Drama köprüsünden Hasanım  

Vururlar içinden seni  

Yaşım Rumeli boyu. 

Makedonya'dan bir başka şair Melat ENGÜLLÜ. 
Bosna'yla ilgili bir bütün olarak "Çarkların Dili" adı altında 
şiir kitabını yayınlıyor. Bu kitap, baştan sona dek Bosna 
olaylarına ışık tutan bir destan. Evet, tam anlamıyla bir destan. 
Boşnakların acısını, çocukların çığlıklarını, annelerin 
yalvarışını canlı canlı duyuveriyorsun sanki şiirleri 
okuduğunda. Bosna'da yaşanan insanlığın yüz karasını usta 
bir kameramanın objektifinden adeta algılıyor. Kare kare 
olayları görsel tabloya aktarmayı başarıyor.  "Bosna Ağlıyor" 
şiiri bunlardan biri: 

  Sızlıyor içimiz çileden çıkarcasına 

Yüreğimiz burkulur her an 

Yetim kaldı yavrular, dul bırakıldı kadınlar 

Olaylar örüldü kendi çerçevesinde zaman zaman 

Ağlıyor Bosna, sızlıyor 

Yüreği zaten için için 

Barışı sağlamak istiyor Bosna 
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Evet, barışı sağlamak istiyor Bosna. Ama olmuyor. 
Yine evinden barkından alıp koymalar. Sürgün edilmeler... 
İşkence, tecavüz... 

18 yüzyıldan itibaren Balkanlardan Anadolu'ya büyük 
ve acı göçler yaşandı. 93 harbi ve Balkan Savaşı sırasında yüz 
binlerce insanımız Ana ülkeye göç ettirilme zorunda bırakıldı. 
1989 yılında Bulgaristan'da Türklere yapılan insanlık dışı 
muameleden sonra yüz binlerce insanımız doğup büyüdüğü 
toprakları terk etmek durumunda bırakıldı. Bu çaresiz insanlar 
Bosna ve Kosova dramım ne yazık bir kez daha yakından 
hissetti yakın zaman önce...  Adeta tekrarını yaşadı. Çünkü 
Bulgaristan Türkü de aynı bütünün bir parçası değil miydi? 
Onlar da aynı zulmün tortusundan geçtiler... Meğerse azınlık 
olmak ne zor şeymiş... 

Bulgaristan şairlerimizden Hüseyin Rasim Güler 
1995 yılın mart ayında yazdığı bir şiirinde şöyle diyecekti; 

Korkma sen kardeşim, yılmadan savaş 

Mertliğin önünde düşman duramaz...  

Seninledir tüm dünya, her çağdaş  

Haksız olan, sesini susturamaz.  

Seninle özgür olacaktır vatan  

Gel Bosnalı kardeşim, beni dinle  

Seninleyiz her yerde ve her zaman. 
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Bir başka Bulgaristan Türk şairi Sabri ALAGOZ 
aynı duyarlılıkla, aynı mesajla Boşnak kardeşlerine destek 
veriyor nitelikteki şiiri şöyle: 

Bu akşam 

Mastar 'da kucakladım yıldızları  

Her halde siz de anladınız  

Boyunları bükük yetimler için  

Kalbimdeki sızıları. 

 

Minarelerden yayıldıkça ezan 

Bosna üzerinde doğacak olan 

Bahardır, değil hazan 

Dedik ya 

UMUT yeşil yaprak, yeşil dal elimizde 

Evet, umut ve umutlar. Barış son adresti. Hazan değil, 
bahar gelecekti Bosna’ya... Tam da barış geliyordu Bosna'ya 
derken, bu defa Kosova kana bulandı. Yine yüz binlerce insan 
yurdunu terk etmek zorunda kalacaktı. Aç sefir yollara 
düşecekti. Dönüşü olmayan yollarda açlıktan çocuklar yaşlılar 
ölecekti... Modern Avrupa'nın ortasında insanlık suçu 
işleniyor... Kimseden ses seda yok. Sanki gözler kör, kulaklar 
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sağır olmuştu. Beyinler sadece bu insanları nasıl yok etmeyi 
düşünüyordu. Zordu o günler... Çok zordu. Hele bu yerlerde 
yaşayan ve yaratan Türk şairlerine... Ama yine de umutluydu. 
Bir gün onlara da barış güneşi doğacaktı. Onlar da diğer 
insanlar gibi insanca yaşayacaktı. Bura insanı iyimserdi. Tüm 
zorluklara, tüm zulümlere karşın dirençliydi... 

Kosovalı şair Altay SUROY şöyle seslenecekti; 

Her sıkılan kurşun bir nabızdır damarda  

Ölüm karşısında cesaret veren  

Yaşama sevgisini artıran 

Yeni kurtuluş bahçesinde solunum aldıran  

Ölümü atlattık  

Kurşun almaz bizi 

Nefsimiz ruhumuzda canlı  

Ruhu yok edecek silah bulunmadı.  

Şehir meydanında idam ederler  

Gaziler yüz katına çoğalır  

Katiler küçülür her silah atışında  

İstilacı sonunda patlayan bir balondu. 
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Bir başka Kosovalı şair özdeş duygularla olaya 
tanıklık eder. Evet, Osman BAYMAK "Kosova" adlı şiirinde 
şöyle der; 

Saplanmış sırtıma bir hançer 

Bilmezsiniz siz Avrupalılar yaramı 

Bilemezsiniz ağlayan bir çocuktur yüreğim 

Bağlarımda üzüm yerine salkım acılarımı 

Semalarımda kanatsız kuşlar uçar 

Gel gör toprağım yeşilinde kan kusar 

Şafak arası umutlarım buruk gizlice 

Bedenim yorgun bir atlıdan farksız yaşarım.
  

  Sitem dolu bir haykırış. Aslında tüm insanlığın sitemi 
bu. Yok, etmek isteyenlere, inadına biz varız direnciyle 
yazılan dizeler bunlardı... 

Sonuç yerine bir şeyler yazmak bize fırsat vermiyor. 
Çünkü şairler duyarlı dizeleriyle her şeyi söylüyorlar... Lakin 
tek ağızdan söyledikleri şey bir daha savaşlar olmasındır. 
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Atatürk ve Rumeli Şairleri 

 

"Sanatçı, toplumda uzun çabalardan sonra alnında 
ışığı ilk hisseden kimsedir." Atatürk 

Doğanın genelde bir yasası var. İnsan doğar, yaşar ve 
ölür. Ama ebediyen yaşayanlar da var. Onlardan biri de 
Atatürk'tür. Çağdaş Türkiye kurucusu, büyük bir asker, politik 
adam, sanat sever... Tek sözle, son yüzyılın en büyük 
aydınlarından biri. 

O, Öldü. Ama yüreklerde dip diri yaşıyor. Ölmüşken 
yaşatan gene halktır. O halk ki: Destan Atatürk diyor... 
Destanlaşan bir zat O. 
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Atatürk bir yiğittir. Devrimlerle güzel yarınlarımızın 
da gıpta edeceği bir yiğittir Atatürk, yarınlarımıza savaşımlar 
verdi. Türk ulusunun olduğu kadar, dünya, uluslarının da 
gıpta edeceği bir yiğittir Atatürk... 

Halkının uğruna yüreğinde aslan yatırdı. Yaşadıkça 
halkına aydınlıklar düşledi, Ölüm pahasına olsa bile yürüdü 
üstüne üstüne düşmanın, karamsarlığın... Karanlığın. 

150'den çok ülkenin üye olduğu Birleşmiş Milletler 
Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) metninde 
yer alan ifade şöyledir: 

"Uluslararası anlayışı, işbirliği ve barış yolunda 
çaba göstermiş bir inkılâpçı, sömürgecilik ve 
emperyalizme karşı savaşan ilk lider, insan haklarına 
saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün hayatı boyunca 
insanlar arasında renk, din ve ırk ayırımı gözetmeyen 
eşsiz bir devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kurucusu"... 

Bu ifade Atatürk'ün doğumunun 100. yıldönümü 
dolayısıyla UNESCO Genel Kurulu tarafınca saptanmış 
düşüncedir. Bir belge niteliğinde olan bu tanım Atatürk'ün 
varlığını en iyi bir şekilde aydınlatsa gerek... 

Bu aydınlığın ışıklarından payını alan sanatçılar da 
var. Ressamı fırça darbeleriyle en iyi rengi kullandı, şair 
dizeleriyle en iyi mesajı yakaladı, müzisyen en uyumlu 
besteyi notaya aktardı... 
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Atatürk sanatçılara, ozanlara bir esin kaynağı hep oldu 
ve de olmaya devam ediyor. Biz bu noktadan hareket ederek, 
Rumeli Şairleri’nde Atatürk'e sunulan şiirler üzerinde durmak 
istiyoruz. 

Bu gündek çok sayıda antoloji, derleme, güldeste 
yayımlandıysa benim bildiğim Balkan Şairleri’nde Atatürk'le 
ilgili bir iki inceleme ve bir güldeste dışında pek soylu bir 
araştırma yapılmadı. Ya da göremedim. Bundandır Rumeli'de 
Atatürk konumlu araştırmada tadımlık olsa bile Balkan Türk 
Şairleri'nden yüce Atatürk'e sunulan örnekler aktarmayı 
düşünüyorum. 

Atatürk, sevilen, sayılan bir yüce insandır. Ama 
Rumelili Türkü bir başka sever Ata'yı. Niçin sever? Birazdan 
saydıklarımız, saymadıklarımız yanı sıra, bizim buradan 
olmasındandır... Elbet. 

Rumeli insanı Ata'yla gurur duyar, gururlana 
gururlana onunla iftihar eder... Çünkü seve seve dinlediğimiz 
türkü özdeştir... 

"Manastır'ın ortasında var bir çeşme,  

Canım çeşme, 

Bu yurdun kızları hepsi de seçme.  

Hem çalar, hem oynarız" 
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Ata, bizden biri. Bizimle nefes alan, çiçek koklayan, 
türkü söyleyen... Bizimle dertleşen, savaşım veren, barışı 
kucaklayan. 

Atatürk bizden biri... 

Ve durum böyle iken, biz hemen Makedonya Türk 
Şiiri'ne uzanalım. Makedonya'da Çağdaş Türk Şiiri'nin 
kurucusu sayılan Şükrü Ramo, Atatürk'e bir tutam şiir 
yazmış, onun varlığından boyuna söz etmiştir. 

"Atatürk Eseri"97 şiiri umut, barış, yengi gibi 
sözcüklerle nakışlanmış. Öyle bir dizeyle şiirini noktalıyor ki, 
"Dünya severken seni, aç sen de gözlerini", diye yeniden 
yaşama dönmesine ağıt yakıyor sanki... 

"Doğdun büyütmek için güneş altında insanı;  

Yaktın yaşatmak için barış içinde ışık. 

Sönmez, yanar ateşin Küçük Asya kalbinde,  

Solmaz, al çiçeklerin özgür millet gözünde. 

Günün yarına umut, Atatürk eserisin:  

Dünya severken seni, aç sen de gözlerini". 

Şükrü Ramo'nun bir başka şiirinde Atatürk'ün 
askerliğini yaptığı Manastır'dan söz açarken, Rumeli 
                                                            
97 Hafız, Prof. Dr. Nimetullah: "Yugoslavya Çağdaş Türk Edebiyatı 
Antolojisi", Kültür Bakanlığı, Ankara 1989, s.8 
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kentlerinde bir gezinti yapar. İlkin Manastır'da durur, sonra 
Üsküp, sonra da Belgrad... Ve şöyle bir sıralama da biz 
yapalım dörtlükleriyle: 

Manastır:      

Anıyor Atatürk'ü Şadırvan ve Dragor,  

Dümeke'de ötüyor saygı dilleriyle  

Anılara katılan şen bülbül sesleri". 

Üsküp:        

"Burası Üsküp Kenti-dostluk sevgisi  

Kabarıyor ortasında Vardar suları  

Selam gönderiyor selam Haliç şevkine  

İstanbul alnında Atatürk sevgisine". 

Belgrat:       

"Burası Yugoslavya-Belgrat kalesi 

Kartal gözüyle bakıyor çağdaş dünyaya  

Güncel sayıyor güncel Tito sözlerini  

Barış ve ilerleme yolunda söylediklerini". 
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Şükrü Ramo'nun "Manastır Anıyor"98 şiiri, 
Atatürk'ün doğumunun 100. yıldönümü kutlamaları altında 
yazılan bir şiir. Türk ulusu nerde olursa olsun Ata'nın varlığını 
kutlamış ve de kutlamaktadır. Bu kutlamayı Şükrü Ramo, 
şöyle dizelere aktarır: 

"Türk toprağında coşan kuş ötüşleri  

Özel anıdır özel yurt bayramlarına,  

Taştırır kalplerde volkan gibi ateşler  

Kutlarken Ata'nın yüzyıl jübilesini". 

Şükrü Ramo'nun üçüncü bir şiiri de Atatürk'e 
sunulan "Anma Olsun Diye..." Ramo, bu şiirde Atatürk'ün 
yiğitliğini, mertliğini, yüceliğini ve Anadolu'ya olan 
bağlılığını şöyle resimler: 

"Yıktın idrakle her yıkıcıyı vaktinde  

Kurdun yeni bir yurt Türk milletine  

Verdin dümeni yolunda giden kuşağa  

Dedin yıldızlar yağacak Anadolu'ya" 

Avni Engüllü, şiiriyle sakin bir kişilik yakalamasına 
rağmen, zaman zaman sert çıkışlar da yapar. Özellikle söz 
konusu sömürülme, yadsınılma, savsaklanılma gibi konularda 
ödün vermez... Ama genelde bir lirik şairdir. Güzel ve vurucu 
                                                            
98 Hafız, age. s.9 
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betimlemeleri son derece ağırbaşlıdır. Birazdan 
alıntılayacağımız bir şiirde lirizm var, ama başta hoş bir 
betimleme imgeleriyle kucaklaşmaktayız. 

Avni Engüllü, "Samsun'da Bir Gün"99 adlı şiirini 
Atatürk'e adamış. Asıl, anıya yatkın röportaj vari bir havayı 
estirmektedir. 

Tarihsel bir olguyu, anıyla pekiştirmektedir. Tarih 
sayfalarını bir bir açarken anılarla geçmişe uzanmaktadır. Biz 
şimdi şiirinden örnek verelim: 

"Her damlası gül açıyor yağmur çiselerken 

Samsun'da 

Deniz kıyısı 

Bir yemek evinde oturmuşum 

Hamsi yiyorum ilk kez öğlende, 

Papaskarası içiyorum 

Bu bir şarap ki işliyor özenle 

Sonraları yönelirim müzesine Atatürk'ün, 

Yalnızlığa bürünen bir köşeye çökerim 

Yanımda, yaşarım müzede Atatürk'ü... 

                                                            
99 Hafız, age. s.133 
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Bu köşede Bandırma'dan inenler var. 

Bandırma bir vapurdu eskiden." 

Engüllü, Ata'ya "yalnızlığa bürünen bir köşeye 
çökmekle" saygınlığını belirtiyor. Suskun bir saygı duruşuna 
gömülüyor. Mecazi bir çağrışımla gizli kapaklı uyanışa davet 
var... 

Suat Engüllü'nün Atatürk'e sunduğu tek bir şiiri var, 
o da: "Doğumunun Yüzüncü Yılında Ata'ya"100 şiiridir. Biz 
bu şiirden dizeler alıntılayacağız. Dolayısıyla kimi 
düşüncelerini de aktarmış olacağız Suat Engüllü'nün.  

        Diyor ki: 

"... türkü yayıldı sözlerinin devrim gücü  

yeni evrenler doğdu sımsıcak sevgi dolu." 

Devrimlerle güzel yarınlar doğduğuna, çiçek çiçek 
barışın açacağına inanan Engüllü, şiirinin bir bölümünde 
şöyle diyor: 

"... Samsun 'a ayak basmakla başladı ya aydınçağ  

boydan boya çiçeğe durdu hürçan Anadolu..." 

Atatürk'ü bizlerde, bizleri Ata'da görmekteyiz. 
Anlamda onu, onda anlamı buluyoruz. Sevgide onu, onda 
                                                            
100 Nasrattinoğlu, Dr. İrfan Ünver: "Atatürk İçin Türkiye Dışında 
Yazılan Şiirler", sayfa 169, Kültür Bakanlığı, Ankara 1994. 
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sevgiyi aramaktayız. Ve hep böyle döneriz bir ikilem 
köprüsünde... Bir anlam doğar, gözlerden mi, sözlerden mi 
bilinmez, ama bir anlam ki... O, her yerde...       Suat, diyor 
ki: 

"Gözlere sevgiden  

sözlere sevgiden 

   yüce bir anlam 

bir anlam doğdu 

gözlerde Sen  

sözlerde Sen  

anlamda Sen  

sevgide Sen..." 

Suat Engüllü'ye barış nedir, diye sormayın, çünkü, o 
der: Barış büyüyen kutsal bir ışıktır. O ki; güç kaynağı 
Ata'dır. 

"Boğaz'dan Kars'a candan insancıl insancıl gülen 

gözlerinde barış kutsal bir ışıktır büyüyen..." 
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Sabit Yusuf, "Ata"101 demiş şiirine. Öyle bir şiir ki, 
Sabit Yusuf un Atatürk devrimini, özgürlüğe ulaşan yolun 
zorluklarını, yiğitçe savaşımını bakın nasıl betimliyor: 

"Geçitsiz yolları adımlarıyla yaran 

Yüce Atam  

Keskin bıçaklara dayanan 

Güçlü eller 

Kırbaç yaraları yaratan ağrılarla  

Tüm sonsuzlukları aşmıştı 

Giderek hep ileri 

Gözü hiçbir şeyden korkmayan 

      Yiğit Ata." 

Ata'nın yüceliğini, Türk ulusuna verdiği özgürlüğü. 
Sabit, anlatırken Atatürk'ün tarihte yerini de göstermektedir. 
İşte örnek: 

"Ölümsüzlüğünü yaşatan tarihlere  

Yazdı adım 

Şehit düşen halkın gömütlerinde  
                                                            
101 Hafız, Prof Dr. Nimetullah: "Çağdaş Tttrk Şiir Antolojisi", Kültür 
Bakanlığı, Ankara 1989, s.269 
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Açan çiçek çelenklerine 

Ördü soyadını 

Türk ulusunun yolunu genişleten 

Büyük Ata. " 

Sabit Yusuf, şiirini Ata'nın ölmezliğiyle sonlar. Adı 
efsaneleşen, adı ölümsüzleşen, adı tarihe yazılmasıyla 
cenkleşen bir atmosferi şöyle algılar: 

"Adı dillere destan olmuş 

Dünya yüzünde 

Haksızlık denen alışkanlık yoktu 

Onun gözünde  

Türkiye'nin Büyük Önderi  

Ölmez Ata". 

80’li kuşak Makedonya Türk Şiiri temsilcilerinden 
Erol Tufan, "Herkes Atatürk Olamaz"102 adlı şiirinde 
Ata'nın her yönlülüğünü vurgularken, dolayısıyla devrimlerini 
düşünürken, gerçekten herkesin Ata olmayacağını bilmemiz 
lazım. Tufan, daha da ileri gidip, tarihte önemli kişilerle 
kıyaslayıp dizelerinde bunu ispatlamaya çalışır: 

                                                            
102 Nasrıttinoğlu, Dr. İrfan Ünver: "Atatürk İçin Türkiye Dışında Yazılan 
Şiirler", Kültür Bakanlığı, Ankara 1994, s.196. 
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"İnsan Büyük İskender olabilir  

Askeri ile iki kıtayı aşabilir 

                 O kadar." 

       ya da: 

"Ötekisi Napoleon'a benzeyebilir  

Bir adadan Avrupa'yı fetih edebilir  

                 O kadar." 

Ve hep böyle, Örnekler dizerken sonunda şöyle şiirini 
noktalar: 

"Ancak herkes Atatürk olamaz.  

Onun kadar çağları aşamaz..." 

Çok güzel söylüyor, Tufan. Çağları aşmak önemli... 
Ulusunu çağlar ötesine götürmek amaç... 

Romanya Türk Şiiri’nde Atatürk'e sunulan şiirleri 
bir Romanya anonim halk türküsüyle başlatmak istiyorum. 
Gerçekten anlam dolu bir türkü. Diyor ki: 

"İnönü Dağları'nda oturduk kaldık 

Şehit olanları, deftere yazdık 
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Babasız yetimleri bağrımıza bastık 

Babasız yetimleri bağrımıza bastık 

Kader böyle imiş ey garip ana  

Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa". 

Halkın malı olan türkülerimiz en duyarlı noktadan 
konuya yaklaşır. Saf, temiz bir yüreklikle diyeceğini der. 
Yalansız dolansız. Romanya Türk halkının da bu en temiz 
bir seslenişi olsa gerek. Anonim bir şiir. Ama hep bir 
ağızdan söylenen koca bir şiir... Bir destan bu... 

Romanya Çağdaş Türk Şiiri'nin temsilcilerinden 
biri Dobruça’lı Emel Emin, "Anadolu'ya Selam"103 şiirinde 
Romanya'dan ana ülkeye göndermeler sunuyor. Anadolu'nun 
doğurganlığını öve öve bitiremez, Türk tarihinden, 
sanatçısından övgüyle söz etmektedir. Ve şöyle şiire 
başlıyor: 

"Küçük Asya üstünde yaşayan büyük Anadolu,  

Tarihin zafer, kahramanlık sahifeleriyle dolu 

 

Düşmanın dirilişini kalbinin ateşiyle püskürttün,  

Vatanı evladından üstün tutan anlar büyüttün". 

                                                            
103 Emin, Emel: "Arzu", şiirler, Bükreş 1997, s.42. 
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Şiir devam eder, Emin, emin adımlarla Türk ulusuna 
Romanya'dan methiyeler sunmaya daha da hevesleniyor. Ve 
diyor: 

"Mermeri, bakiri tenteneye çeviren sanatçı,  

Kadının yaptığı işlerin hep incesi, âlâsı. 

 

Çalışkan gençlerin ilme, irfana yönelmiş, 

 Çocukların Ata'nın gösterdiği yolu azimle tutmuş". 

Şimdi Emel Emin, ana ülkeye geliyor. Duygularına 
hakim olamayıp şöyle sevinç gözyaşlarını akıtıyor: 

"Yüzlerce kilometre uzaktan hasretle geliyoruz. 

Kalbimizde sevgi, gözlerimizde yaşla sizi 
selamlıyoruz!" 

"Vatan"104, Emel Emin'in ikinci bir şiiri ana ülkeye 
ve Atatürk'e sunulan. Dışarıdan Türkiye'yi görmek yaşamak 
ayrı bir olaydır. Duymak, sezmek, resimlemek yine şairimizin 
dizelerinden böylesine güzel yakalamak mümkün: 

"Yurdun kalbidir düzenli, temiz yeşil Ankara,  

Kocatepe minareleri yükseliyor onurla bulutlara. 

                                                            
104 Emin age. s.44 
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Anıt Kabir'de dinleniyordu Ata.  

Minnettarlığını göstermişti Türk milleti ona. 

 

Alim, şair, devlet adamlarıyla müşerref olduk,  

Ankara halkına biz hayran olduk. " 

Değerli okurlar, bir de İon Arion'dan söz açmak 
istiyorum. Kendisi Atatürk'e iki şiir karalamış. Romanya'da 
Türkçe yazan Romen asıllı bir kalem eri. Bizlere gelmişti 
yıllar öncesi. Sohbetimiz sırasında Ata'ya sunduğu şiirlerden 
bahsettik... Okudu, dili döndükçe Ata'dan, Türkiye'den 
bahsetti. Ve biz şimdi de şiirinin dizelerinden bir tadımlık 
sunalım: 

"Rüzgarla sesleniyor bize büyük önder  

Uykusunu hiç rahatsız edemesin, düşman  

Kardeşçe yaşasın Toros, Karpat, Balkan 

 Ve yaşasın Ata'nın ürünü Türkiye Cumhuriyeti  

Ve yasasın Türkler..." 

İon Arion, ilham doluydu. Demişti ki, bu konuda bir 
kitap hazırlamaktayım. Bilmem kitabını yazdı mı, yayımladı 
mı? 
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Romanya Türk Şiiri’nden söz etmişken Türk dilinde 
yazan İon Arion'u da anmadan geçemedim. 

Batı Trakya (Yunanistan) Türk Şiiri’nde, Ata'ya 
sunulan şiirlerin bir harmanını yaşamaktayız. Başak başak 
buğdaylar örneği güzel şiirlerle burun buruna gelmekteyiz. 
Okumaya doyum olmuyor. Bir birinden güzel dizeler, şiirler, 
destanlar... Çağdaş bir yorumlamayla... Yazılan şiirlerden 
örnekler vermek arzusundayız. 

Aliriza Saraçoğlu, bir Atatürk hayranı, Atatürk 
yoldaşı, Ata yorumcusu... 

Batı Trakya Türk şiirinde; Ata'ya en çok şiir sunan, en 
özenle nakışlayan dizeleri Aliriza Saraçoğlu'nda 
görmekteyiz. Saraçoğlu, Ata'ya bir bütün olarak bir kitaplık 
şiir yazmış. "Işık Atatürk" demiş kitabın adına. 1991 
yılında çıkan bu kitap, baştan sonuna dek Ata'ya beslenen 
hayranlık, sevgi, saygı merceğinden sızılan ışıkların bir 
tutamı. Şiirlerin kimileri sanki bir Batı Trakyalı Çocuğun 
ağzından söyleşmektedir. Yani çocuk psikolojisiyle konuya 
yaklaşılmaktadır. 

Saraçoğlu şöyle başlıyor: 

"Batı Trakya Türk'ü hürmetle anıyor!  

Kalbimizin en çorak yeri aşkınla yanıyor... 

İdealin can verdi; hayat verdi Türk'e  

Büyük istikbale giden yolu gösterdi Türk'e " 
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Bu şiiri ben, 1995’te "Tan" gazetemizde 
okuduydum. Duygulandım. Çünkü 1994'te ölmüştü. Demek 
ki aktarılan bir şiir. Ama cap canlı, duygulu... Şöyle sona 
eriyor "Atam"105 adlı şiiri: 

"Ne mutlu bize! Önderimiz sensin bizim  

Kemalizm'den başka kabul etmeyiz hiç bir iz 

Atam! Senin ülkün aydınlatır yolumuzu gün bugün;  

Kamandasın! İzinden giden Batı Trakya Türk'ünün" 

Saraçoğlu, "Bandırma Vapuru’yla106 sanki bir 
gezintiye çıkar. Onunla bir bütün oluyor. O vapur ki; Ata 
vapuru. O vapur ki şairin duygularını taşıyan araç... O vapur 
ki hem Ata'nın hem de Saraçoğlu'nun. O vapur ki, Türk 
milletinin vapurudur. Ve şiirini şöyle sonluyor: 

"Ey bütün dünyaya dünya ya sığmayan ÜN  

Sonsuza dek askınla yanacağız  

Sonsuza dek SENİ anacağız  

Seni anacağız Atam..." 

Atatürk ne demektir? Saraçoğlu'na göre bakalım Atatürk ne 
demekmiş: 

                                                            
105 "Tan" gazetesi, sayı 1349, Priştine 1995. 
106 "Akın" edebiyat gazetesi, sayı 10, Komotini 1996. 
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"Atatürk barış demektir  

İnce zekâdır, düşüncedir 

İlimdir, fendir, ileri adım ve emektir"107 

Tek sözle şunu diyebiliriz: 

Aliriza Saraçoğlu, artı Atatürk sevgi bağı, petek 
misalidir... 

Gelelim Rahmi Ali'ye. Evvela, Rahmi'nîn Atatürkçü 
düşünce kavramı konusundaki görüşlerini kendi ağzından 
dinleyelim: 

"...Atatürkçü düşünce, onun devrimlerinin 
özünde, söylevleri sırasında söylediği kimi sözlerin 
içindedir. Atatürk devrimlerinin tümünde Türk 
Ulus'unun ilerleyen zaman kavramı içinde daha iyiye 
gitmesi, daha mutlu bir yaşama ulaşması hedefi vardır. 

Bu hedef, onun, Türk Ulusu'na verdiği sözlü mesajlarda 
da sık sık vurgulanır".108 

Bu düşünceden hareket edilirse o zaman şiirinde de 
yazar-şair Rahmi AIi, diyeceğini dobra dobra deyi 
vermektedir. Ama bu defa imgelerle estetiğe özen göstererek, 
lirizme saygılı olarak, şiirin yapısını mükemmel bir uyumla 
yerine oturtuyor. Rahmi, asıl ilginç bir yöntemle Kemal 

                                                            
107 “Şafak" dergisi, sayı 63, Komot ini 1996. 
108 Ali, Rahmi; "Şafak" dergisi, sayı 63, Komotini 1996. 
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Atatürk'ün portresini çiziyor. O çocuğu konuşturmakla şiirine 
biraz da duygusallığı katmış oluyor böylece. Ve işte 
"Kemal"109 adlı şiirinden örnek: 

"Kemali mi sordun çocuğum  

Bir atı var derlerdi  

Kötülükleri ezmeğe hazır 

Umutsuzdu herkes, bitkindi 

Doğdu bir güneş dağların ardından 

Mavi Bakışları umut dağıttır" 

           Ve böyle şiir devam eder. Biraz lirik, biraz fikir... 

Peki, Rahmi Ali nasıl bir Türkiye düşünmektedir. Bir 
de onu görelim. Evvela, şair Rahmi Ali, düşüncenin suç 
sayılmamasından yana, sonra özgürlük ve yine özgürlük 
diyor. Diyor ki; mutlu bir halk, mutlu bir yarın. Eee, bu kadar 
yeter de artar. Ama gene de biz örnek verelim: 

"Bir Türkiye düşünüyor Atatürk  

Özgürlük aşk olmuş, girmiş yüreklere  

Yürür koşar adımlarla gençlik  

Düşünmek bir erdem, suç değil" 

                                                            
109 "Şafak" dergisi, sayı 42, Komotini  1996. 
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Evet, erdemliktir düşünmek... Düşünce özgürdür, 
İnsan özgürse... İnsandan önce düşünce var mıydı? Yoktu 
elbet... Ama çok mu çok eskidir düşünce. 

Özgür olmak, düşündüğünü rahat söylemektir. 
Düşünce var oldukça barışta, sevgi de varla nacak. Özgürlükte 
kanat takıp maviliklerde uçacak... 

Rahmi Ali devam ediyor şiirini: 

"Bir Türkiye düşünüyor Atatürk  

Mutlu bir halk, mutlu bir yarın  

Bu ülke, bu insanlar bizim  

Gelecek pek uzak değil"110 

Son bir tümceyle şunu rahatlıkla söylemek mümkün. 
Rahmi Ali, Atatürk’le, Türkiye'nin iyimser bir tablosunu 
çiziyor. Sert, ama doğru ve katıksız. Tertemiz bir Türkiye... 

Mustafa Tahsinoğlu, şiirinde zorlamaya gitmiyor. 
İçinden geldiği gibi dizelere kelimeleri diziyor. Yani, 
duygularını içtenlikle yazıyor. Açık seçik, ama hoş, ama 
ince... 

Ata'ya da bu yoldamdan hareket eden şiirler karalıyor. 
"Bilirim" şiirinin sonunda diyor ki: 

 
                                                            
110 "Şafak" dergisi, sayı 63, Komotini 1996, s.19 
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"Bilirim bu ay yine Kasım  

Gözlerimde Vardar akar!  

Bil ki yokluğun, eksikliğin  

Yüreğimde bir sızı, içimi yakar!"111 

Mustafa Tahsinoğlu'nun 10 Kasım 1996'da yazmış 
olduğu bir şiirinde gene hüzün dolu bir havayı teneffüs 
ettirirken bakın sonunu ne güzel bir iyimser çizgiyle şiire 
çiçek açtırıyor: 

"10 Kasım'lar yaşadık  

İçimiz burktu ama  

Yüreğimiz ümit dolu." 

Tahsin'in bir başka şiiri kısa, ama özlü. 

"Atam, bilirim ki bu vatan  

Senin sayende var. 

 Atam sen de bil ki bu can 

Seninle yatar, seninle kalkar".112 

                                                            
111 “Şafak" dergisi, sayı 67, Komotini 1997. 
112 Sağlam, Feyyaz: "Batı Trakya Türkleri Çocuk Edebiyatı", sayı 53, 
İstanbul 1990. 
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Mustafa Tahsinoğlu'nun bu tür şiirleri hem çok, hem 
de kalıcı. Sanki büyük susuzluktan sonra bir yudumluk su 
misali. Bari ben Öyle hissetim şiirlerini okurken. 

Tek sözle, Mustafa Tahsinoğlu, Rumeli şairlerinin 
suskun, ama sımsıcak bir kalem eri. Hem yazarı, hem şairi... 
Hem de güzel insanı..., Mustafa Tahsinoğlu. 

Atatürk sevgisi öyle bir sevgi ki... Kendimizi 
sevmek kadar, yarınlarımızı sevmek demektir. O bir 
direnişin sembolüdür. Diretti, o dönemler için geçerli olan 
süper güçlere. Çanakkale hep kurtuluş diye aktı... 

Usta bir ressamın fırçaları kadar güzel bir çizimle 
şimdi sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Evet, fırça 
darbeleri kadar güçlü dize betimlemeleri. Ve işte genç şaire 
Şükran Raif. 

O, öyle bir portre çiziyor ki soyut dersem değil, somut 
dersem o da değil. İyisi mi gelin hep beraber bu şiiri çözelim. 
Diyor ki: 

"Bu yüceliğe dalmış gözlerim 

Ruhumun bütün çabası 

 

İçinde kaybolabilmek 

Bu eşsiz yüzün derin çizgilerinde" 



211 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

Şükran Raifin başka bir şiiri. Bu defa Ata'nın gür 
kaşlarından çizgi başlıyor ve bakın nasıl akıyor: 

"Çatık kaşlardan  

Türk damlası olup  

Oluk oluk süzülebilmek" 

Bu güzel şiirin yorumunu da Mustafa Tahsinoğlu'da 
yapmış. Gelin onun kaleminden şiirin yorumunu dinleyelim: 
"... Şükran Raif bu dizelerle neyi anlatmak istemiş? Acaba 
şunu mu: Çatık kaşlardan dizisi bana, alnı ve ardından da 
düşünceyi çağrıştırıyor. Diğer iki dizeyi de eklersek-senin 
düşüncelerin doğrultusunda çalışmak, çok çalışmak... ter 
dökmek ve de güvenle çalışmak. Ata, çalış, güven demiyor 
muydu?"113 

Şimdi de Batı Trakya Türk şiiri incilerinden Ata'ya 
sunulan dizelerden tadımlık sunalım; 

Hüseyin Alîbabaoğlu kesin, kararlı bir mesajla 
Atatürk ve Türk ulusuna hitap eder... 

 

"O Türk ulusuna baş seçildi 

Yoktur dünyada eşi 

Onun yaktığı ateşi 
                                                            
113 "Şafak" dergisi, sayı 63, Komotini, Kasım 1996. 
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Kimse söndüremez 

Türk ulusunu O'nun yolundan döndüremez."114 

Hüseyin Salihoğlu, Batı Trakya Türk halkı adına bir 
mesajı sunarken dizelerle bir ağızdan söylenen duygular 
aktarır: 

"... Büyük zafer sonunda  

Cumhuriyet kuruldu.  

Atamın ilkeleri  

Sinemizde yaşıyor.  

Batı Trakya Türkleri. 

 'Ruhu şad olsun' diyor.115 

Sevkan Tahsinoğlu ve gene bir portre çizimi. Bu 
defa ayan renklerle, bir ayan çizim. Yani somut. Tabii, 
renklerin de dili var... 

"Ala'mın gözleri mavi  

Gökyüzü gibi 

Atamın gözleri derin  
                                                            
114 Sağlam, Feyyaz: "Batı Trakya Çağdaş Türk Edebiyatı", Kültür 
Bakanlığı, Ankara 1990, s.30. 
115 Nasrattinoğlu, İrfan Ünver: "Güldeste", Kültür Bakanlığı, Ankara 1994, 
s.222. 
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Denizler gibi... 

 Ata’mın gözleri bitimsiz  

Renkler gibi."116 

Alî Halil ile Batı Trakya Çağdaş Türk Şiiri'nde 
Atatürk'le ilgili kervana nokta koyalım. Aslında, Ali'nin 
"Atatürk'e" şiiri toplam mesajların tek adresini oluştursa 
gerek... Diyor ki: 

"Tarih huzurunda eğilmelidir.  

Her ünlü kahraman gelmeli dize:  

Kurduğun yepyeni bir Türk devletidir  

Sen bir harikasın, sen bir mucize."117 

Bulgaristan Çağdaş Türk Şairleri de kendi 
şiirlerinde Ata'ya saygılarını belirtmektedirler. Yaptığım 
araştırmada ilginç bir gözlemle karşı karşıya geldim. O da, 
Atatürk ile Türklük iki özdeş atın aynı anda ipi 
göğüslemeleriydi, gerçi her iki olgu birbirlerini tamamlar. 
Ama Bulgaristan Türk Şairleri'nde bunu daha da pekişir bir 
halde gördüm. 

Latif Karagöz'ün "Ana Vatan"118 şiirinden bu 
savımızı doğrulayan bir örnek verelim: 

                                                            
116 Nasrattinoğlu, age.s.236 
117 Nasrattinoğlu, age. s.219 
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"Gülüverdi gönlüm gözüm  

Kavuşunca sana vatan  

Çünkü Türk’tür benim özüm  

Geldim sana Ana Vatan 

 

Toprağını öptüm senin 

 Bağrımdaki Atam yatan  

Elbet, sensin Yurdum benim  

Geldim sana Ana Vatan!" 

Evet, bağrımızda Ata yatır. Rumeli insanı taa 
derinden duyar Ata'nın varlığını... 

Mehmet Çavuş da şöyle der: "Büyük Atam, can 
evim". Çavuş, Ata'ya seslenme yolunu bir çocuğun dilinden 
seçer. O, öyle bir dile gelir ki: çocuk inceliği, çocuk 
tebessümü ve bir de çocuk sevgisiyle kucaklaştırır okuru... 
Başlar Ata'ya güzel sözler: 

"Kitaplarda ismin var 

Duvarlarda resmin var,  

Ben Ata'sız olamam  
                                                                                                                  
118 "Balkanların Sesi", sayı 5, Bursa 1997, s.5. 
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Atam kalbimde yaşar.  

Denizlerin, göklerin  

Mavisidir gözlerin...  

Bizi huzurlu eder  

Sevgi dolu sözlerin"119 

Ve şiir böyle devam ederken, son dörtlüğe şöyle demir atar: 

"Kızıl ırmak, Tuna'lar  

O'na ağıtlar yakar, 

Atatürkler doğursun  

Bizi seven analar!..." 

Mehmet Çavuş'un Ata'ya sunulan daha kimi şiirleri 
vardır. Gene aynı tarzdaki şiir söylemi dile gelir. Bir çocuk 
ağzından dökülen dizeler. Ve diyor "Atatürk'e Ağıt"120 
şiirinin bir dörtlüğünde: 

"İşimizde, düşümüzde  

Hep sen varsın başımızda, 

 

                                                            
119 Çavuş, Mehmet: "Burcu Burcu", şiirler, İstanbul 1997, s.11-12. 
120 Çavuş, age.90 



216 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

 Akşam sabah aşımızda 

 Her ocakta sözün vardır. 

 

Sen bizdensin, bizimlesin  

Bütün yurtta, her evdesin.  

Ruhlar okşar tatlı sesin  

'Yurtta barış...' sözün vardır!" 

Nebiye İbrahim, Atatürk'e taa Rumeli'den gelen 
sımsıcak bir sestir. Anıtkabirin soğuk mermerlerine ılık bir 
rüzgârı estirir. Nebiye'nin "Atam'a"121 şiiri, şöyle başlar: 

"Uzaktan geldim Ata'm  

Gönlüm çok yorgun 

 

Şanlı bir geçmişin anımsayın  

Kâbuslu günlerin yaşantısı..." 

Bu dörtlükte şair, şanlı bir geçmişin anısı olarak acı, 
baskılı, direnmekten yorgun düşen bîr zatı temsilen 
göstermeyi amaçlar. Ve devam eder: 

                                                            
121 “Türk Dili" dergisi, sayı 531, Ankara 1996, s. 569-570 
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"Yorgunum Ata'm  

Paramparça gönlümü  

Toplamaya geldim...  

Yaşamak için  

Gücünden güç almaya geldim." 

Altı yüzyıl bu topraklarda Türklüğü, benliği, 
Türkçemizi savunmaktan yorgun düştük artık... Ana vatana 
gelip en azından bir yudumluk su dinlencesini yapıyoruz. 
Gücünden, güç almaya uğraşıyoruz. İşte bu tabloyu birazdan 
alıntıladığımız dizelerde de görmek mümkün. Birazdan da 
alıntılayacağımız dizelerde özdeş anlamı içeren, ama biraz 
daha derinlemesine inilmektedir. Diyor ki: 

"Yasaklanmış bir sevgiyi  

Yüreğimde gizledim  

kanımla besledim  

Onu sana vermeye geldim". 

Nebiye İbrahim, Anıtkabire gider. Ata'nın huzuruna 
çıkar. Ve çok anlamlı bir mesajla dizesini dokur. Der ki: 
"Nöbet tutmaya geldim". Dilerseniz son dörtlüğü de bir 
bütün olarak alıntılayalım. 

 



218 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

"Sen ulular ulususun Ata'm  

Serin mermer mabedin  

uykunu korusun.  

Anıt kabrin basında ben de  

Nöbet tutmaya geldim". 

Değerli okurlar, daha iki şairden örnek vereceğim. 
Yoksa o kadar çok örnek var ki, antolojilere mahsustur... 

Bulgaristan'dan Türker’in zorunlu gücü sonucu ana 
ülkeye gidenlerden Latif Karagöz ve Gencay Dülger'lerden 
birer dörtlük alıntılayalım: 

Latif Karagöz "Atam"122 şirinde savaşı konumlayan 
bir tabloyu çizerken, Ata'nın ata binişi, nur yüzüne güneşin 
inişi gibi betimlemelerle muazzam güzellikte bir dörtlük 
karalar: 

"Al yeleli ata binmiş  

Nur yüzüne güneş inmiş  

Büyük kalbi ışık saçar  

Karanlıklar ondan kaçar" 

                                                            
122 "Tuna" dergisi, sayı 3-4, Bursa 1997, s.66 
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Gencay Dülger Ata'nın büyüklüğünden konuşur. Ata'sını 
seven Türk'e böyle yakışır, böyle güzel şiirler karalar, Ata'ya 
sempati duyanlar... Gencay da onlardan biri... 

"Herkesten büyüksün sen  

Sen büyüksün Atatürk  

Bil ki, bize de derler  

Ata'sını seven Türk!"123 

Kosova Türk Halkı Şiiri'nde, Atatürk kendine özgü 
bir yer almaktadır. Bura şairleri genelde Ata'nın varsıllığından 
söz ederken, asıl şu önemli noktadan ilham alırlar. Bir kere, 
Atatürk'ün insanlığın ortak kültüründen yararlanması, bunu 
yaparken de kendi ulusal değerlerinden yola çıkması ve dünya 
uygarlığına evrensel katkılarda bulunması. Ne kadar sağlıklı 
ve ne kadar çağdaş. Bir de; Atatürk, toplumda sanatın ne denli 
büyük bir rol oynadığını kavramış, buna özen ve büyük önem 
vermiş bir devlet adamı olarak fırsat buldukça konuşmuş... 
Pratikte önemli de gelişmeler elde etmiştir. Özellikle Türk 
müziğindeki gelişme örnek olarak gösterilebilinir. Atatürk, 
birçok söylevinde kültürden ve sanattan söz ederken şunu 
yinelemiştir: "Bir ulus sanattan ve sanatçılarından yoksun 
ise, tam bir hayata sahip olamaz". 

Ve buna benzer Atatürk'ün ilkelerinden esin alan 
Yugoslavya Türk Halkı Şairleri şiirlerini yazmışlar... Onun 

                                                            
123 "Tuna" dergisi, sayı 3-4, Bursa 1997, s.66 
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kişiliğini, devrimselliğini, yarınları görmesini, şairler fiziksel 
bir yönden betimlemelerle vermeye özenmişlerdir. Dış 
görünüşün çizgileri ne kadar belirgin olsa bile, asıl Ata'nın 
Türk halkına yaptıklarının röntgenini çekerler dizelerine. 

Biz örneklere geçelim. Fakat hemen belirtelim, o 
kadar çok örnek var ki; hangi birini almak, ya da almamak 
ikircimliğinde kıvranıp durdum. Hepsi birbirinden güzel, 
anlam dolu. Sırası gelmişken şunu da belirteyim ki bu konuda 
bizde Prof. Dr. Nimetullah Hafız ilk "Atatürk Şiir Antoloji 
"sini hazırladı. 

Az önce belirttiğimiz gibi Nusret Dişo Ülkü 
"Ağıt"124 adlı şiirinde Atatürk'ün portresini çizerken dış 
görünümlü bir çizgiden yana olduğu açıktır. Asıl dış çizginin 
İç anlamlarıyla yüklü bir şiir: 

"Yalnız gökler mavi değil, gözlerin de maviydi  

Yalnız orman gür değil, kaşların da gürdü,  

 

Masmavi göklerde bir güneş pırıl pırıl parıldardı.  

Gür ormanlarda bir ana ceylan için için ağlardı." 

                                                            
124 Nasrattinoğlu, İrfan Ünver: "Güldeste", sayı 198, Kültür Bakanlığı, 
Ankara 1994. 
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Klasik bir portreyi andıran tablo aynı çizgilerle dile 
gelmeye devam eder... Şiirin müziği de aynı ritimde 
akortlanır... 

"Yüzünün rengi buğday rengi gibi, ana topraktı,  

Bakışlarının dikliği bir ok gibi, ulu ırmaktı.  

Topraklarda yaratıklar arasında en iyi yaratıktı, 

Irmaklarda balıklar arasında en güzel balıktı." 

Tek sözle: çok renkli, kıvrak sesli bir Atatürk portresi...  

Nimetullah Hafiz'in Ata'ya sunduğu üç şiiri var. Biz 
her üçünden alıntı yapmak istiyoruz. 

"O", şirinin adı. Yani Ata'ya sunulan şiirde şöyle bir tabloyu 
çiziyor: 

"...O, en büyük borcunu ödedi bize  

O, en büyük savaşı kazandı size  

O, en büyük olduğunu gösterdi onlara 

O, senin, benim sevdiğimiz."125 

Bu şiir genelde parolatif bir hava esmektedir. Ama, 
şimdi alıntılayacağımız dizeler, hem etik hem de estetik 
bakımından son derece başarılı bir şiir. 

                                                            
125 Age. s.173 
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Nimetullah Hafız, imgesel özelliklerle bir yüce kişini 
özünü başarılı bir şekilde algılamaktadır. Bilinen bir gerçektir 
ki: At genelde yiğitlemenin bir simgesidir. At hızı, at gücü 
gibi Özellikler efsanelerde hep mertliğin, yiğitliğin boyutuna 
bürünür. İşte Nimetullah' ın da Ata'yı, atla özdeşleştirirsi... 

"Bir doru atı bu, 

acunlar taşırdı 

acunlar üzerinde 

beyaz köpük akardı 

dişlerinin izi vardı üzengilerinde"126 

Bu şiirde, Nazim Hikmet etkisi de var gibime geliyor. 
Ama gene de güzel bir şiir. 

1970'li yıllarında şöyle bir şiir karalıyor: "Ne Mutlu 
Bize Ata'cığım"127. Bu şiir çocuk-Ata diyaloguyla şiirin 
yapısını örer. Çocuğun ufacık yüreğinden kopan o duygu dolu 
İfadelere tanık oluyoruz. Ata'ya karşı sevecenliğimiz bir 
çocuk gülümseyişiyle verilmektedir: 

"Ne mutlu bize Ata'cığım 

Ne mutlu bize ki, 

Bütün çocuklar Sana türkü söylüyor 
                                                            
126 Age. s.171 
127 Age. s.170 
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Senin yolunu izliyor, 

Bütün analar en İlk 

Senin adını çocuklara öğretiyor". 

Tek sözle, Nimetullah Hafız duygu dolu yüreğiyle 
Atatürk'e dizeler karalamış. En içten, en samimi... 

Hasan Mercan, Nusret ve Nimetullah kuşağının bir 
başka halkası. Şiir söylemi de bir başkadır Hasan Mercan'ın. 
O, klasik ya da alışılmışın çerçevesine oturtulmaya çalışılan 
portre çiziminde kullanılan kalıpları alt üst eder. Kalıpların 
sınırlarını aşar. Olabildiğince kendine özgü olmaya çalışır. 

İşte kendine özgü bir şiir söylemi: 

"Dedim sözcüklere bulun bana kelime,  

Dünya dilleri sinsin ana dilime.  

Barış havası esin esin girsin gönlüme,  

Çarpsın yürek desin ki: Merhaba Atatürk!" 

Dört dörtlükten oluşan bu şiirin son dörtlüğü gene 
muazzam. Gene şırıl şırıl içimize akan bir ırmak. Bir nefes, 
bir serinlik... 

"Dedim ülkelere bulun bana bir şafak  

Dünya yengileri dizilsin başak başak  
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Barış yuvası içim içim, kuşak kuşak,  

Gururlansın, desin ki: Soyadım Atatürk!"128 

Hasan'dan gene bir başka şiir, gene bir başka biçimde 
yazılmış dizeler: 

"Atatürk yatar Anıtkabir'de  

Güvercin girer düşüne,  

Akak olur 10 Kasımda  

Barışı basar sinesine."129 

Daha 1988'lerde Hasan Mercan'ın "Masmaviydi 
Anıtkabirin Sevisi" 

adlı elyazma kitabı elime geçtiydi. O kitapta gerçekten güzel 
şiirler vardı. Çocuk diliyle yazılan şiirlerdi onlar. Ve şimdi 
merak ediyorum, acaba bu kitap yayımlandı mı? Oysa 
yayınlanmalı. Edebiyatımız çok şeyler kazanmış olurdu... 

Hasan Mercan'ın şiirini gördünüz. Değişik bir 
söylem, değişik bir çizgi... Ama bir o kadar da özlü... 

Atatürk'ün edebiyata karşı bağlılığı sonsuzdu 
demiştik... Özellikle şiirdeki duygunun, anlatının olağanüstü 
büyüsünü dili döndüğü kadar söylemiş, ozanlara duyduğu 
saygıyı her fırsatta belirtmiştir. Bakın nasıl şair ve şiir 
                                                            
128 "Tan" gazetesi, Priştine - 29 Ekim 1988, s.9. 
129 Nasrattinoğlu, İrfan Ünver: "Güldeste", Ankara 1994, s.180. 
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konusuna yaklaşmış: "İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve 
temiz duygular vardır ki insan onlarla yaşar, işte o ince, 
yüksek, derin ve temiz duyguları en ziyade duyabilen ve 
diğer insanlara duyurabilen şairdir,"der yüce Atatürk. 

Bayram İbrahim lirik bir şairdir. Şiirinde duygu ağır 
basar. İnce bir duygu... Ustaca duygu tellerinde istediği 
senfoniyi çalabilecek bir durumdadır. Sakin bir şiir söylemine 
sahiptir Bayram. 

Bayram, Atatürk'e çok sayıda şiirler karalamış bir 
şairimizdir. "Ağlıyoruz Ardınıza"130 şiiri bir matem havasını 
teneffüs ettirse bile, iyimserliğe açılan bir pencereyi de açık 
bırakıyor. O güzel güneşleri şimdi penceresinde kucaklıyor 
Bayram... Bu şiirden bir dörtlük alıntılayalım: 

"Usunuz güneşti. 

O güzel güneşler şimdi usumuzda 

Sabah sabah doğuyor 

Ellerinizdeki dümen sevgi dümeniydi 

En güzel yolların pusulaları duvarlarımızda şimdi. " 

Rumeli insanı, özlem doludur. Ana ülkeye olan 
özlemi, Atatürk'e olan özlemi, Türklüğe olan özlemi... Daha 
nice nice özlemleri var. O özlem dolu bir yürekle ayrı yaşar 
vatanından, toprağından, Türkçesinden. Ama kendini hiç ele 

                                                            
130 Nasrattinoğlu, age. s.192 
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vermez... Duygularına yenik düşmez. Nice mi? İşte 
Bayram'ın şiirindeki gibi: 

"Işıklar vardı pencerede 

Duvarlara vurmuştu ay yüzünü 

Yıldızlar ışıl ışıl 

Akmıştı gözlerine 

Kızım Ergüneş'in 

Atatürk'ü posta pullarından öperken"131 

Evet, posta pullarında bile olsa onun özlemle yanan 
bir yüreği var. Kucaklayan kocaman kocaman kolları var. 
Dudaklarından kan aksa bile öpecek minecik bir yüreği var 
Rumelili kız Ergüneş'in... 

Türkiye dendi mi, usumda Tahsin Saraç'ın çok 
değerli iki dizesi dönüp dolanır. O şöyle der: 

"Türkiye’m bir uzak pınar  

Her gece uykuma akar" 

Evet, her gece uykumuza akan bir Türkiye, bir 
Atatürk, bir de Türkçemiz... Ve bu üçlemin büyüsü bir esinde 

                                                            
131 İbrahim, Bayram: "Taş çeşmesi", şiirler, "Tan" yayınlan, Priştine 1991, 
s.50. 
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bağlanır... O esin, sanatçının mayasına akar, akar... Sonunda 
şöyle bir şiir yazar: 

"Küme küme üzüntü konukları oluruz  

Bakışlarımız çıkar mavi gözlerden  

Bakışlarımız dalar mavi gözlere  

Görmeden sezeriz, severiz, sayarız  

Görmeden ağlarız için için  

Yetimleri, ölümleri karşılarız". 

Evet, İskender Muzbeg, böyle diyor, "Kimi 
Kere"132 şiirinde. Kasım ayında nedense hep bir hüzün havası 
buram buram eser. Onu kaybetmenin acısı olsa gerek. Ama 
bir de onu anmak var ya... İşte, onu burada anmakla yeni 
baştan "bakışlarımız dalar mavi gözlere". 

Aynı kuşağın temsilcisi şair Altay Suroy'un "Ataya" 
adlı tek bir şiirini derleyebildim. O da: "Doğru Yol" dergisinin 
üçüncü sayısındaki "Özel Ek"te yer alan şiirdir. Biz bu şiirden 
kimi dizeleri burada aktarmak niyetindeyiz. Bu şiirde de 
hüzün var. Anıt kabirde esinlenilen ve yazılan bir şiir olsa 
gerek: 

"İçin için, kesik kesik, ağlar da ağlar 

nasıl her damarlarımdan geçen kan 
                                                            
132 "Doğru Yol" dergisi, sayı 11, Prizren 1980. 
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Deli deli atar... Ve 

Denizleri, dağları, ovaları, nehirleri ağlatan Ataya 

Anıt-Kahir'de göklerin yağmuru gözlerimden yağar". 

Aynı kuşak şairlerden olan İskender Muzbeg ve Altay 
Suroy, sanki birbirleriyle yarışırlar. Aynı hüznü, aynı sesle 
söylemek. Müthiş benzerlik var. Örnekleyelim: 

İskender Muzbeg der:  

"Görmeden ağlamak için için."  

Altay Suroy ekler:  

         "İçin için, kesik kesik ağlar da ağlar." 

Ve geliyor, yeni kuşak... A. R. Yeşeren. Yeniden 
yana. Devrimlerden yana. Elbet, şiir kendi başına bir 
devrimdir. Her zaman öncülük yapmıştır. Devrim artı 
öncülük, işte biz de sözü; yeni bir biçimde Ata'ya söylenen 
dizelere getirmek istiyoruz. Yeşeren diyor ki: 

"say ki bahar geldi iki de pul iki liralık 

Atatürk yüzlerinde ki liralara sığmaz Atatürk 

say ki Atatürk geldi."133 

                                                            
133 Yeşeren, Agim Rifat: "Daha Güzel", şiirler, "Birlik" yayınlan, Üsküp 
1981, s.78 
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Bu değişik bir söylem... O, klâsik sevgi, çağdaş 
sevgiye yerini yavaş yavaş bırakmaya başlıyor. Sevginin 
klasiği-çağdaşı var mı? Elbet yoktur. Ama o duyguyu 
söylemekte yenilik pek âlâ olabilir. Ki bunu Yeşeren'in Ata'ya 
sunduğu sevgide görmek mümkün... 

      Mürteza Büşra'da sevgi şöyle şahlanır: 

"Atatürk'ün özemeğiydi cumhuriyet 

Özgürlüğün en tatlısı 

Seninle doğdu Atatürk Cumhuriyeti"134 

Atatürk cumhuriyetle pekişir Büşra’nın dizelerinde. 
Bir bütün olarak gösterilir... 

Zeynel Beksaç'a göre, o ölmüş değildir. O, her zaman 
yaşayan bir dehadır. Zeynel Beksaç için; o bir efsanedir. 
Şiirin devamını getirelim; 

"O bir efsane şimdi 

mevsimlerce 

yıllarca 

kuşaklarca 

Türk'ün atar damarı Ata 

                                                            
134 "Tan" gazetesi, Priştine - 27 Kasım 1988, s.17. 
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İnsanlığın son güneşi batıncaya dek 

var olacak..."135 

Fikri Şişko diyor ki: zor zamanda yüce kalmak 
önemlidir. Doğrudur! Atatürk, zor zamanlarda da yüce kaldı. 
Ve de kalmaya devam etmektedir. Fikri'nin şiiri şöyle 
sonlanır. 

"Güneş selâm verirken,  

milletin mutlu yarınlarına elhamdülillah 

Sen ki vardın Mustafa Kemal  

          vatana vurgun bir insandın  

zor zamanda yüce kaldın."136 

Osman Baymak, 8 Mayıs 1991 yılında Manastır'da 
bulunuyor. Bir havuz başında Ata'yı hatırlıyor. Ve başlıyor 
sohbete: 

"bugün 8 mayıs 

manastır'ın ortasında 

havuz başındayım 

aydınlık üstüme çöker 

                                                            
135 "Çevren" dergisi, sayı 1, Priştine 1973, s.29. 
136 "Bay" dergisi, sayı 2-3,  Prizren 1994, s.11 
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ata'nın şarkısı coşar 

manastır'ın ortasında var bir havuz"137 

Mehmet Bütüç,   Atatürk’e Rumeli’den Samsun’a 
doğru uzanmakla bağlılığını dile getirir. Ve der "Özleminin 
Gölgesi Yeter" adlı şiirinde: 

"Samsun'u düşünürüm 

Urfa gelir aklıma 

Kocatepe Çanakkale bir bir düşlerimde 

Ellerim uzanır 

Hep sana doğru" 

Bütüç, şiirinin son bölümünde Ata'nın gölgesi yeterdir bize 
diyor ve ekliyor: 

"Ben buralardayım ya 

Olsun 

Direnir yaşarım 

Özleminin gölgesi 

Bana yeter."138 

                                                            
137 Age dergi, s.9 
138 Bütüç, Mehmet; "Düşsel Senfoni" s.28-29. 



232 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

Özcan Micalar "Atam" şiiriyle doğaya seslenir. 
Doğada Ata'ya yakışır imgelemeler bulur ve der: 

"Maviyi gözlerinden sevdim  

Doğaya sarıldım 

 ve insanlığa sevildim  

Atam, atam, seninle..."139 

Ata'ya sunulan şiirler kervanı devam eder. Biz, 
tadımlık olarak bunları vermeye çalıştık. Bu incelememizde 
daha çok mu çok örnekler vermedik. Ama, genel bir çizgiyi 
sanırım vermeyi başardık... 

Burada şu konuya da değinmek doğru olur. Balkan 
Türk Edebiyatı'nın diğer türlerinde de Atatürk varlığı 
işlenmiştir. Romanda, öyküde, tiyatro eserlerinde. 
Araştırmacılar için güzel bir kaynak. 

Tek tümceyle bir sonuç vermek gerekirse, sanırım şu 
sav en geçerlidir: 

Atatürk, Rumeli Türk şairlerinde gün 24 saat 
yanan bir deniz feneridir. Işığı aydınlık, şavkı millî 
bilincimizdir... 

 

                                                            
139 "Bay" dergisi, sayı 2-3,  Prizren 1994, s.13 
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Arnavut – Rom ve Boşnak Şairlerinde 
Atatürk Sevgisi 

 

Ulu önder Atatürk'ün Balkan'larda yaşayan ulus ile 
halklarda siyasal ve kültürel etki ve katkıları son derce önemli 
ve de değerlidir. Son yüzyıl içerisinde Rumeli'de yaşayan 
birey ve de topluluklarda bir lider olarak en çok örnek alınmış 
bir zattır. Atamız, burada yaşayan insanlarda adeta bir barış 
simgesi olarak algılanmaktadır. Onu sever, sayar ve örnek 
gösterir... 

Bu geniş coğrafyada biz bu defa sadece Kosova'da 
yaşayan Arnavut, Boşnak ve Rom lar da Atatürk'ün 
varlığından ve sevgi selinden söz etmek niyetindeyiz. Atamız 
Kosova'da günlük hayatta olduğu kadar, siyasal ve sanat 
çevresinde de önemli etkendir. 
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Kosova çok uluslu ve de çok halklı bir ortamı 
oluşturur. Balkanların kaynayan kazanıdır... Savaşlar, göçler.. 
yeniden yapılanma derken, son yüzyılda çok olaylara gebe 
olan bir bölge Kosova. Bütün bunlara rağmen Arnavut, 
Boşnak ve Rom'ların halk edebiyatından başlayıp, plastik 
sanatında, felsefe görüşünde, günlük hayatında dünyaya açılan 
pencerede Atatürk'ün insancıl ve barış misyonunu somut 
olarak görmek mümkün. 

Bura insanı Atamızdan aldıkları; siyasetçiler devrimci 
ruhunu, sanatçılar ve bilim adamları ilham kıvılcımını, yeni 
gelen genç kuşaklar barışçıl özlemini adeta kendilerine siper 
etmişler. 

Arnavutların ünlü bilim adamı ve araştırmacısı Prof. 
Dr. Gazmend SHPUZA 1987 yıllarında yazıp yayımladığı 
"ATATURKU dhe SHİP-TARET" Atatürk ve Arnavutlar adlı 
kitabının bir yerinde şöyle diyor:  "Asırlar boyu Türk ve 
Arnavut dostluğu sürdü. Bu dostluğun pekişmesine son 
yüzyılda Atatürk'ün kişiliği ve onun Türk milletine 
kazandırdığı devrimler vesile oldu. Örnek bir liderdi Arnavut 
milletine Mustafa KEMAL Atatürk. Ve bu örnek kişi bundan 
böyle de örnek gösterilecektir..."140 Alıntı yaptığımız bölümde 
ve kitabın bütününde Arnavut-Türk dostluğu ve Atatürk'ün 
Arnavut halkındaki etkisine ve varlığına dikkati çekmektedir. 
Daha da ileri gidip Prof Dr. Gazmend Shpuza şöyle der:’’ 

                                                            
140 Gazmend Shpuza "Ataturk Dhe Shqiptaret” Tirana, 1987. 
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Atatürk, Arnavutların aydınlanmada uzaklardan gelen bir 
tutam ışık misalidir". 

Arnavut bilim adamlarının bu ve buna benzer daha 
nice değerli görüşlerini sıralamak mümkün. Biz Arnavut 
Halkının birebir saygı ve sevgisinden bahsedelim istiyorum. 
Bu yörede altı yüzyıldan çok Türk, Arnavut, Boşnak, Rom 
gibi ulus ile haklar hep kardeşçesine yaşamış, yaratmış ve de 
kaynaşmış. .. Dolayısıyla Türklere ve büyük önder Atatürk'e 
özel ilgi ve sempati beslemektedirler... Halk bu duyuyu ağıt, 
atasözü, deyim ve destanlarında yansıtmışlardır. Prof. 
İbrahim KROSİ'ye göre: Arnavut folkloru, Kemal Atatürk'e 
dair atasözleri ile de zenginleşmiştir. Bu konuda, Kemalist 
reformları kasteden şu özdeyiş zikre şayandır: "ME DUA 
NUK FİKET LLAMPA POR ME PİŞTOLET..." /Dua ile 
lamba sönmez, ancak silahla söndürülebilir /Bu özdeyiş, Gazi 
Mustafa Kemal'in 1 Mart 1924 te, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde yaptığı halifeliğin kaldırılması ve öğretim 
birliğinin sağlanması ile ilgilidir, malum bu reform 3 Mart 
1924 te gerçekleşmiştir, diyen Prof. Krosiden sonra gene 
Arnavut bilim dünyasının önde gelen bilim adamlarında 
merhum Prof. Dr. Şevket PLANA'nın birazdan sunacağımız 
" Arnavut Halk Destanında Atatürk"141 adlı konuya şöyle 
yorum getiriyor: "Arnavutların da içinde olup etkilendiği 
Türkiye'nin büyük tarihi olaylardan ve gerçeklerinde ilham 
alınarak yaratılan bu Halk Destanı /türküsü, Gazi Mustafa 

                                                            
141 Prof. Dr. Shefqet Pllana, "Kenge Popullore Te Rilindjes Kombetare" 
Priştine 1978. 
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Kemal Atatürk'ün faziletleri ile yüksek niteliklerini dile 
getirmektedir. Tarihe kronolojik olarak uygun olan bu 
destan,aynı zamanda halkın etnopsikolojik özelliklerini de 
yansıtmaktadır. Sanat açısından da değeri olan bu destan, 
tarihsel de sayılır. Çünkü bîr toplumun içindeki insanların 
mücadeleleri ve yaşam çabalarını da ana kaynak olarak dış 
dünyaya tanıtmaktadır." 

Evet,  bu eser anonim Arnavut halk edebiyatının 
değerli bir ürünüdür. Dokuz bölümden oluşan destandan biz 
sadece bir kesit vermeyi doğru buluyoruz. Çünkü 
ayrıntılarıyla Prof. KROSİ142 "Çevren" adlı bilim dergimizde 
incelemiştir... 

"Emen te ri pashes ja ka vue  

Emen te ri  emen te madhe 

 Heu, Ja vu emnin Mustafa Qemale... ej. 

Te shtat kralat ne kom jon çue,  

Me Qemal dona me İuftue!" 

Türkçesi: 

"Yeni adı Paşa'ya biz taktık hey  

Yeni bir ad.büyük bir ad verdik hey. 
                                                            
142 Prof. İbrahim  KROSİ; "Makedonya  Arnavut Folklorunda Mustafa 
Kemal Atatürk" 
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Mustafa Kemal adını serdik hey. 

Yedi kral hepten kalktı ayağa,  

Mustafa Kemalle durdu kavgaya."  

Sözünü etmekte olduğumuz destan bir bütün olarak 
Türk Milletinin mücadelesini verirken, Ata'mızın 
kahramanlığına, yüce kişiliğini, kesin görüşlerini lirik ve 
akıntılı bir anlatımla algılamak mümkün... Yiğit önderin, yiğit 
erleri, çetin savaşlarda yengiyle taçlanırken, destanın son 
dizeleri şöyle mesajlara kapılarını açar: 

"Kusb osbt Türk me din e iman  

Çeksaj rendi ka me u ngrit ne kome  

Heu, çekjo esht muharebeja e mbrame." 

Türkçesi: 

"Kim ki Türk'tür diniyle imanıyla  

Hemen kalksın oturmasan ayağa  

Bu şimdi son savaştır bilsin herkes." 

Kosova'da Arnavutlar kadar Boşnaklar da Türk 
milletine saygılıdırlar. Bu saygı ve sevgi daha da derinlere 
gider. Çanakkale Savaşına Kosova'dan çok sayıda Arnavut ve 
Boşnak katılmış, şehit ve gazi olmuşlardır. Bu vesileyle 
Boşnak halkı da bu olaya destanını yazmıştır. Anonim olan bu 
destandan da kısa alıntılar yapalım: 
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"Ovog Ijeta petoga nisana  

Ferman stize Mustafa Kemala.  

Türkçesi: 

"Bu yaz beş Nisanda 

Mustafa Kemal'in fermanı geldi: " 

Diye başlayan destan üç bölümden oluşmaktadır. 
Giriş  - orta ve sonuç. Her tablo söz konusu savaşın 
ayrıntılarını vermekle kalmayıp, şahit düşenlere şöyle 
sesleniyor destanımızın bir bölümünde: 

"Neksu hazur sui danas vojnici.  

U sobotu jedanayest sahati  

Valja nama, deco, napasti.  

Ko pogine na dugu meydanu  

Nek halali Mustafi Kemalu.  

Kemal njega zoboraviti nece  

Dokse sunce oko zemljae kreçe." 

Türkçesi: 

"Tüm erler bugün hazır olsun  

Cumartesi saat on birde  
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Çocuklar hücuma geçmemiz gerek  

Kim ki bu çetin savaş meydanında şehit oİur ise 
siperde  

Mustafa Kemal'e hakkını helal etmek gerek.  

Onları unutmayacaktır Kemal  

Dünya döndükçe." 

Destanın yapısında müthiş bir müzik var. Ritim 
zaman zaman sakin bir ırmağı andırırken, zaman zaman da 
çağlayan bir dalga oluşumunu canlandırır. Mehter müziğinin 
nağmelerini duyar gibi oluyorsunuz. Bir hedefe gitmek hissine 
kapılıyorsun. Canla başla bu görevin yerine gelmesini arz 
ediyorsunuz. Ve sonuçta başarıyorsunuz. Başarının sonucu da 
inanç ve iman. Destan Şöyle sonlanıyor: 

"Danas su jim pridobili Turci. 

 Jallah! rece a Boğa spomenu" 

Türkçesi: 

"Türkler bugün onları yendi ercesine  

Yallah dediler, Allah'ı andılar." 

Peki, bugün Kosova'da aydın kesim ve genç kuşak 
Türkiye ve Atatürk'le ilgili ne düşünüyor? Hemen belirtelim 
olumlu ve son derece saygılı. Tabi istisnalar var. Ama bu 
geneli oluşturmaz. Biz Arnavut asıllı ressam Prof. Bashkim 
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Duçi’nin atölyesini ziyaret ettik. Sulu boya ustası olarak 
bilinen bu çizen el Atatürk'le İlgili görüşlerini şöyle özetler: 

"Dünyanın en asil ve en büyük liderlerinden 
biridir. Kendi halkına ve insanlığa örnek bir insan. Çünkü 
O, kendi halkının hürriyetini kazanan ve bu hürriyet 
üzerine dayanan güzel bir hayat kuran ve de bütün 
milletler için ilham kaynağını oluşturmuştur. Dolayısıyla 
Arnavut milleti de bu pastadan payını almıştır. Aydın 
kesim ve sanat çevresine bir örnektir...'' 

Söz resim sanatında iken hemen bir olguyu daha 
burada eklemek isterim. 2002 yılında on kasım Atatürk'ün 
ölüm yıldönümü münasebetiyle Kosova çapında resim 
yarışması yapıldı. Bu yarışmanın üç jüriden biriydim. Arnavut 
asıllı Lise ikinci sınıf öğrencisi Blerim KASUMİ, "Jüri Üstün 
Başarı Ödülü"nü kazandı. Yaptığı kara kalem Atatürk portresi 
gerçekten mükemmeldi. 

Kosova'da nüfus yapısın Romlar da oluşturur. 
Dolayısıyla bu renkli mozaiğin bir taşıdır. Ve bu topluluğun 
önde gelen şair ve yazarlarından Kuytim PAÇAKU'nun 
Çanakkale ve Atatürk konusunu içeren güzel bir şiirine 
rastlıyoruz. 2004 yılında yazdığı bu şiirin içeriği şöyle: 

" Tek yol, yaşayan yol 

Ne zaman ki Atatürk'ün günü ve gecesi 

1915 'inin mart ayında 
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Kucaklaştı, 

Ve sonra da birbiriyle kenetlendi. 

O zaman Çanakkale'de 

Anaların akan gözyaşları kurudu.. 

Ve o zaman yüce Türk devrimin şarkıları yırladı. 

Çocukların gözlerinde parıldayan ışık, 

Ve genç kuşaklara bıraktığın emanet 

Harfi harfine gerçekleşiyor... 

Gittikleri yol aydınlık 

Varacakları adreste belli 

Yurtta Sulh da Sulh 

Cihan da sulh" 

Kosova'da yaşayan ve yaratan yeni gelen kuşak 
Türkiye ve Atatürk' e saygınlığını biraz daha bilinçli ve de 
biraz daha pratik kavramaya özeniyor. Türkiye ve Atatürk 'ü 
devamlı yan yana yineliyorum, çünkü burada bu iki kavram 
bir bütündür. Türkiye Atatürk'le, Atamız Türkiye'yle 
pekişmiş,bir hamuru oluşturur. Birbirinden ayırmak adeta 
imkansızdır. 
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Evet, genç kuşak dedik, yarının gelecekleri olan bu 
pırıl pırıl çocuklar Atamız için ne diyorlar merak ettik. 
Kosova'nın okullarını ziyaret ettik. Arnavut ve Boşnak 
Öğrencilerle röportajlar yaptık. Düşüncelerini aldık. Büyük 
bir çoğunluk Atatürk'e hayranlığını sözlü olarak ifade etmeyi 
bir yana, şiir defterlerinde en güzel dizelerini yazmayı da 
esirgememişler. Görüşleri samimi, duygulu, dost hane ve 
düşündürücü... İşte örnekler: 

Merita GAŞİ, İlkokul V'te Arnavut Dilinde öğrenim 
gören bir çocuğumuz. Atamıza şöyle sesleniyor: 

" Perkujtim Per... 

Ne ate e deshtem me shpirtin tone feminor 

Ngase ne na zgjoi, me fleta dafine te paqes 

Ne ate e verejtem ne pellumbat çe fluturonin ne qiell 

Ndersa ai neve na verejti ne kopshtet me lüle 

Ne ate e vezhguam 

Edhe ai neve vazhdimisht." 

Türkçesi: 

"Biz Onu... 

Biz onu çocuk yüreğiyle sevdik 

O bizi barışın defne dalıyla uyandırdı... 
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Biz onu göklerde uçan güvercinde gördük 

O bizi özgürlüğün bahçesinde açan çiçeklerde 
gördü... 

Biz onu gördük 

O bizleri gördü hep..." 

Biz lise ayarında olan Arnavut genç kardeşlerimizin 
bir şiirini de buraya alıntılamak uygun bulduk. Prizren "Con 
Buzuku" okulun Lise II 'de öğrenim gören Petrit BERİŞA ise 
şöyle yazacaktır: 

"Ky Kolos 

Ky kolos eshte nje udhheqes 

Ky kolas eshte nje intelektual 

Ky kalos eshte nje komandant 

Ky kolos eshte nje shenbull per Balkan 

 

Ky kolos eshte nje revulucionar  

Ky kolos eshe nje perparimtar  

Ky kolos eshte nje diedhe paqes  

Ky kolos eshte nje  mik i Rumelis." 
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Türkçesi: 

"Büyük İnsan...  

O büyük insan, bir önder  

O büyük İnsan, biı aydın  

O büyük insan, bir komutan  

O büyük insan, Balkanlar da bir örnek. 

 

O büyük insan, bir devrimci 

O büyük insan, bir lider 

O büyük insan, barış güneşi 

O büyük insan, Rumeli'mizin büyük dostu." 

Atamıza, “O büyük insan” seslenişiyle dizelerine 
başlayıp, bir Rumeli dostu olduğunu vurgulamayı da 
unutmuyor. Örnek bir lider olduğunu ileri sürerken, barışın bir 
sembol olduğunu da dobra dobra söylüyor liseli genç 
kardeşimiz.  

Boşnakça öğrenim gören okulları da gezip tozduk. 
Öğrencilerle, gençlerle sohbet ederken sevimli, sarışın ve cana 
yakın bir genç kızla Türkiye ve Atatürk'ten bahsederken 
hemen şiir defterinden bir yaprak koparıp bize uzattı. Bakalım 
neler yazmış :  
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"Atatürk  

Atatürk je bio,  

Kao sunce koje sja,  

Kao zvezda şto treperi,  

Prati nas kroz zivot celi. 

 

Atatürk je bio, 

İ ostao najveçi 

Starıma je pobolşao zivot 

Mladima je doneo sreçu i radost. 

 

Çovek pun radosti sreçe  

Koja nikat prestat nece,  

İ ako nije mecu nama,  

Zivet çe uvek sa nama ." 

Almedina Salihu 

VII –sınıf öğrencisi/Prizren 
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Türkçesi:  

" Atatürk 

Atatürk bir güneştir 

Daima ışıldayan 

Atatürk bir yıldızdır 

Gökte parıldayan 

İzler durur bizleri yaşam boyu. 

 

Atatürk her zaman yücedir 

Ve yüce kalacak. 

Yetişkinlere  huzurlu hayat buyurdu 

Gençlere neşe ve sevinç getirdi. 

  

O büyük insan 

Mutluluk yağmurudur 

Akan ırmaktır. 

O,aramızda olmasa bile 

Ebediyen bizimle yaşayacaktır..." 
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Evet, tüm bunlar bir rastlantı sanılır. Asıl Kosova'da 
gerçek hayatımızın bir kesitidir. Bir bütünüdür de söylersek 
yanılmış olmayız. Çünkü, Balkanlar da Ulu Önder Atatürk 
vardı ve de var olacak. Türkiye güçleştikçe, Atamızın da o 
mavi gözleri biraz daha bu yöreleri kucaklayacak...  Barışçıl 
görüşleri biraz daha özlenecek. Dünyamız barışı özlüyor ve 
istiyor. Balkanlar ve Kosova'mız biraz daha...   
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Necati Zekerya’nın Portresi 

 

 

10 Haziran 1989 

 Necati Zekeriya öldü. 

 

Dağlarca der ki:     
 "İnsan nasıl ölebilir    

 Yaşamak bu kadar güzelken" 
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12 Haziran, Üsküp 

Necati'nin tabutu Yahya Paşa Camii'nden kalkıyor. 
Üsküp'ün Butel mezarlığına doğru yol alıyoruz. 

Her şey yavaş yavaş gidiyor, ağır ağır... 

Omuzlarda Necati'nin cenazesi taşmıyor. 

Sıcaktır. 

Böcekler cır cır, bülbüller şakır şakır. 

Kalabalık. 

Necati'yi toprağa veriyoruz. 

Toprağı bol olsun. 

 

15 Haziran 

Ölüm zor bir olgu. Hele sevdiğin birinin ölümüne 
alışmak daha da zor oluyor. 

Zor dostum zor... 

Necati Zekeriya ile son karşılaşmamızda bu tür 
sohbetimiz akmıştı. En çok sözünü ettiğimiz konu da ölümdü. 

Değerli ozan sanki ölümün yakın günde kapısını 
çalacağını sezmişti. 
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Önsezi her gizin anahtarı. 

Ele verdi işte... Çok geçmeden bu acı haber de 
duyuluverdi. 

Bir yürek durdu. Kocaman bir yürek... 

Bir köprü yıkılıverdi. Kocaman bir köprü... 

Bir can dost, değerli edebiyatçı ölümsüzlüğe 
gömüldü... 

Tedaviye alındığı hastaneden (Sremska Kameniça), 
son mektubu şöyleydi: 

"Arkadaşlar merhaba! İlk kez çok çok yorgunum... 
Ölüm korkusunu çoktan silip attım üzerimden. Yeni bir şey 
öğrendim burada: Umuttur insanı en son terk eden..." 

Evet, umuttur he şeyin başı. İyimserliğin, 
insancıllığın. Daha çok işler yapacaktı. Ölüm alıp koydu 
isteğinden. 

Necati Zekeriya kimdir? 

1928'de Üsküp'te doğan bir yazardır, çevirmendir, 
gazetecidir. Ama her şeyden çok Necati, köprüler kuran bir 
mimardır. Edebiyatlar arası köprülerin mimarıdır. 

Türkiye ile Balkan Halkları arasında 30 yıldan çok 
edebiyat elçiliği yaptı. Türkiye yazınını Balkanlar'da tanıttı. 
Dolayısıyla, Balkanlarda yaşayan halkların yazınını da 
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Türkiye'de tanıtmayı başardı. Makedonya'da yaratılan Türk 
yazınının öncüsüydü. Öncülük yaptı edebiyatın değişik 
türlerinin yaratılmasında da... 

Necati, gün 24 saat edebiyatla yaşadı. Yatıp kalktı; 
şiirle, öyküyle, çeviriyle. 

50'den çok yapıt yazdı. Yapıtlarının çoğu dünya 
dillerine çevrildi. Rusça, İtalyanca, Sırpça, İngilizce, 
Fransızca v.b. dillerde seve seve okundu, saygılandı. 

Çocuk yazınımızın temel taşlarından biriydi. 

Necati Zekeriya, en küçük kardeşlerimizin ruh halini, 
eğitim kademelerini çok iyi bilen, onların dünyalarına ustaca 
eğilen, lirik bir yaklaşımla ele aldığı konularla değerli öykü ve 
şiirler karaladı. 

Öykülerden, Orhan adında kendine özgü bir 
kahraman yarattı. Yazdığı yapıtlarında, yalın bir dil kullandı. 
Sade yazdı. Öz ve biçimde yenilik getirdi. 

Kısa, özlü öyküler yazmaktan yanaydı. 

Okuru yormayan bir kurguya sahipti. 

Çocuğu sevdi. Her şeyiyle çocuğun dünyasına 
bağlıydı. Çocukların, yarının yeşeren ağaçları olduğunu 
biliyordu. Bildiği için de onlara yaşamının büyük bir 
bölümünü adadı. 

Ve şöyle diyor bir şiirinde: 
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"Bir gün, öldüğüm zaman bir gün  

Mezarımı aramayın çimenlerde, çiçeklerde  

Bir gün, öldüğüm zaman bir gün  

Mezarımı aramayın istihkamlarda, menzillerde  

Bir gün, öldüğüm zaman bir gün  

Mezarımı arayın bir çocuk gülüşünde" 

Necati Zekeriya, lirik bir şairdir. Sevgiydi onun baş 
tacı. Sevgiyi, saygıya bağlayan ikilemin savunucusuydu. 
Duygusaldı. Duygunun en ince dokusunda ördü şiirini, 
özellikle son yazmış olduğu şiirlerinde bu incelik ağırlık 
kazanmıştır. 

"Sen olmadığın zaman bile hurda  

Sevdayla dolu bir yerdir burası 

Ve Yahya Kemal'in dizeleri söylenir burda  

Onun ilk rakı içtiği yer burası". 

Sevdiği şairlerden biri de Yahya Kemal'dir. Her 
fırsatla dizelerinden örnekler okurdu. Üsküp'lü 
olduklarındandır herhalde, böyle bir bağ aralarında geçerdi... 

Sevdiği dizelerinden biri de şöyleydi: 

"Ölüm, asude bahar ülkesidir bir rinde " 
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Halk edebiyatına karşı bağlılığı sonsuzdu. Bu 
bitmeyen pınardan doyasıya susamışlığını giderirdi. 

Etkilendi, esin aldı halkın dörtlüklerinden. 

Geleneğe saygılı davrandı. 

Gene son şiirlerinde halk edebiyatı felsefesinden 
kovan örneği bal aldı... 

Kendine özgü bir dünya yarattı. 

Tek sözle Necati Zekeriya'yı yitirmekle Türkiye ile 
Balkan Halkları arasında bir köprünün yıkıldığını duyduk, 
duyacağız. 

Bu boşluğu bugün dolduracak birine rastlamak hayli 
zor olacak. Anısı önünde saygıyla eğilirken Yunus'un, sevdiği 
ve Ölümün yaklaştığı anda, sık sık yinelediği iki dizesini 
alıntılayalım: 

"Biz dünyadan gider olduk  

  Kalanlara selam olsun " 

 

ORHAN, ÖLÜMSÜZ BİR KAHRAMANDIR... 

Her yazar, her ozan, her ressam yaratıcılığında 
kendine göre bir tip, bir imge, bir renk yaratır. Özgünlüğüne 
sahip çıkmak için, bu özelliğe varmak için, kendini çok 
doğum sancıları içinde hisseder, yaşar... Bir günde, bir yılda 
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bu olgu yaratılmaz. Yaratıcının yıllarını harcar, yıpratır, onu 
yorar... Ve en nihayet aradığı o imgeye sahip çıktı mı, o 
zaman yaratıcı kendini bulmuş, kendine özgü bir dünya 
yaratmış olur. Böyle özelliğe sahip olanların sayısı azdır. Az 
olduğu için de nadirdir. Kıymetlidir. 

Necati Zekeriya da bunlardan biridir. Yaratıcılığında 
kendine özgü bir tip yarattı. O tipi yapıtlarında yaşattı. 
Necati'nin yarattığı tip Orhan'dı. Olayların kahramanı, bir 
sokağın, bir kentin, bir halkın sevilen, itilen, tutulan, 
yadsınanı gene Orhan’dır yazarın yarattığı tip. Elimizde 
bulunan Necati Zekeriya'nın "Orhan" adlı öyküler kitabı 
bunu kanıtlasa gerek. Yazarın ölümünden hemen sonra 
yayımlanan "Orhan" adlı yapıtı aslında, yazarın üç kitabını bir 
araya getiren yapıttır. "Bizim Sokağın Çocukları", "Yeni 
Sokağın Çocukları" ve "Bizim Sokağın Romeo ve Juliyet in 
de Orhan, olayın içinde, olayın dışında gel-gitler  yapar. 
İyimser, kötümser gibi olgunun önüne geçer. Ne çocukların 
oyunundan uzak kalır, ne de kendi kabuğuna sığınır. O, 
çocuklarla el ele verip zaman dilimini, görünümlerini özdeş 
olarak paylaşır. 

Yazar, Orhan'ı yaratırken olağanüstü bir tip olarak 
öykülerinde bellemez. Halkın bir çocuğu olarak onu bilir, İyi 
ile kötü yanlarıyla bir bütün yapar... Ne çok şişirir, ne de çok 
sıska bırakır. Doğal bir kahraman yapısına bürür. 

Orhan, bir ailenin, bir sokağın, bir kentin ve de bir 
halkın, dolayısıyla evrenin etli kemikli bir varlığıdır. İlginç 
olan özelliklerden biri de yazar, Orhan'ın yerellikten 
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evrenselliğe adım adım yol almasına özen gösterir. Orhan, 
hem klâsik bir tiptir, hem de modern. Klâsikliğini yazar, eski 
geleneğe saygı göstermekle, özellikle halk edebiyatımızın 
mani, türkü gibi metinlerini söyletmekle korumaya çalışır. 
Orhan'ın modern bir tip yapısına kavuşması için, yazar, bu 
yüzyılda insan yozlaşmasını yansıtırken kimi olumsuz 
olgularla baş başa bırakır. Ve şöyle bir çizgi çekelim: Yazar 
Necati, Orhan'ın ne eskiyle bağdaşmasından yana, ne de çok 
çağdaş (yoz çağdaş diyelim) olmasından yana değildir. Yazar, 
geçmişle geleceğin bir uzantısı olarak Orhan'ı görür. Belli 
dönemlerin, süreçlerinin geçişleriyle yoğurur... 

Öykülerinde zaman zaman Orhan, yazar kimliğiyle 
harekete geçer. Zaman zaman da Orhan, bilinmeyen bir 
çocuğun kimliğine bürünür. Bir araştırma yapılırsa Necati'nin 
öykülerindeki kahraman (bu fırsatla Orhan) fazlasıyla insancıl 
roldedir. Bir iyi niyetli tip olarak karşımıza çıkar. Pozitif 
yanlısıdır. Yaramazlıklarıyla, şımarıklığıyla gene de bu tip 
okurda bir olumlu sıfat olarak kala kalmıştır. 

Yazar, öykülerinin konu kompozisyonunda pek pek 
maceralı olaylarla uğraşmaz. Günlük bir olguyu basit, ama 
düşündürücü bir içerikle yansıtmaya özenir. Cicili-micili, 
fantezili, gerçeküstü olayların kurbanı değildir. Her adımda 
Orhan'ın başına gelebilecek durumun yanlısıdır. 

Söz öykülerinin kompozisyonunda iken, kısa öykü 
yazma yanlısı oluşu üzerinde durmakta da yarar var. Niçin 
Necati kısa öyküler yazmaktan yanaydı? İşi kolayından mı 
almak istedi? Ben sanmıyorum. Necati, asıl en zor yolu seçti. 
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Az ve özde okura bir şeyler yansıtmak istiyordu. Okuru, 
özellikle küçük okuru yormak istemiyordu. Kısa yoldan olayı 
aydınlatmak, okura açıklık getirmek ilk hedefti yazarca. Kısa 
tümcelerle yazılan öykülerde betimlemeler gizli kapaklı bir 
gölge biçiminde veriliyor. 

Sözünü ettiğimiz bu yapıtta Orhan, üç dönem yaşıyor. 
Üç ayrı zaman diliminden tat alıyor. Kendi sokağındaki 
olayların tanığı, yeni sokakta geçen maceralar, Romeo ve 
Juliyet'in çocuksu aşkını yakından duyuyor. Yazar, bu 
geçişleri çocuğun ruhsal ve zamansal pekişmesiyle vidalıyor. 
Birbirine sıkıca bağlanan bu halkalar çocuğun gelişme 
sürecini de algılıyor. Yazar, yarattığı tipi zorlamıyor. Ön 
planda göstermiyor. Kendiliğinden olay Orhan'ı öne itiyor. 
Öyküler eğitici, Orhan da bir eğitmen sıfatıyla öykülerde 
rolünü oynuyor. Fakat zorlamalı bir eğiticilikten kesin söz 
edemeyiz. Kendiliğinden gelen bir eğitim bilincidir, bu. 

 

NECA Tİ ZEKERİYA 'NIN ŞİİR DOKUSU... 

"şairi hiçbir şey öldürmedi  

onu ancak şiirleri öldürecek" 

N. Zekeriya 

Necati Zekeriya şiir evreninde kendine özgü bir 
evcik yaptı. O, evceğizinde karınca kaderince dizelerden 
tezgâhında kendi şiir dokusunu ördü. Biraz çağrışımlara, biraz 
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da duyarlıklar denizine açıldı. Şiiri sevdi. İnandı, sonra da 
korktu... "Şiirin cilvesi çoktur", dedi. Şairi, şiirleri öldürecek 
bilincine varan Necati, şiirin sorumluluğunu yakından duydu. 
Ve hep şiire ciddi ciddi sarıldı. Rastlantıya fırsat vermedi. 
Necati'nin şiir sorumluluğunu duygu ele verdi. Ozan Necati, 
son derece duygusaldı. Dış görünüşte sert ve çetin görüldüyse 
de; bir duygusallık çanı devamlı çaldı can evinde. Kendi 
şiirini zaman zaman hafife sürükleyen etmenlerden biri de 
duygunun ağır basmasından ileri gelmiştir kanısındayım. Hep 
şiir bilimsel bir uğraştır demişse de, duygunun gücünü zaman 
zaman istediği gibi yönlendiremedi. 

Şiirde duygu yok mu, diyeceksiniz. Elbet var. Hem de 
çok önemli yere sahiptir. Ne var ki, yer yer Necati 
Zekeriya'da bu elde olmayan bir incelikte ön plâna çıkmıştır. 

Necati Zekeriya'nın şiir dokusunu incelemiş olursak, 
şöyle bir kanıya varırız. Sos-realizmden başladı. Toplumcu 
gerçekçiliğe çıkışlar yaptı. Gerçek üstücülükte kimi 
deneyimleri de yok değildir. Şiirin güncel akımlarını izledi. 
Özde pek pek yenilik getirmediyse de, biçimde önemli 
yenilikler peşine düştü. Sonunda kendine özgü bir şiir 
dokusunu örmeye başardı. 

Duygusallığı Lorka'dan aldı. Toplumculuğu 
Nazım'dan yakaladı. Dildeki özlüğü Dağlarca'ya borçludur. 
Çocuk şiirinin temel taşını Yovan Yovanoviç Zmay attı. 
Gene de Necati, tüm ileri sürdüğümüz şiir ustaların etki 
yağmurundan silkindi. Tümünden oluşan kendine özgü bir 
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sentez yaptı. Bugün, bu şiir Necati'nin şiiridir dedirten 
şiire sahip olduk. 

Necati Zekeriya'nın şiir yapısını iki ayrı kolda 
inceleyebiliriz:  

Yetişkinlere yazdığı şiirleri ve çocuklara karaladığı 
şiirler. 

 

ÇOCUKLARA SUNDUĞU ŞİİRLER 

Necati'nin ilk şiir deneyleri küçük kardeşlerimize 
yazdığı dizelerdir. 1950'de "Şiirler" adı altında İlk şiir 
kitabını basıyor. Bu kitaptaki şiirler genelde yurt sevgisini 
konumlayan şiirlerdir. Bura toprakların dört yıl süren II. 
Dünya Savaşı'ndan sonra özgürlük güneşi doğuyor. Savaştan 
hemen sonra ozanlar dizelerinde savaşın ağır günlerini, 
Özgürlüğün sevincini yansıtırken, Necati de ister istemez bu 
konudan uzak kalamamıştır. 

"Her Yer Gülüyor" şiirinde yeni Yugoslavya’nın 
savaş sonrası muştusunu şöyle anlatıyor: 

"Herkes, 

şarkıyla, 

Durmadan çalışıyor  

İnsanlar istismarsız yaşıyor  
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Hepsi hak yolunda yürüyor.  

Her yer şen,  

Milyonlar iş başında,  

Yeni dünya için, 

çabalıyor.  

Bu millet plân ve 

 Sosyalizm derneğinde 

ileri, 

dev adımla oraya,  

Yeni cemiyete koşuyor.  

Her yer bugün yeni Yugoslavya'da 

gülüyor, 

 En bedbin, 

en fakir bile bunu,  

Deri ve tırnağında hissediyor." 

 

Şiir genelde slogan özellikleriyle sarmaş dolaş. Ne 
etki, ne estetik değere sahip. Kaba gerçekçiliğin taa kendisi. 
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Ne dil, ne de düşüne ağırlık verilmiş. Sadece duygunun bir 
anlık seslenişi. Tek sözle angaje bir şiir. O kadar. 

"Şiirler" kitabının 26. sayfasında yer atan 
Makedonya Türk Şiiri'nin ilk dizeleri "Uzak yakın mazide" 
yazılırken, hemen önünde gelen 24. sayfada ki "Hatıra" 
şiirinin de dizeleri benzer.    
                 Diyor ki: 

"Henüz mazi sayılmayan geçmişte" 

Bu gibi aceleye gelen dizeler çok mu çok. Ne var ki o 
dönemde bu tür şiirlerin karalanması normaldi. Türkçenin 
kısıtlılığı. Sos-realizmin ağır bastığı bir dönemde daha değerli 
dizeler beklemek doğru olmazdı. 

1948'lerde Tito'nun ve Yugoslavya'nın Stalin'e tarihi 
"Hayır"ı ozan Necati'yi yüreklendiriyor ve aynı yıl içerisinde 
"İftiralara" adlı şiirinde şöyle diyor: 

"Tito bizimdir. 

Herkes duysun bağırıyorum, 

Hatta Moskova, 

Sizi fikirsizler, 

Bu millet aktır 

Kirlenmez, 

Buna kalkan el, 
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Çabuk iner. 

Çünkü içinde birlik 

- kardeşlik, 

İyilik - 

rahatlık, 

Zamanla yürüyen bir tatlılık var... 

Bunları siz bilirsiniz, 

Evet bu toprak küçüktür, 

Fakat 

İçi 

Doğudan batıya maden, 

Güneyden kuzeye yakıt... 

Her şey doludur 

İdare işçi koludur"   (sayfa 34.) 

Necati Zekeriya'mn "Şiirleri" kitabında daha bir 
şiirden söz etmek doğru olur. Evet, söz "Okul Çağırıyor" 
şiirinde. Savaştan hemen sonra halkın, özellikle küçük 
kardeşlerimizin bilinçlenmesine yönelik girişimler arasında 
eğitim çok önemlidir. Yeni kuşakların yetiştirilmesinde 
okullar ana yuvadır. O dönemlerde gençler iş eylemlerine, 
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yetişkinler yeni fabrika ocaklarının yapımına, küçükler de 
okullara dökülmekteydi. Böyle bir çağrışımı ozan Necati, 
şöyle dile getirir: 

"Okul çağırıyor, artık vakittir diyor,  

İniyor dağlardan, ovalardan erler,  

Coşkun nehirler gibi taşıyor okullar,  

Geliyor becerikli, küçük piyon erler 

 

Evlerde bize yeşil dağlar, şen ovalar,  

Parlak güneş, mavi deniz, coşkun nehir. 

 

Okullarda bizi bekliyor, büyük işler!... 

Gidiyoruz, 

Orda çalışacağız, 

Bilgili olacağız ve size, 

Size o vakit yardım edeceğiz..." (sayfa 5.) 

Necati Zekeriya'nın ilk şiirlerini içeren "Şiirler" 
kitabına şöyle bir yuvarlak değerlendirme yapılması gerekirse, 
deriz ki: Savaştan hemen sonra yazılan ilk ürünlerin cılız, 
tüyü düşmüş dizelerin şiir demeti. O dönem için, bukası 
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yeter de artar. Yurt sevgisini açık seçik bir biçimde yansıtan 
şiirlerde, angajelik belirgin. Daha geçlerde bu duygu özel 
süzgeçlerden geçip, Necati'nin şiirinin suyu saydamlaşır. 
Özde ve dilde yalınlık getirir. Şiirinde etik ve estetik 
değerlerine özen göstermeye başlar... 

1952'de çocuklara adadığı ikinci kitabı "Okul 
Çanı"dır. Bu kitapta Necati Zekeriya, yurt sevgisini 
konumlayan şiirlerden uzaklaşır. Yavaş yavaş doğasal 
konulardan hoşnutluk duyar. Doğa-çocuk-kuşlar, üçleminde 
dizeler karalarken, kaba gerçekçilikten tiksinir. Lirik bir 
duyarlıkla üç ana konuyu bir bütün yapmaya uğraş verir. 
Mevsimlerin türküsünü işler. Kuşların ötüşünü besteler. 
Mekânsal güzellikleri şiir diliyle nakışlar. Tümünde, artık 
akıcı bir Türkçe sezilmeye başlar. 

Gelelim şiirlerinden Örneklere: 

“Yılın dört mevsimini” yalın bir dille anlatırken, 
bilgisel özelliklerini de küçük kardeşlerimize serpintiler. 
Hangi mevsimde, hangi çiçeğin açtığını, hangi mevsimde 
hangi kuşun öttüğünü, hangi mevsimde hangi ağacın meyve 
verdiğini ön plânda değil, dolaylı bir şekilde öğrencilerimize 
aktarır. Onlara şiir diliyle eğiticilik yağmurunu çiseler. 

İlkbaharı konumlayan şiirinden bir dörtlük: 

"Pembe, sarı ve beyaz  

Açan güzel baharlar 
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Altın renkli güneş de  

İlkbaharı selâmlar". ("İlkbaharı selamlayanlar", s. 
10) 

Küçük kardeşlerimizin can dostu, yakın arkadaşı 
kuşlardır. Onlarla konuşurlar, onlarla dertleşirler. 
Defterlerinde kuşları çizerler, çeşit renge boyarlar. Uçururlar, 
altın kafese koyarlar. Yem atarlar, kanayan yarasını ilaçlarlar, 
mavi gökte uçmalarına bayılırlar. Uç uçabildiğince derler... 

Necati Zekeriya, sakin ama sevimli kuş olan 
kumruyu bir çocuk diliyle bakın nasıl betimler: 

"Rengi onun kurşuni  

Çok sevimli bir kuştur,  

Kanadını çarptı mı ? 

Ona yokuş hiç yoktur". ("Kumrucuk"  sayfa 12.) 

 

Doğasal betimlemeleri son derece güçlü Necati 
Zekeriya'nın. Adeta, canlı canlı o görüntüyü gözler önüne 
serer. Bir filmi seyreder gibi oluyorsun şiirleri okuduğunda. 
Renk çeşitlemelerinden alın, duyu tellerine dek çıkın, hep 
harekettedir o doğasal parça. Yer, mekan, yöre bir ressamın 
tablosunda gibi canlanır. 



265 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

Köyü ve köy görünümünü "Köyümüz" adlı şiirinde 
şöyle dile getirir: 

"Neşe dolu köyümüz  

Çayırlarda gezeriz  

Şarkı şiir söyleriz  

Köyümüzü severiz." 

 

dörtlükle başlayan şiir şöyle sona erer: 

 

"Köyümüzde, okulda  

Kardeş gibi yaşarız  

Yeni doğan hayatla  

Dağı, taşı aşarız". 

"Okul Çam" şiir kitabında ozan, doğa-çocuk-kuşlar 
üçle mini en yalın bir şekilde verebilmiştir. İster ayrı ayrı 
olsun, ister tek tek olsun, imgesel bir seziyle çok iyi 
çizebilmiştir. 

Biz, bu üç konuyu bir dörtlüğe nasıl sığdırdığını 
aşağıdaki örneği alıntılamakla odaklayalım: 
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"Hava ılık, güneş pak  

Haydi şimdi yollara  

Kuşlar şakrak öterken  

Varalım biz kırlara."    
 ("Kırlar" şiirinden) 

 

Yıl 1953, Necati Zekeriya "Silahşor Tavşan" adı 
altında üçüncü şiir kitabını çıkarıyor. Ozan, bu kitapla hem 
konu bakımından, hem de biçim bakımından yenilik getiriyor. 
O dönemlerde bu tür işlemli konular tam anlamıyla yenilikti. 

Kaba gerçekçiliğin havasından kopup, zengin olan 
halk edebiyatımızın öz peteğinden bal almaya yöneliyor. 
Masallarımızın özünü şiirine eritiyor. Tavşan tam bir 
kahraman. İnsanlığı, insancıllığın öncüsü rolünü oynayan 
tavşanı Necati yaratıyor. Avcılarla savaşımını, direnimini, 
başına gelenleri yalın bir anlatımla okura sunuyor. Tavşan bir 
imge olarak şiirde harekete geçiyor. Sonra da simgeleşiyor. 
Aslında bilinen fabıllara bir çıkarmadır bu kısa anlatılar. 

Örneklemeye gecelim. Birazdan dedik ki "Silahşor 
Tavşan" şiir kitabıyla biçimde masallarımızdan yararlanıyor. 
Tabi, şiir işlevliğiyle çıkışlar yapıyor. "Tuhaf Düğün" şiirine 
şöyle başlıyor: 
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"Zaman zaman içinde  

Kalbur saman içinde  

Sular, dağlar, ovalar  

Uykudayken her yanı  

Yengeç aldı bir mektup  

Yokmuş deniz dibinde" 

Ve öykü, şiirleşir. Şiir destanlaşır. Bu, çizgide inişler 
yokuşlar belirginleşir. Şiirlerin genelde (tabi bu kitaptaki 
şiirleri düşünüyorum) klâsik bir kompozisyonu var. Giriş-
gelişme-düğümlenme-çözülme sırasını izler. Küçük 
kardeşlerimize çok elverişli bir anlatı yolunu seçer. Yakın bir 
yaklaşım. Yormayan, celbeden bir biçim. 

Halk edebiyatımızın hamuruyla yoğrulan bir örneğini 
daha sergileyelim: 

"Derler, derler, ne derler  

Derler varmış bir ayı,  

Korku nedir bilmeden o  

Gezermiş dağı, ovayı".  ("Ayı" şiirinden) 

Necati Zekeriya, bu kitabında gülmeceyi de ustalıkla 
kullanır, İnce mizahı, gizli kapaklı şiirin hamurundan damıtır. 
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Böylece, şiirinin öz ve biçiminde bir başka hava da ister 
istemez sezilir. 

Çocuk, şiiri okudu mu mıknatıs gibi ona bağlanır. 
Ondan kopmaz türlü türlü tatlar alır. Bir lezzetli yemeği yer 
gibi olur. 

Hayvanların, insanların iç içe girdiği hünerlerin 
dünyası mutlak sirktir. Bugün evrende bir sirktir. Herkes 
kendi rolünü oynuyor. İyi-kötü. Ama sirkte hep işin ustaları 
sahneye çıkar. Ve küçük kardeşlerimiz sirke bayılır. Orda 
gülmekten katılırcasına hoş anlar yaşar... 

Ozan Necati de bu tabloyu ilginç bir betimlemeyle 
dile getirir. 

Örnekleyelim: 

"Sirkte maymun ip üstünde  

Ne hoş kovar trotineti,  

Ay'ı da bunu yapmak ister  

Fakat çeker bin zahmeti. 

Bunu gören deve ve fil  

Gülüp derler ayıya:  

"Bizde hüner bu iş için  

yoktur yürü sen yaya!" 
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"Silahşor Tavşan"da ozan, dildeki hatalardan 
silkinmişse de, orada burada eksiklikleri de belirgin. "Tren" 
şiirinden bir örnek verelim: 

"Fakat daha ilk tünelde  

Birden durdu stop yerinde." 

Dize fakatla başlıyor. Bu bağlacı atsaydı sanırım 
daha yalın ve özlü olurdu. İkinci stop sözcüğünün Türkçesini 
“dur” diye kullansaydı kaybetmiş değil, kazanmış olurdu. 
Yabancı sözcüğe ne gerek vardı. 

"Silahşor Tavşan" şiir kitabının değerlendirmesini 
şöyle yapabiliriz: 

53'lerde böyle bir konuyu yakalamakla şiirimize 
tamamen bir yenilik getirmiştir. Biçimde de arayışı 
selamlanmaya değer. Zengin olan halk edebiyatımızın özüne 
sırt çevirmiyor. Bilâkis bütün susamışlığıyla bu pınardan 
doyasıya suyunu içiyor. 

"Gelincik" şiir kitabını bir yıl sonra gün ışığına 
kavuşturuyor. Yıl 1954 Necati, bu kitapta doğasal nesnelerin 
öyküsünü şiirsel bir dille resimleştiriyor. Kitabın adına 
"Gelincik" diyor. İlk şiirden bu başlık alıntılanmış. Gelinciğin 
ilkbaharda ve sonbaharda macerasını şöyle algılar: 

ilkbaharda:  

"Yeşil atlas çayırcığın  
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tam bağrında gelincik,  

Kendisi al, siyah benli 

ince belli.  

Bakın ne hoş, gelincik". 

Aynı şiirin ikinci tablosu sonbahar. İki tablodan 
oluşan bu şiir zamansal bölünmeyi gözler önüne serer. 
Dolayısıyla iyimser ve kötümserin ruhsal durumunu da 
aydınlatır. 

İkinci tablo şöyle: 

Sonbahar: 

"nerede şimdi gelinciğim 

Nerde onun al tacı? 

Sert sonbahar, hırçın rüzgâr 

Ona vurdu kırbacı". 

"Bulutlar", "yağmur", "gece" gibi şiirlerde küçük 
kardeşlerimize, bu varlıkların yarar ve zararlarını şiir diliyle 
anlatır. 

Yağmurun toprağa susamışlığını, yararını, incelikle 
anlatırken, kimi benzetilere de başvurur. Örneğin: 
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"Yağmur döker tane tane  

Yere altın damlaları" 

Yağmurun altın kadar değerli olduğunu bu örnekten 
çıkarmak zor değil. Yağmurun hangi mevsimde, hangi ekine 
yararı dokunacağını da ustalıkla anlatır. Bir bakıma doğasal 
varlıklara şiirler yazar, türküler yakar. "Yağmur" şiirinden 
bir dörtlük daha: 

"Yağ yağmurum sana hasret  

Sonbaharda hep yerler  

Yağ yağmurum gümüş yazda  

Göğe çıksın ekinler". 

Sözünü ettiğimiz kitaptaki şiirlerde, ilginç bir müzik 
de sezilir. Bir iç müziktir bu. Türküyü dinler gibi oluyoruz. 
Gerçi düşünsel öğelerden yoksun ama, gene de bir anlatım 
özü belirgin. Dörtlüğün yapısı kendiliğinde müziği yaratır. İlk 
ve üçüncü dize ile ikinci ve dördüncü dize birbirlerini 
destekler, abab, yapılı dörtlük, gene halk türkülerimizden 
yararlanmış bir biçimdir. Bunu "İlkbahar" şiirinde görmek 
olası: 

"Ocaklarda yuva yapar leylekler.  

Koşar çaya  

Yıkanmak için ördekler". 
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1958 yıllarında "Kırmızı Küpeler", şiir kitabı 
basından çıkıyor. Ozan Necati, şiirden öyküye geçme 
yollarını arıyor. "Kırmızı Küpeler''de ilk kısa öykü 
deneylerini yapıyor. Şiir, şiirlikten çıkmış, tam bir öykü 
kompozisyonuna iniyor. Sözünü ettiğimiz kitapta olaylar 
şimdi ön plâna çıkıyor. Kimilerinde çocuklar baş rol oynuyor, 
kimilerinde de kendi çocukluk anılarını canlandırırken, olayın 
kahramanı oluyor. O, eski şiir müziğinden yoksun kalan 
şiirlerde şimdi, olayın akışına özen gösteriliyor. Nitekim, 
sözünü ettiğimiz kitaptan sonra ilk öykü kitabını da çıkartıyor. 

"Bizim Sokağın Çocukları" öyküler kitabıyla, öykü 
yazma sevdasına kapılıyor. 

Benim kanıma göre "Kırmızı Küpeler'' şiir kitabı 
Necati'nin öykü için bir eskiz deneyimidir. Savımızı 
kanıtlamak için örnekler de verelim: 

"Bir kızcağız var komşuda 

 kurumlu kurumlu 

bize bakar yukardan  

bundan biz de o daha  

çıkar çıkmaz kapıdan  

öyle dolu ağızdan  

ona beyit atarız: 
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"Kabaramazsın Kel Fatma  

anan güzel sen çirkin,  

Kabaramazsın Kel Fatma  

Anan güzel sen çirkin".       

         ("Kabaramasın Kel Fatma" şiirinden) 

Aynı şiiri düzyazı olarak yazalım. Göreceksiniz ki; bu 
bir şiir değil, bu tam anlamıyla bir kısa öyküdür: 

 

KABARAMAZSIN "KEL FATMA'' 

Bir kızcağız var komşumuzda. Kurumlu kurumlu bize 
bakar yukardan. Bundan, biz de, o daha çıkar çıkmaz kapıdan 
öyle dolu ağızdan ona beyit atarız: 

"Kabaramazsın Kel Fatma  

Anan güzel sen çirkin  

Kabaramazsın Kel Fatma  

Anan güzel sen çirkin " 

Bu tür örnekleri çoğaltabiliriz. "Kırmızı Küpeler’de 
diyaloglara önem veriliyor. Şiiri, diyalogla kurmaya 
yöneliyor. Oysa, öykünün bel kemiği diyalogdur. Bu kitapta 
şiir biçimin kalıbıyla yazılan kısa öykülerdir. Şiirler 
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zorlanıyor. Öykü elemanları ağır basıyor. Sözünü ettiğimiz 
kitaptan bir örnek daha verelim. 

Şiir demiş ozan, asıl öykü olmalıdır: 

 

AYDEDEYLE BİR ÇOCUK 

Çocuk: 

Söyle söyle gümüş ay bu yolculuk nereye? 

Ay: 

Dinlenmek için giderim dereye 

Çocuk: 

Haydi, gir benim odama 

Ay: 

Yok giremem vakit geç hem sen hâlâ ayakta 

beni seven çocuklar çoktan artık yatakta". 

Tek sözle Necati'nin "Kırmızı Küpeler" şiir kitabı 
"Bizim Sokağın Çocukları" öyküler kitabının eskizidir. 
Bundan böyle ozan Necati, yazarlık merdiveninde ilk 
adımlarını atmaya başlar. Gerçi, şiirden tamamen kopmaz. 
Ama öykü çalışmalarının yoğunluk kazanacağının açıkça bir 
habercisidir bunlar. 
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1958-1964 yılları arası Necati Zekeriya, üç beş şiir 
deneyimini anmasak, sadece öyküde yoğunlukla yazın 
yaratıcılığını sürdürse tam diyeceğimiz bir anada şair 
Necati,yazar olma yoluna koyuluyor. Ve kısa öyküsünün 
temel taşını atar. Yazarın, bu dönemi öykü yaratıcılığının 
dönüm noktasıdır. "Bizim Sokağın Çocukları"nı bu 
dönemde yazar. Ve bundan böyle bu sokağın çocukları daha 
nice öykü kitapları yaratır. Hem okuru sevindirir, hem de 
yazarı 

Biz Necati'nin öykü yaratıcılığına değinmekten çok, 
ısrarla şiirinde durmak arzusundayız. Çünkü değinilmesi 
gereken bir kaç şiir kitabı daha var Necati’nin. 

"Kırmızı Küpeler"den sonra araya 6 yıl giriyor. 
Necati Zekeriya, bu zaman diliminde orda-burada karaladığı 
şiirlerinden oluşan "Ninniler" şiir kitabını 1964'te gün 
ışığına kavuşturuyor. Bu kitap 26 şiiri içerir. Bu şiirlerden 
sadece 6'si ninnilerimizin hamurunda yoğrulmuştur. Kalan 
yirmi şiir konusal renkliliğin harmanını oluşturur. 

Necati, "Silahşor Tavşan"da zengin olan halk 
edebiyatımızın öz ve biçiminden, özellikle masallarımızdan 
nasıl yararlanmışsa, "Ninniler" şiir kitabında da sözlü halk 
edebiyatımızın özünden besini alır. İlk şiir şöyle başlar: İlkin 
ozan soru sorar çocuklara: "Ninniler Kimin Malıdır?" Sonra 
da yanıtını bir şiir söylemiyle verir. Ve der: 

"Ninniler malıdır tüm çocukların  

ninniler söylenir tüm çocuklara 
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Ninniler yoğrulur sıcak çöllerde  

ninniler yıkanır soğuk göllerde  

ninniler dinlenir serin yellerde"   

             ("Ninniler kimin malıdır", sayfa 5.) 

 

Necati Zekeriya ninnilerde özgürlüğü, barışı ve 
çocukların geleceğini düşünür. Savaştan, atom bombasından 
gözü korkar. Onları kanadı altına alma istemine kapılır. 
Geleceğin tohumlarını yok etmek isteyenlere karşı savaşım 
verir. Geleceğin güvencesi olan çocuklarımıza şöyle bir dünya 
yaratır: 

"Alırım bir parça altın güneşten  

yırtarım bir bulut mavi göklerden  

yaparım bir yol gümüş göllerden. 

Ki versin el ele bütün çocuklar  

ki burada yepyeni dünya kursunlar".  
       ("Nasıl doğar ninniler", savla 41 ) 

Aynı mesajı "Bir Çocuğun Yeni Yıl Dileği" şiirinde 
de görmek, duymak, yaşamak olası. Örnekleyelim: 

"bu ninnilerde bütün dünya çocuklarının 
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dili var 

dileği var: 

Ne olur 

her yıl radyolar, gazeteler 

söz açmasın savaştan, 

oyunlarımızda tütsün dostluk dumanı, 

tüm dillerde, tüm ninnilerde söylensin barış türküsü".    

            ("Yeni yıl ninnisi", sayfa 34.) 

"Ninniler"'de ilk defa Necati, serbest vezni 
zorlamadan şiire katıyor. Önceden biçilmiş kalıplan kırıyor. 
Dolaylı da olsa düşünü şiirine pekiştirmeye başlıyor. Yani, 
şiirlerinde fikir ağırlık kazanıyor. Gerçi, müzik eksik kalıyor. 
Ama şimdi dizelerde bir iç müzik egemen. Daha başarılı, daha 
güçlü şiirlere rastlıyoruz. 

Şöyle diyelim: 

"Ninniler"le Necati, şimdiye dek şiirlerinde boş 
kalan düşünü(fikiri) de şiirinin yapısına ekliyor. Böylece 
ozanın şiiri bütünlük kazanmaya yüz tutuyor. 

1975'te "Kultura" yayınevi Türkçe ve Makedonca 
"Yeşil Nerde" adlı şiir kitabını yayımlıyor. Artık, şiirimizin 
tanıtımına yollar aranıyor. Türkçe dışında yaşayan dillerde 
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duyulmak istemi enginleşiyor. Ve bu iyi bir örnek. Ne yazık 
daha bir iki deneyimin ötesine gidilemedi... 

Gelelim "Yeşil Nerde" şiir kitabına. 

Ozan Necati, artık kristalleşmiş şiir örneklerini 
vermeye yüz tutuyor. Düşün ve biçim yani öz ve biçim 
birbirine kolayca akıyor. Birbirini zorlamadan destekliyor. 
Dildeki sadelik müthiş bir süzgeçten geçiyor. Türkçesinin 
akışı kadife gibi yumuşak şimdi... 

İnceden inceye bir soyutlama da sezilmektedir sözünü 
ettiğimiz şiir kitabında. Bir örnek verelim: 

"Anne, 

kış gelince yeşil nerde  

onun da elleri üşür mü  

taşır mı eldiven?"  

    ("Anne", sayfa 5.) 

"Yeşil Nerde"de ozan soru yağmuruna başvurur. Hep 
sorar. Tabii çocuğun ağzından sorular dökülür. Soruları 
cevaplayan kişi de Anne'dir. Çocuk-anne arasında diyalog 
kurulur. Böylece şiirler örülür. Bilinen bir gerçek var ki, 
çocuk devamlı sorar. Hep yeni bir şeyler öğrenmek ister. 
Küçüğün öyle bir felsefesi var ki: bugün en çağdaş bilgi 
dünyası bile bu bilmeceyi çözememiştir. Bir bilinçaltı bilgesi 
yatır çocuk usunda. Çözülmeyen, varılmayan bir fikir 



279 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

denklemi. Çok defa, küçüğün sorusuna yanıt vermekten 
yoksun kalırız. Ağzımız kilitlenir. Küçük düşeriz. Bundandır 
çocuklar için yazmak yetişkinlere şiir yazmaktan zordur. 
Sorumluluk ister. 

Gelelim örneklere: 

"Neden kışın bizden çok uzaklara kaçar güneş 

neden konmaz tepelerine kavakların 

inmez evlerin damlarına? 

Güneş bulutlardan mı fazla korkar 

yoksa sisten mi? 

Yağmurdan ıslanırsa 

nerde kurutur giysilerini güneş? 

Anneciğim 

güneş neden ısıtmaz kışın?   

("Anneciğim/ güneş neden ısıtmaz kışın?", 
sayfa 6.) 

 

Birazdan alıntıladığımız şiirde de görülüyor ki ozan 
Necati, çocuk ruh bilimine yakın, yatkın sorularla, küçüğün 
içini kemiren kimi sorunları deşiyor. Dolayısıyla da, okuru 
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düşünmeye sürüklüyor. Güneşin ısıtmaması ile, günümüz 
güncel sorunlarına da eğiliyor. Okuru düşünmeye mecbur 
ediyor. Şiir düşünmek, düşündürmek değil midir ki... 

Evet, bu böyle iken, biz bir örnek daha alıntılayalım: 

"Neden kitaplarda insanlar var yürümez? 

Ağaçlar açar meyve vermez. 

Kitaplardaki çocuklar biz miyiz? 

Onlar geceleri uyur mu 

koşarlar mı gündüzleri 

maça giderler mi 

biletsiz girerler mi sinemalara? 

Anneciğim 

kitaplardaki kahramanlar uyanırlar mı hiç?" 

("Anneciğim/kitaplarda ki kahramanlar 
uyanırlar mı hiç?", sayfa 74.) 

Necati Zekeriya bu dönemlerde Belgrat, Zagreb gibi 
kültür ve sanat merkezleriyle de bağ kuruyor. Balkanlar  
çapında ad yapmış çocuk yazarlarıyla yakından temasta 
bulunuyor. Şiirlerini izliyor, dolayısıyla da etkileniyor. 
Bilinçli bir etkilenme. Bu kendine özgü bir şiir yaratmak 
hevesi. Ucuzdan almamış etkiyi... Sağduyuyla yaklaşmış 
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etkiye. Sabahattin Eyüboğlu ne demiş: "Bir sanatçıya 'etki 
altında kalmayacaksın' demek 'yaşamayacaksın' 
demektir" savına denk düşeni yapmıştır, Necati Zekeriya. 
Yani bilinçli, kaynaşma… 

"Yeşil Nerde"de ozan, hayal gücünün atomlarını 
ışık hızıyla çalıştırıyor. Şiirlerinde devamlı çocuk bilinci, 
hayal gücüne ermek, erişilmek-soyut- somut bağlamların 
çözümüne yaklaşmak gibi. Böyle bir geniş şiir evreninin 
kapılarını lirik bir duyguyla, ince bir şiir söylemiyle çalıyor 
kapısını. 

Çocuk hayal gücünün gelişmesine ufuklar açan bir 
şiirini daha örnek olarak verelim: 

"Neden çiçeklerin hepsi aynı değildir? 

Peki hangileri kızdır 

çocuk hangileri? 

Onlar nasıl tanır annelerini 

babalarına saygı gösterirler mi? 

Annelerinin günlerini nasıl kutlarlar? 

Ya neden elbise giymez çiçekler 

üşür olunca doktora mı giderler 

Evlenirler mi? 
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nasıl çalgı çalar düğünlerinde onların? 

Anneciğim 

kim büyütür çiçekleri?" 

    ("Anneciğim/kim büyütür çiçekleri?", sayfa 36.) 

"Yeşil Nerde"yle Necati Zekeriya şiir serüveninin 
damgasını vurur. Çocuklara karaladığı şiirlerin kalitesinin 
doruğuna tırmanıyor. Bu kitapla ozan Necati, Balkan Türk 
Halkı Çocuk Şiir’imize değil, Türkiye çocuk şiirine 
yenilikler getiriyor. Kendine özgü bir yer sağlamayı başarıyor 
Necati Zekeriya "Yeşil Nerde"yle çocuk edebiyatı 
dünyamızda. 

1986'da "Ağaçlar Dile Gelse" adlı kitabında 
çocuklara karaladığı şiirlerini derleyip daha bir kitapla okurun 
karşısına çıkıyor, N. Zekeriya. Sözünü ettiğimiz kitap mini, 
ama; okudukça coşan bir dünyayla kucaklıyor okuru. 
Özellikle şiirlerindeki iç müzik, öylesine başarılı ki, şiirleri 
okumak şöyle dursun, türkü söyler gibi bir hal alıyor okur 
okurken. Şiir söylemi akıcı, kadife gibi bir söyleyiş. 

Di1 yalın ve anlaşılır. 

Şiirlerde böylesine başarılı bir iç ahengin 
sağlanmasının sırrı, biçimdeki yeniliğidir. Şiirinin yapısı 
genelde iki dizeden oluşuyor. Yer yer de üç dizelik anlatıma 
baş vurmuş. İki dizeliklerde, fikir ağırlık kazanıyor. Üç 
dizeliklerle söz oyununa gidiyor. Asıl söz oyunuyla müzikal 
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bir şölen düzenliyor. Tabii, sevecen ve yüreğe tüy gibi inen 
bir müziği yaratıyor. 

"Çınar çınar 

Kentimizde 

Bütün kuşlar ona konar"  

("Çınar", sayfa 7.) 

Görüldüğü gibi, ilk dizenin son sözcüğü çınar ile 
üçüncü dizenin son sözcüğü konar arasında bilinçli bir 
çağrışım, bir ses getirmeye yönelik köprünün uzanması, 
ozanca önemli bir buluşu oluştursa gerek.  
            
Bir örnek daha verelim bu güzel müzik şöleninden: 

"Menekşe menekşe  

Bir elini bize sallar 

Ötekini güneşe". 

("Menekşe", sayfa 36.) 

Sık sık müziği yinelerken, şu anda aklıma bir Türk 
Sanat Müziği parçası takıldı. 

"Kapat gözlerini kimse görmesin  

Yalnız benim için bak yeşil yeşil" 
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Evet, bu müzik parçasını eğer yanılmazsam Yusuf 
Nalkesen bestelemiştir. Bu pek önemli değil, asıl önemli 
olanı, N. Zekeriya'nın "Akkavak" şiirinin son dörtlüğü ile 
benzerliklerdir. 

Örnekleyelim: 

"Akkavak telli kavak  

Aç yeşil gözünü  

Bak sıcak sıcak". 

Ozan, "Ağaçlar Dile Gelse" adlı şiir kitabında 
çocuk-doğa ikilemesi arasında geçen diyalogların bir canlı 
sahnesini sergiler. Soru-yanıt biçiminde geçen söyleşiler 
küçük okura iyi bir ip ucu verme dışında, hafiften hafiften 
küçüğü de düşündürüyor. 

"Yasemin yasemin  

Ağaç mısın? 

Çiçek misin? 

Sen nesin? " 

Sözünü ettiğimiz kitaptaki şiirlerde az da olsa 
Dağlarca havası ince ince tütüyor. Ama, buna rağmen N. 
Zekeriya bu şiir kitabıyla "Yeşil Nerde" yle başlattığı kendine 
özgü biçimini koruyabilmiştir. 
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Tek sözle, ozanın o güzelim iç müziğini, tatlı uyağını, 
ballana ballana okumaya iteleyen sımsıcak dilini anmakta 
yarar var. 

"Harfler Ne Yer" şiirlerinin tarihçesi şöyledir: 1960-
66 yıllarında ilk deneylerini yapıyor bu konuda. Harflerin 
türküsünü inceleyen bir demet şiirini "Tomurcuk" yıllığında 
1966/67 yılında yayınlıyor. Aynı şiirlerden bir bölüm N. D. 
Ülkü'nün bir seçkisiyle "Damlalar" şiir kitabına aktarılıyor. 
Ve uzun bir zaman diliminden sonra 1987'de "Harfler Ne 
Yer ?"î bir kitap olarak yayımlıyor. Necati Zekeriya 20 
yıllık bir dönem içerisinde bu konulu şiirlerini elekten 
geçirmiş, yeni baştan yazmıştır. Anlatımda sadeliği 
getirmiştir. 

Eğer bir inceleme yapmış olursak: göreceğiz ki 
şiirlerin yapısı pek pek değişmemiştir. Sadece, ona göre fazla 
olan dizelerden arınmıştır. 

1966/1967 yıllarında karaladığı bir şiirini verelim. 
Ondan sonar 1987'de çıkan yeni kitabından aynı şiiri 
sergileyelim. 

Değişmeleri somut olarak görmüş olalım: 

"N harfiyle nal nallanır 

N harfiyle nar allanır. 

N harfi nalındır. 

Ayağına giymiş sedef nalını" 
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N harfi nanedir, 

N harfi nazlıdır, 

"Orhan gibi sormayınız halini" 

N harfi ninedir 

"Orhan 'in canlı kütüphanesi". 

N harfiyle neşeleniriz 

N harfiyle nohut yeriz 

N harfiyle nâzım yazarız 

N harfiyle Nâzım Hikmet 'i severiz ". 

             (N"N harfinin Nazım Hikmet Türküsü", sayfa 77.) 

Aynı şiirin son şeklini verelim: 

"N harfiyle ninemizi severiz. 

N harfiyle nal nallanır 

N harfiyle nar allanır 

N harfi nalındır 

"ayağına giymiş sedef nalım " 

N harfiyle herkes seve 

narçiçeğinin alını 
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N harfi nanedir 

yemeklerde yediğimiz, 

N harfi nergistir 

ilkyazda sevdiğimiz ". 

    (N n", sayfa 22.) 

Demek oluyor ki; ozan Necati, zamanla şiirini 
saydamlaştırıyor. Zaten, şiirin bütün amacı kristal gibi temiz 
olmaktır. Fazla söze, fazla dizeye gerek duymaz. Bunlar tıkar, 
soluksuz bırakır şiiri... 

"Harfler Ne Yer?" deki şiirler, 29 harfin öyküsünü 
şiirsel bir dille nakışlar. Okula yeni başlayan kardeşlerimiz 
için çok değerli bir armağan. 

Türkçenin kıvraklığını, işlekliğini, canlı bir varlık 
olduğunu, dili döndüğü kadar bu kitapta vurgulamıştır. Bu 
kitapta da soru yanıt ikilemin tekniğinden 
yaralanmıştır.Harflerin matematiksel denklemini en iyi bir 
şekilde çözebilmiştir, bu kitapta yer alan şiirleriyle. 

Bu güzel şiirlerden bir alıntı daha: 

"Neye benzer E harfi? 

E harfi benzer başı eğik eşeğe 

E harfi benzer... 
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Saçlarını taraya taraya 

Orhan 'in kırdığı tarağa. 

E harfiyle elimize 

elmas yüzük takarız, 

E harfiyle elma yeriz, 

erik yeriz, 

ekmek yeriz." 

("E e", sayfa 11.) 

 

YETİŞKİNLERE SUNDUĞU ŞİİRLER 

Bu güne dek Necati Zekeriya'nın yetişkinlere 
sunduğu sadece iki kitabı elimizde var. Biri, "Sevgi", ikincisi 
de "Lorka Soyutlaması". Çok yazdı. Yayımlamadı. Nedeni 
mi. Şiire beslediği sorumlulukta mı arama, yoksa Yayın 
Evlerimizin anlayışsızlığında mı? Her ikisi olabilir, bunu bir 
yana bırakıp, biz ilkin, yayımlanan kitaplarından söz edelim, 
sonar da yetişkinlere yazdığı şiirleri dönemlere ayırıp 
incelemeye çalışalım. 

"SEVGİ" 

Kitap 46 şiiri içerir. 5 ana bölüme ayrılır. N. Zekeriya 
kitabın adını "Sevgi" koymuş. Zaten tüm şiirler bu hamurla 
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yoğrulmuştur. Ana tema, sevgi. Her şey sevgiden başlıyor. 
Necati'ye göre önce sevgi vardı, sonar insan. Ozanın her şeyi 
sevgi, yaşamanın abecesi gene sevgi, Necati, şöyle diyor 
sevgi üstüne: 

"Eğer sözlükte tek bir söz seçmek zorunda 
kalsaydım kuşkusuz bu söz sevgi olacaktı. 

Eğer dünya yüzünde sevgi olmasaydı sanırım onu 
ben bulacaktım". 

Necati, sevgiyi bulabildi mi? istediği gibi sevgiyi Şiir 
bezinde dokuyabildi mi? Şurası sağlamdır ki ozan Necati, 
sevginin duyu tellerini şiirin yüreğine bağladı. İnce ince eritti 
sevgi denen olguyu. 

"Sevgi" şiir kitabının ilk bölümü "Ozan Üçgeni". 
Başlıksız bir şiirden oluşmuş. İlk şiir bu bölümünün haricinde. 
Tek başına bir şiir. Bana göre, bu bir rubai de olabilir. Nazım 
Hikmet'in rubaileri örneği. 

Necati, şairliğini, şiirlerini şöyle dile getirir: 

"Büyük ozan değilim ben 

Hayam gibi, Hazfız gibi, Nazım gibi örneğin 

diyemem sonsuzluk yanadır söylediğim 

dediklerimde mutluluk sezilir. 

küçük sevinçlerde bulduğum büyük sevinçlerdendir 
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bu tutkun olduğumdan da olsa gerek 

sevgi genç kızın düşlerinde 

Sürdüğü sürece sürerse süresi şiirlerimin yeterdir 

çoktur bile, inanın". 

Ozanın Üçgeni’nde Necati Zekeriya, sevginin 
matematiksel çözümünü yapar. Geometrik, çizgilerle ozan 
yüreğinin denklemini işler, Necati, ozan üçgenini (burada 
kendi üçgeni de olabilir) şu dizelerinde belirtir. 

"Sevgi benim umudum 

Sevgi benim onurum 

Sevgi benim ölümüm 

umutları da sevgide gördüm 

onurları da 

ölümleri de" 

Üç ana bağlam, umut-onur - ölüm. 

"Genç Kız" bölümünde ozan, bir genç kızın sevgi 
üstüne çeşitlemelerini yazar. 10 şiirden sekizi, iki dizelik. ikisi 
de üç dizeliktir. Şiir biçeminde yeniliklere baş vuruyor, 
soyutlamalar hafiften hafiften belirgin bu bölümdeki şiirlerde. 
Der ki: 
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"Genç kız yatağa girdi 

rahatı kaçtı karanlığın " 

Genç kız ve karanlık arasındaki imgeselliğin 
sürtüşmesi de belirgin. "kara ak üstüne" de Necati, sözünü 
ettiğimiz bölümün devamını sürdürüyor. Öz ve biçemde özel 
bir yenilik görmüyoruz. Sadece şiir söyleminde erotik hava 
esiyor. 

Örnekleyelim: 

"Genç kız yoncaya baktı 

kızlığı gözler önünde tüttü. 

Genç kız yüzüğüne baktı 

özgürlüğü gözleri önünde büyüdü. 

Genç kız eşine baktı  

sevgilisi gözler önünde yürüdü ". 

"Damlalar" bölümündeki şiirler genelde bir ağıt 
özelliğini içerir. Sevgiye yakılan ağıttır bu. Der ki: 

"Gün gelir 

bütün kötülükler unutulur 

dost olur düşman bildiğin 

sevgiye tutulunca" 
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Necati Zekeriya "Sevgi" şiir kitabının son bölümünü 
de sevgiye ayırıyor. Ama "Oyun" adını vermiş son bölüme. 
Oyunla ilgisi yok. Asıl ana oyun sevgi. Ve şöyle sonluyor 
şiirlerini: 

"Dalı dalları sevdim 

yeri yerleri sevdim 

dostu dostları sevdim 

insanı insanları sevdim 

sevdim sevdim sevdim 

kentimi kentleri sevdim 

dilimi dilleri sevdim 

sevgimi sevgileri sevdim 

yolculuk biletimde yazılı sevgi 

evimin taşında kazılı sevgi 

sevdim sevdim sevdim 

bunun için ey dostlar 

mezar taşımda tek bir söz yazın 

Sevgi". 
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Sözünü ettiğimiz kitabın yorumunu gene kendi 
veriyor, rubai havasında yazılan bu şiir, sevgi üstüne nadir 
güzellikte yazılan şiirlerden biri olsa gerek. Necati'nin bu 
kitabı tepeden tırnağa bir sevgi meşalesinin taa kendisidir, bu 
meşale, sonra yazacağı şiirlerde de taşınmış olacak. 

“Lorka Soyutlaması" 

Hatırlatmakta yarar var: yazımın başında demiştim ki 
duyguyu Lorka'dan aldı. Bu bir gerçektir, hep Lorka'yla 
yatıp kalktı. Hep Lorka'nın duyu tellerini kendi duygusallığına 
gerdi. Lorka'yı sevdi. Devrimciliğini, kişiliğini, şiirini. Kendi 
öz varlığı gibi belledi. Lorka'ya hayranlık duydu. Lorka'yla 
görüşmedi, konuşmadı.Ama hep duydu Lorka'yı. Şiirini, 
şiirine eritti. 1977'de Lorka'ya sunmuş olduğu şiirlerinden bir 
kitap oluşturdu, yayımladı. Neden "Lorka Soyutlaması", 
dedi de "Lorka Somutlaması" demedi. Sanıma göre; Necati, 
Lorka'da kendini gördü, Nazım'ı gördü, Neruda'yı gördü. Tüm 
insancıl ozanları onda gördü. Bundandır "Lorka 
Soyutlaması" demesi: Lorka'ya seslenirken, ölümsüz kişiliğe 
de seslenir; 

Ve sorar: 

"Sordum Barselona 'da bir çocuğa 

Lorak 'nın  gömüt ü  nerde yavrum 

Dedi çocukların oyunlarında hep" 
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Bu dörtlüğün son dizesinden de görüldüğü gibi, 
soyutlama var. Evrenselleşiyor yorumlaması. Gene aynı şiirde 
bir bütünlük kompozisyonu var. Üç kıtadan oluşan şiirde 
zamansal kapsamı ustaca verilir, ilk üçlükte çocuk, ikinci 
kıtada genç kız ve son kıtada kör yolcu, bununla bütün 
İspanya, dolayısıyla dünya insanlarının duyusu, ölen ozanın, 
ölümsüzlüğü geniş boyutlarda yansır. Böylece insanlığın üç 
tiple tablosu çizilir. Lorka Soyutlaması'nın devamı şöyle: 

Sordum Sevilya 'da genç bir kıza 

Lorka 'nın göm ütü nerde kızım 

Dedi kızların yüreklerinde hep " 

Şiir şöyle sonlanır: 

"Sordum Madrid 'te kör bir yolcuya  

Lorrka 'nın  gömüt ü nerde amaca  

Dedi körlerin gözlerinde hep. " 

Necati'nin "Lorka Soyutlaması" tam anlamıyla bir 
destan. Lorka'ya, dolayısıyla ozanlara sunulan bir destan, öz 
ve biçimde destanımsı hava sezilmektedir. Eserde kendine 
özgü imge zenginliğini de  yaratır. Der: 

"Lorka ölebiliriz artık 

çizgisinde güneşin 

denizin mavisinde ". 



295 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

Lorka'nın ünlü "Kanlı Düğün" yapıtına şiir diliyle 
eğilir. O, oyunu şiirleştirir kendi hamurunda. Ve der: 

"Lorka 'dan olmak, ışıktır kırmızı  

gelin aklarla gelir, karalarla döner gelin " 

Lorka, Necati Zekeriya için ne anlam taşır… 

"Lorka yıllardır yüreğimde bir ağaç 

sabah açar yapraklarım, kapar akşamları 

bir devrim türküsüdür bu 

söylenir düğünlerde ". 

Necati Zekeriya'nın yetişkinlere sunduğu şiir 
serüvenini, "Bu Kentte Bir Gökyüzü Dokudum Sevgiden" 
başlar. Bu şiiri Necati çok severdi. Her fırsatla yazın 
saatlerinde bu şiirden dizeler okurdu. Ve bu şiirde kendisi 
vardır. Bir bakıma otobiyografik bir şiirdi. Kendi yaşam 
öyküsü dizelerde örülüydü… 

Ve başlar anlatmaya: 

"bu kentte ilk kez yardım başımı  

yersiz yükselmek istediğim için 

bu kentte ilk kez kovuldum okuldan  

yüreğim kaldı yollarda " 
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Ozanın, yaşam öyküsüyle ilgili şiirinde alır gider 
dizeler ve der: 

"bu kentte ben varım, 

benim dostlarım, düşmanlarım benim" 

Şiir yine duygu tellerinde akortlanır, ve sonlanın… 

"ve bir gökyüzü dokudum bu kente  

baştan başa sevgiden  

ki yağan yağmurlar sevgiyle yağsın  

ki doğan çocuklar sevgiyle doğsun " 

1969 yıllarında "Sesler" dergisinde yayımladığı 
"Hasan Destanına Çıkma" şiiri üzerinde de durmakta yarar 
var. Necati bu şiirde devrimci dediğimiz şiirimize yani 
çıkışlar arar. Sosyal gerçekçi konumlu slogan şiirinden 
tiksinip, soyut bir biçimde toplumculuğu konumlamaya 
uğraşan ilk deneyimlerini görmekteyiz bu örnekte. Şiirdeki 
müzik ve akıcılık Nazım Hikmet'in "Memleketimden İnsan 
Manzaralarından" alınmış. Hatta tıpa tıp aktarılmıştır. 

"Büyüdü 

ve büyüdü Hasan 

ve çalmak istediler güneşi ufuktan 

ama Hasan göğsüyle kapadı yolları 
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ve düşman eridi Hasan 'in içindeki sıcaklıktan " 

Necati Zekeriya'nın son yirmi yıllık şiir çalışmalarını 
üç ana başlıkta toplayabiliriz. O da 1980-83 yıllarında 
"Mavide Ölmek" şiir demeti, 1983-85te "Soneler"! ve 
1985-87'de Kahvelerde Yazdığı Şiirleri"dir. 

  

"Mavide Ölmek" 

"Mavide Ölmek" şiirlerinde ozan Necati, kendine 
dönme, içe seslenme istemi havasının ip uçlarını ele veriyor. 
Bu dönem şiirlerinde ölümü sık sık kullanır. Bir bakıma 
ölümle hesaplaşması görünürdedir. Ozanın iç sıkıntıları 
yoğunlaşır. Birinede derdini dökmek ister, imdadına mavi 
renk koşar. Gök mavi, deniz mavili bir çevrenin uçurumunda 
kendini toparlama telaşı güncellesin. 

     Ve der: 

"bir ozan dolaşır kıyıda 

içini dökmek ister denize 

acısı büyür" 

Necati, maviyi renk olarak, imge olarak şiirine temel 
taşı yapar. Maviyle duyu hücrelerini boyar, maviyle örter 
şiirin ayaklarını. 

      Der ki: 
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"Bir ozan ölmek ister denizde 

yaşarken en çok sevdiği maviyi 

ölünce örtün maviyle onu ". 

Necati, "Mavide Ölmek" şiirlerinde mütemadiyen 
olumlu olumsuz, doğru yanlış iyimser ile kötümser olgularla 
gel-git'ler yapar, ölüm-aşk, umut-kaygı gibi sözcülerden 
hesap sorar. 

Ve der: 

"Deniz bir şeyler götürür 

aşk mı bu ölüm mü bilinmez 

Sır şeyleri getirir deniz 

umut mu bu kaygı mı bilinmez" 

Ozan, sözünü ettiğimiz şiirlerinde bir iç sıkıntısının 
devşirmişliğini devamlı anlatmaya gerek duyar. Doğdu, 
doğacak bir olguyu, patladı patlayacak bir yanardağı yakından 
duyar. Duymasına duyar da anlatamaz. Tıpkı Orhan Veli 
gibi...                  

Orhan Veli diyor ki: 

"Bir yer var, biliyorum;  

Her şeyi söylemek mümkün;  
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Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum  

Anlatamıyorum". 

 

Necati'de buna benzer çağrışımları bakın nasıl duyar: 

"... deniz gebe şimdi 

bu gece doğuracak mavi 'yi" 

 

"Soneler" 

Soneler le ozan, öz ve biçimde değişiklikler getiriyor. 
Biçimde, dörtlü dizelerle kıtayı örüyor. Özde ise, eski halk 
türkülerimizin kara sevdasını güncelleştiriyor. Lirik bir 
anlatım. Türkülü bir akıcılık. Şiirin ritmi son derece hareketli. 

Şöyle başlar: 

"Çiçek derlerim acep kime vereceğim 

Uyur su uyur taş uyur gök, 

Bu güzellik içinde nereye ereceğim 

Gel de içimdeki yarayı sen sök". 

("Bu Güzellik İçinde Nereye Ereceğim") 
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Evet, halk türkülerimizin bir devamı Necati'nin 
soneleri. Öz ve biçimde aynı  yola çıkıyor. Bir Karacaoğlan 
deyişi; a-b-a-b hece ölçütüne baş vuruyor, birinci ve üçüncü 
dize ile ikinci ve dördüncü dizeler birbirlerini destekliyorlar. 

"Sevsen de sevmesen de ölüm var 

Derler sevdalanmak settir ölüme 

Uzakta benim için yaşar bir yar 

Ama ne etsem gelmez sevda gölüme. " 

("Sevsen De Sevmezsen De Ölüm Var", şiirinden ilk 
dörtlük.) 

Taa derinden duymak bir gerçek varsa, ki var sanırım; 
o zaman ozanlar bu duyuyu önce duyar, gerçek duyar, 
derinden duyar, önsezileri us kapılarını daha erkenden çalar. 
Geldi gelecek bir muştunun habercisi olur. 

Necati, bir aşığın sazından ve sesinden bakın nasıl 
seslenir. 

Ölümü düşünerek yaşamak güzel olmaz 

Sevişir insan ve usulca ölür kederinden 

Çiçek ancak bakarsan uzun zaman solmaz 

her şey güzeldir duyarsan ta derinden" 

("Isınırım Eski Şiir Dizeleriyle" şiirin ikinci dörtlüğü). 
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 "Çayhane Şiirleri" 

"Çayhane Şiirleri'nde Necati Zekeriya daha da 
geliştirilmiş bir biçem ve söylemle karşımıza çıkıyor. Necati, 
şiir serüveninde hep bir yenileşme ve değişme çabası içinde 
kıvranmıştır. Gene de eskiye özlem ateşini öldürmemiştir. Şiir 
bağlamında nesne ve imge yanı sera; son şiirlerinde dil ön 
plânda görünür, dilin kıvraklığıyla, işlekliğiyle Necati, 
"Çayhane Şiirleri’ni oya gibi işler. Uzağı-yakını, gideni- 
dönmeyeni, tarihin sayfalarını devirmekle şiir söylemine 
binek taşı yaparak, kalıcı örnekler yazınımıza kazandırır. 

Halk Edebiyatıımıza dönme özlemine sesleniş: 

"Dönerim eski şiire, 

Orda ararım sevginin gizini 

Leyla ile Mecnun ordan çıkmıştır yola 

Ben de orda bulurum yazgımın izini 

Ve usulca yanıma gelir nesimi 

Getirir bana eski sesini". 

(Dönerim Eski Şiire, "Park" Çayır Kahvesi, 
Üsküp, 16. 04. 1986) 

Çayhane Şiirlerinde atılmış, unutulmuş eski 
sokakların tiplerini de canlandırır. Eskiye dönme özlemine 
böylece tanık oluruz. 
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Ve der: 

"İnsanın geçmişe kaçar gider usu. 

Sevişir serçeler damlarda 

Bir yaşlı ezbere söyler Yunus 'u. " 

(Anılar Çoktur Kahve İnsanlarında", 

"Konak" çayhanesi, Üsküp, 2 Mayıs '86) 

"Çayhane Şiirleri" nde görsel şiirin de tanığı 
oluyoruz. Usta ressamın nasıl fırça vuruşları rahat ve 
sağlamsa, öylesine Necati'de sağlam dizelerin betimlemesiyle 
görselliğin ustası oluyor. Şiir yapısını yaparken, resim 
dünyasının araç ve gereçlerini, dil zenginliğiyle görsel şiirin 
somut olsa bile soyut tablosunu yapar. 

"Yıkarlar eski putları, tanrıları 

Yenilerini yaşamlarına katmadan 

Akıl içkiyi kurşun dizecek 

Işık elini pencereye vurmadan ". 

(Yıkarlar Eski Putları", "Stari Saat) 

Kahvesi, Sarayova, 16 mayıs '85) 

"Çayhane Şiirleri" de genellikle son dizelerde ozan- 
yazarların adları geçer. O yazarlarla diyalog kurarken, 
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insanlığın yazgısını dolaylı olsa bile inceler. Son şiirlerinde  
rahat şiir söylemi havası eser. Artık diyeceğini düşündüğü 
gibi yazar. Kin, korku denen pisliklerden tamamen silkinmiş 
bir durumdadır. Çünkü ölüm kapısını çaldı çalacak zaman 
dilimini yaşıyordu. 

Ve şöyle der: 

"... ozan ölünce durur zaman" 

 

Necati Zekeriya'nın Türk dilinde yayınlana şiir kitapları: 

 “Şiirler”, "Novo Pokolonye - Gençlik Kitapevi" 
yayınları, Üsküp, 1950. 

 “Okul Çanı” şiirler, "Detska Radost" yayınları, 
Üsküp, 1952. 

 “Silahşor Tavşan”, şiirler, "Nova Makedonya" 
yayınevi, Üsküp, 1953. 

 "Nerede Olsam", şiirler, "Koça Raçtn" yayınevi, 
Üsküp, 1953. 

 "Gelincik", şiirler, "Koça Raçin" yayınevi, Üsküp, 
1954. 

 "Kırmızı Küpeler", şiirler "Detska Radost" yayınları, 
Üsküp, 1964. 
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 "Ninniler", şiirler, "Kultura" yayınları, Üsküp, 1964 

 "Damlalar", şiirler, "Detska Radost" yayınları, Üsküp, 
1967 (N. D. Ülkü'nün derlemesi yi e). 

 "Yeşil Nerde", şiirler, "Kültura" yayınları, Üsküp, 
1975 (Türkçe-Makedonca); 

 "Sevgi", şiirler, "Koçan Raçin" yayınevi, Üsküp, 
1965. 

 "Lorka Soyutlaması", şiirler, "Tan" yayınları, Priştine, 
1977. 

 "Ağaçlar Dile Gelse**, şiirler, "Tan" yayınları, 
Priştine, 1986. 

 "Harfler Ne Yer", şiirler, "Birlik" yayınları, Üsküp, 
1987 

 "Çayhane Şiirleri'*, şiirler, "Tan" yayınları, Priştine, 
1989. 
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Genç Bir Şairimiz ve Burhan Sait 

 

                        
Sergi ile Çıktık Yola 

Büyük üstat, değerli şairimiz sayın Necati ZEKERYA 
bir şiirinde şöyle diyordu; 

" Sevgi benim umudum  

Sevgi benim onurum  

Sevgi benim ölümüm 

Umutları da sevgide gördüm  

Onurları da  

Ölümleri de..."143 

                                                            
143 Sait, Burhan; “2000’e Doğru” Tan yayınları, 1988. 
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Evet, her işin başı sevgidir. Sevgiyle çiçek açar, çocuk 
büyür. Güneş doğar, gün batar... Ölüm bile sevgiyle bir başka 
olur... 

Yaşamın baharında, yaratıcılığının kıvamında bir genç 
şairimiz ölüme sevgiyle gitti. Bir acımasız trafik kazasının 
kurbanı oldu. O, umudu da, onuru da, ölümü de sevgide 
buldu... Yaş 37'de yaşamına nokta koydu. Daha çok, umut 
bahçelerinde çiçek açacaktı... Daha çok şiirler karalayacaktı... 
Daha çok insanlık için mücadele verecekti... Ve diyordu ki; 

  " bakıyorum... 

karşıda ayna içinde ben 

ben miyim bu ben? 

ne yani 

iki boyutlu muyum? 

aynalı pembe " 

Evet, hep baktı. Aynalardan içeri, aynalardan dışarı... 
Değişik gördü. Görmeyeni gördü... Görene gönül verdi... Ve 
hep verdi bu yaşam denen cilveye. Hiç almadı... Ve sordu bir 
şiirinde: 

"biz neden yaşıyoruz?  

mutlu olup ölmek için mi?  

yoo... 
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toprağa girip çürümek için mi?  

yoo 

evet, ne diyecektim?" 

Evet, diyecektin ki: Yalan dünyada en başta insan 
olmak, özeleştirimizi yapmak, yalana dolana karşı gelmek, 
gün yirmi dört saat çiçek açmak, buram buram barış kokmaktı 
işin özü... diyecektin. Ve diyordun ki; 

"dün bir bebek doğdu komşuda  

güneş yarın da doğacak  

ölüm, son demek değildir 

gel seni bir kez daha öpeyim." 

Evet, ölümle bile gırgır geçmesini bildi. Bildi, çünkü 
yaşam doluydu.  Çünkü direnç doluydu... Çünkü gelecekten 
daha çok şeyler alacağı vardı... 

"tank seslerinden mi ürktünüz,  

çığlıkları mı işittiniz kuşlar?  

hadi, hadi uçun  

kimse ölmedi buralarda. 

siz tanklardan korkmayın,  

namlularına gül dikeriz biz.  
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en sevdalı halimizle,  

dökümlerine kan da katarız biz.  

uçun kuşlar, uçun  

kimse ölmedi buralarda." 

Burhan Sait'in, iki şiir kitabı yayımlandı. Biri 1988 
yılında. Ve ben, o şiirlere kapak düzeni yaptıydım." 2000'e 
doğru " dediydi adına. 2000 yıllar çok eskilerde kaldı... Ama 
durum değişmedi. Ölümler de... 

Sonra, "bela" şiir kitabını 1989 yılında gün yüzüne 
kavuşturdu. Yerli şiirimiz adına sevinmiştik. Genç, dinamik, 
yeni soluklar geliyor diye... 

Ya ölüm.  

Ölüm onu aramızdan alıp koymasa... 

 Yeni umutlarımıza nokta vurmasa? 

Burhan Sait, kabına sığmayan bir kişilikti. Hep dar 
geldi kalıplar, yerler, yöreler... Gilan kentinde doğdu. İlk ve 
orta, sonra lise derken Priştine'ye geliyor. Kosova'nın başkenti 
olan Priştine'de "Tan" gazetesinde uzun yıllar çalıştı. Yazılar 
yazdı, röportajlar karaladı, yorumlar yaptı. Başta Türk 
kimliğinin savunucusu olarak bu konuda ödün vermedi. 
Sorunlarımızın üstüne üstüne geldi... Diretti, yobaz güçlere, 
yerli dalkavuklara... Tan gazetesinde Özel Gençlik Ekini 
çıkardı. Sonra, burası da Sait'e dar geldi. Üsküp'e yol aldı. İlk 
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işi Anadolu Ajansına muhabirlik yapmak. Sonra da "Vardar" 
gazetesini çıkarmak. Ve öyle de oldu. Balkanlar'da Türklük 
sorunlarına gazetesinde yer verdi. Kendisi bizzat yorumlar 
yaptı. Manastır'da Saat Kule'ye haç takılmasından alın, Vardar 
nehri üzerinde ki yılların eskitemediği Üsküp Taş 
Köprüsü'nün onarmak bahanesiyle yıkımına dek yazılarında, 
yorumlarında verdiği mücadeleyi anmak yeter de artar... 

Aradan yıllar geçti... Burhan Sait, uslu durmuyor... 
Üsküp'te dar geliyordu ona. Şimdi gözü İstanbul'daydı. Ve 
geçen yıl İstanbul'a yerleşti. Daktilosunu da Zeytin Burnu'na 
taşıdıydı. Kendisiyle son üç aydır İstanbul'da mütemadiyen 
görüştük. Balkan Türklerini kucaklayacak bir Türkçe gazete 
çıkarma planlarını yaptıydık. İştahı çoktu... Umutları denizin 
engin suları gibi coşup taşıyordu... Her tarafı enerji saçıyordu 
sanki... Hatta ben de, bu yaşıma rağmen gaza geliyordum 
onun iştah dolu proje ve planlarından payımı alıyordum 
haddim olmayaraktan... 

"Bu da şiirdir" der dururdu zaman zaman. E, nedir o 
dediğimde, hemen dudaklarından üç dizelik bir mini şiir 
dökülüverirdi... 

"kaç 

      koş  

          çabuk ol..." 

Kosova Türk Şiiri'nin genç ve umut dolu bir şairiydi. 
Çağdaş şiirimizin gerçeküstücü akımının öncü şairiydi adeta. 
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Öyle dizeleri vardı ki anlam dolu, mesaj dolu... Okurken sade 
saydam, düşündükçe çok soyutluluğa açılıyorsun... 

"f a s a f i s o 

her şeyi gördüm her şeyi  

ne yazık kî  

onlar beni görmediler. 

durum fasa fiso."  

Ya da başka bir şiirinde söyle diyecekti: 

"sen  ağlama... 

kızarsa 

kafasını duvara vur  

fazla kızarsa  

kafasıyla kapıyı kır  

çok kızarsa  

ne mi olur? 

 bi' bok olmaz."144 

                                                            
144 Sait,Burhan. “Bela”, Kosova, 1989. 
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Burhan Sait ,çok yanlı bir yaratıcıydı. Şair, gazeteci, 
yayımcı yanı sıra bir ara tiyatroda da emek verdi Kosova'nın 
Gilan kentinde Türk Tiyatro Gurubunu kurdu. Hatta birkaç 
temsilde bile baş rolleri paylaştı... 

O, daha çok şeyler yapacaktı... O, daha nice kapıları 
aralayacaktı. Olmadı... 

Burhan Sait hızlı yaşadı. Ölüm daha da hızlı geldi... 
Şimdi Burhan kardeş, sen rahat uyu... Umudun da, onurun 
da, ölümün de sevgi çiçekleriyle bezemiş bir bahçe bizlere 
bıraktın. 
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Yahya Kemal – Resim ve Renkler 

 

 

Büyük üstadın şiiriyle ilgili o kadar çok konuşuldu ki, 
o kadar çok yazıldı ki... ben konuya başka bir perspektiften 
yaklaşırsam sanırım renklilik bakımından ayrı bir tat vermiş 
olurum diye düşünüyorum..  

Dedim ki, bir üçlem oluşturayım. Yahya Kemal - 
resim sanatı ve renkler... 

Ustada bir ressam olsa neyi çizerdi. Neleri tablolarına 
aktarırdı. Ve hangi renkleri kullanırdı. Yahya Kemal, aslında 
şiirini yazarken bir tabloyu oluşturuyordu. Her şiiri kendi 
başına birer tablodur... 

Betimlemesi muazzamdır. Sade, ama anlam yüklü. 
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Bir İstanbul manzarasını düşünün, fırça darbeleriyle 
yapsa, tablosunda ne mükemmel eser çıkarırdı ortaya... Acaba 
hiç resim yapmayı denedi mi diye merak ediyorum. Mutlak 
yapmıştır… En azından çiziktirmeleri vardır… Bu konuda 
somut bilgilerimiz elimizde yok. Ama o, bence bir ressamdı... 
Renklerin yerine betimlemesel kelimelerle yazdığı her şiir 
birer tablo misalidir... İşte İstanbul böyle çizilir. 

“Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul 

Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer 

Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul 

Sade bir semtini sevmek bile bir ömür değer” 

 Ya da başka bir şiirinde. 

“Git bu mevsimde, gurup vakti, Cihangir’den bak 

Bir zaman kendini karşındaki rüyaya bırak 

Başkadır bu akşam bütün akşamlardan”145 

Derken, aslında şair kendi iç dünyasını ve içsel 
duygularını İstanbullun görselliğiyle pekiştiriyor. Daha da 
ileri gidip mistik bir tablo yaratıyor. Nonfigüratif bir soyut 
çalışma da diyebiliriz buna... 

                                                            
145 Ayvazoğlu, Beşir. "Yahya Kemal’in İstanbul’u",  İstanbul, 2008. 
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Yahya Kemal'de öylesine bir renk terbiyesi var ki 
inanılmaz derecede ölçülü ve özenli. İnsana, tabiata, kâinata 
karşı çok hassas bir aydın. Şiirlerinde de bu renk cümbüşünü 
görmek mümkün. Özellikle mavi... Siz de bilirsiniz ki bu renk 
daha ziyade enginliği, sonsuzluğu, hürriyeti, sükûneti 
sembolize eder. Şairin” Açık Deniz” şiiri hatırlanırsa, O'ndaki 
sonsuzluğa uzanışı da kolayca görülür. Mavi, sema, gökyüzü, 
gök kubbe. Bütün milleti, bütün toplumu bir ruh, bir şuur 
etrafında toplayan gök kubbe… Ve bu oluşumun adı da mavi 
gökyüzü. Aslında üstat mavi renge aşık. 

Maviyle üşüyor, sonar gene maviyle örtünüyor guruba 
karşı.. 

Yada söyle diyebiliriz Yahya Kemal mavinin 
şairidir. 

“Vuslat” şiirinde der ki. ”Gök kubbesi her lahza 
bütün gözlere mavi”. ”Bir Yıldız Aktı” şiirinde bir parıltının 
akışını betimlerken şöyle der. “Hayali mavilikte bu anı 
parıldayış. 

Maviyle ilgili, bir başka örnekte. ”Hala görünür 
gecen asırlar/Bir bir koyu mavi gözlerinde”. Üstat burada 
mavinin nüanslarına dek iniyor. Koyu mavi diyor… 

İnsan denen yaratık düşündükçe, hayal ettikçe, yaşar. 
Vardır. Ve var olduğuna inanır… Ama bir de sonsuzluk var… 
İşte bu sonsuzluğu şair maviyle özdeşleştiriyor. “Deniz 
Türküsü” şiirinin son dizelerinde, 
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 "Yürü, Hür maviliğin bittiği son hadde kadar  

 İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar" 

 Maviyi musikiyle hareketlendirirken “Karnaval ve 
Dönüş” şiirinde der şair. 

“Ermiş bu mavi sahile bir musiki gibi”. 

“Maltepe” şiirinde üç yerde mavi rengi, ya da 
sözcüğü kullanmaktadır. Üçüncü kıtanın ilk dizesinde: 

 ”Artık enginleşince mavi sükûn”, 

 dördüncü kıtanın son iki dizesinde: 

 “Şimdi sahil boyunca Maltepe’yi 

/Köpüren mavi dalgalar yalıyor”  

ve şiirin son kıtanın ilk dizesinde diyor ki : 

”Kanmadık gasp eden bu maviliğe”. 

Yahya Kemal mavi rengin endamını 
“Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiirinde aslında 
taçlandırıyor.  

”Kendi gök kubbemizin altında bu bayram saati/ 

 Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi /  

Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan.” 
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Yahya Kemal'de başka renkler ve bu başka renklerin 
sembolizesinin üzerine pek çok şey söylenebilir. Ama Yahya 
Kemal'in rengi bence, yukarıda bahsettiğim kavramlar 
dolayısıyla mavi'dir. 

Endülüs'te Raks şiirinde "kırmızı, al" gibi kelimeler 
ağırlıkta. Aşk, coşku, heyecanı özümseyen kırmızı renkle 
ilgili üstadın şiirlerini incelediğimizde şu dizelere 
rastlamaktayız… Diyor ki: 

 “Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı...  

 Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı… ” 

 Gene aynı şiirde renklerle örtüşen, iki dizeyi de 
burada alıntılamadan yapamayacağım. 

Bakarımsınız: 

”Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli 

Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli…” 

Şair, İstanbullun şafak vaktini en çok sever. Ve der: 

 ”Yıldızlarıyla başka bir alemdi her gece/ 

Kıpkırmızıydı şanlı ufuklarda her şafak”.  

Masmavi kelimesini kullandığı gibi, kıpkırmızı 
kelimeyi de yeri geldiğinde ustaca kullanmaktadır. Bir örnekte 
“Süleymaniye’de Bayram Sabahı” adlı şiirinden verelim. 
Diyor ki: 



317 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

 ”Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri  

 Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri”. 

Şairin diğer renklerle ilgili diyalogu devamlı 
günceldir… Üç değişik şiirde değişik renklere rastlamaktayız. 
”Bergama Heykeltıraşları” şiirinde pembe renge, ”Nazar” 
şiirinde de  sarı rengine ve “Aşk Hikayesi” şiirinde de mor 
rengine rastlamaktayız. 

Üstadın şiirlerinde iki simgesel renk daha hakimdir. O 
da siyah ve beyaz. 

Siyah, karamsarlığı, korkuyu, kötülüğü ve ölümü 
sembolize ederken, beyaz renkte barışı, temiz ruhluluğu, 
saflığı, dürüstlüğü özetler… 

Şimdide değişik şiirlerden siyah renkle ilgili 
dizelerden örnekler verelim. 

“Baştan başa, her yer kesilir kapkara zindan” 

“Ufkunda bir dakika görünmeksizin kara” 

“Dağlar nasıl bakarsa siyah ufka öyle bak” 

“Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli” 

“Bu çınarlarla siyah servilerin gölgesini” 

Birde beyaz, bembeyaz renge kulak verelim. 

“Soğuk ay öptü beyaz ensesini” 
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“Ne beyaz bakire zambak, ne ateşten lale” 

“Gittikçe bembeyaz gezinenler üçer beşer” 

Alıntıladığımız dizelerden de anlaşıldığı gibi Yahya 
Kemal’in her dizesi bir renk cümbüşü. Dikatlıca renkler 
yerlerine oturtturulmuş. Bir kuyumcunun özene bezene 
titizliğiyle renkler uyum içinde harmoni sağlamaktadır. Tam 
bir usta ressamın tabloda yaptığını, şair şiirinde yapmaktadır. 
Sanki görsel bir şölen okura sunuyor. Ben şiirlerini 
okuduğumda bir sergiyi izler gibi oldum.  

Yahya Kemal aslında resim sanatını aşırı derecede 
sever… Çokça önem vermekle kalmayıp Türkiye ‘de bu 
alanda eksikliklerimizden söz eder. Çünkü 10 yıla yakın 
Paris’te kaldığı dönemlerde resmin ne kadar önemli olduğuna 
tanıklık eder ve Türkiye’ye döndüğünde bir makalesinde 
şunları yazar. 

"Resimsizlik ve nesirsizlik… (Bu) iki feci noksanımız 
olmasaydı bizim milliyetimiz bugün olduğundan yüz kat daha 
kuvvetli olurdu… 

Resimsizlik yüzünden Cedilerimizin yüzlerini 
göremiyoruz. Ah bu ne fecî hicrandır! Eski şehirlerimizi 
göremiyoruz; yanmış yahut yıkılmış nice binalarımızı 
göremiyoruz; eski kıyafetlerimizi göremiyoruz; o kıyafetlerin 
asırlar arasında, yavaş yavaş nasıl tekâmül ettiklerini 
anlayamıyoruz; vr. tanı kurduğumuz eski seferlerimizi, eski 
meydan muharebelerimizi, bu muharebeleri başaran şerefli 
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ordularımızı göremiyoruz. Ah, ah... Resimsizlik yüzünden 
daha neleri, daha neleri göremiyoruz. 

Topkapı Sarayı'nda bazı meraklılara gösterilen Hüner 
name’nin minyatürlerine bakarken kaç defa gönlümden bu 
özleyiş geçti: Ah, dedim, ne olurdu, her asrımızın her 
manzarası, yalnız İstanbul değil, bütün Anadolu ve Rumeli; 
Macaristan ve Akdeniz şehirlerimiz böyle minyatürlerde 
görünselerdi. 

Hüner name, Üçüncü Sultan Murat zamanında, 
Sokullu Mehmet Paşa sadrazamken, bir Türk ressamının hem 
kendi devrini, hem de  Hazine’den çıkarılıp kendine gösterilen 
maziye ait resimleri kopya ederek — maziyi tasvir edişinden 
ibarettir. 

Böyle olmakla beraber bu kitap ne kadar canlı, ne 
kadar düşündürücü, halis bir Türk'e ne kadar ürperme veren 
bir eserdir. Ya tıpkı Avrupa milletlerinde olduğu gibi, bizde 
de her şehirde ve her devirde birçok ressamlarımız olsaymış 
ve o ressamlar, her biri kendi ihtisasına göre, millî ve şahsî 
hayatımızın her safhasını tasvir etselermiş ve o tasvirler bize 
kadar gelselermiş, biz onlara bakarak, büyük, geniş ve derin 
tarihimizi her an görebilseymişiz! Ah! Ah! Bu ne üzüntülü bir 
özleyiştir.” 
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                             Balkan Türk Halkı Şiirinin 
Dizelerinde İstanbul 

 

 

Balkanlar çeşit çeşit ulusların kültürleriyle, sanatıyla, 
gelenek - görenekleriyle, yapı özelikleriyle, harmanlanmış, 
birbirleriyle kaynaşmış, iç içe geçmiş renkli bir mozaiğe 
benzer. 

          Balkan Yarımadası'nı oluşturan ülkelerde yaşayan 
insanlar, birbirleriyle komşu olmaktan öte, akrabadırlar. 
Çünkü Balkan ülkelerinin bugünkü sınırları çizilmeden önce, 
bu ülkeleri oluşturan insanlar yüzyıllarca yan yana, birlik 
içerisinde yaşamışlardır. Balkan uluslarının hemen hemen tüm 
yaşantılarında, gelenek ve göreneklerinde benzerlikler vardır. 
Kuşkusuz tüm bu benzerliklerin saptanmasında, bu konuda 
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bilimsel değerlendirmeler de yapıldıktan sonra, elde edilecek 
bilgilerin, kitaplar halinde yayınlanmasında sayısız yararlar 
vardır.  

          Sözünü ettiğimiz Balkan Yarımadası'nda yaşayan 
şairlerin dilinde İstanbul, hâlâ gönül imparatorluğunun 
başşehri olarak görülmeye devam etmektedir. İstanbul'un 
gizemli güzellikleri, yüzyıllar boyunca suyun berisinden 
özlemle, iştahla, gururla bahsedilmiş, insanlarımıza nice 
hayaller kurdurmuştur. 

Balkanlar'da yaşayan ulus ile halkların anonim halk 
edebiyatında İstanbul ayrı bir yer tutar. İstanbul bir şehir 
olmaktan çok, bir dayanak, bir güvence siperidir. İstanbul bir 
derman yuvasıdır. 

Boşnak halk edebiyatında İstanbul, batıdan doğuya 
açılan bir kapı olmaktan çok, bir vatan sevgisi, bir ana 
özlemidir. Samimi, sıcak, soylu bir bağ uzantısıdır. Bir köprü 
ki, her taşı yürek, her dokunuşu gözüdür. 

  “U Stanbolu na Bosforu  

Bolan paşa lezi  

Duşa muje na izmaku  

Crnoj zemlji tezi 

Molitva je njemu sveta  

Dok mujezin sa munare 
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 Uçi glasom svim  

La illahe illelah sellam alejkum.” 

Boşnakça yazılan bu şiirin müellifi bilinmese bile, bu 
şiir kendi başına bir türkü, bir ağıt olup adeta bir millî marş 
gibi Bosna'da dilden dile dolaşmaktadır. Doğrudan doğruya 
Türkçe kelimelerle de karşılaştığımız bu şiirde örneğin paşa, 
minare, harem, minder, ahret gibi sözcüklerle örülen 
dizeler, aslında bir aşkın ölümle sonlanan trajik öyküsünü 
anlatırken, imge olarak ilk planda İstanbul ele alınmıştır. 

Arnavut Şiirinde de İstanbul kendine has görüşlerle 
yorumlanmaktadır. Şöyle ki, İstanbul, kimine göre bir 
vatandaş karşılaşması, kimine göre de bir olumsuzluğun 
mekân buluşmasıdır. 

Örneğin bir anonim Arnavut halk türküsünde de 
İstanbul şöyle dile gelir. Arnavut dili özleminin yanı sıra, 
yıllar önce İstanbul'a göç eden bir Arnavut esnafının ve turist 
olarak İstanbul'a gelen bir Arnavut'un süslü bir destinin satışı 
ve satın alınması sırasında kırılmasıyla başlayan diyalog hayli 
ilginç bir söyleşiye tanıklık eder. 

“Vajta ne Stamboll te bej Pazar  

Perkujtim ta blej nje vazo balte  

Paqe selam o usta te me japesh 

 Vazon ine te mire ku e pate  
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Vazoja nga dora seq me ra  

Dhe mu be njezet e pes cope  

Me erdh rrotull deti Marmara  

Dhe dyaanit turk mu hap si nje grop 

 Se me shau poqari ne turaisht” 

Bu şiirde de yer alan örneğin pazar, selam, usta gibi 
kelimeler, Türkçenin Balkan dillerindeki varsıllığını açıkça 
göstermektedir. Genelde Arnavut şairlerin dilinde ve 
dizelerinde İstanbul olumlu bir imgeyi oluştursa bile, bazı 
şairlerin şiirlerinde ise İstanbul, olumsuz bir olguyu simgeler. 
Gjergj Fishta'nın '"Mehmet Ali Paşa" şiiri buna örnektir. 

“Ku kan mledhe halin n kuvend  

E kan nişe te bisedojn?  

Si ti a bajm e tek ti a bajmi  

Se ne Mdereti na ka shitun  

Na ka shitun Malet t Zi 

Per nji rrotull gurabi  

E ky Pasaha Mehmet Pasha  

Ky edhe araka prej Stambollet.” 
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Günümüz Makedon edebiyatının hiç şüphesiz en ünlü 
şairlerden biri olarak bilinen Mateya Matevski'dir. O, 
İstanbul’u Lorca’yla kucaklar. İstanbul'u Lorca ile gezer ve 
yazar.  

          “İstanbul’a gittiğimiz zaman 

Reka kalırdı 

Beliçanhlar Ribniçanlar Nistovtsahlar 

Reka kalırdı 

İstanbul'a gittiğim zaman 

Oduncular, çobanlar, çiftçiler 

Ah İstanbul’a gittiğim zaman 

Odesa’ya, Ulahistan’a 

Reka kalırdı.” 

dedikten sonra dört dörtlükten oluşan şiiri şöyle sonlanır: 

“İstanbul'a gittiğimiz zaman 

Reka kalırdı 

Vardar yolunda Tuna boyunda Rüzgâr koynunda 

Reka kalırdı 

İstanbul'a gittiğimiz zaman 
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Ovada, denizde, elemde 

Reka kalırdı 

Ah İstanbul’a gittiğimiz zaman 

Ve uzak Amerika'ya 

Gönlümüze yerleşirdi Reka 

Ah İstanbul’a gittiğimiz zaman 

Ve orada kaldığımız zaman.” 

Bir diğer Makedon şairi Trayan Petrovski den de söz 
edelim. Türkiye'de büyükelçi olarak görev yapmış, hem Türk 
halkını, hem de İstanbul'u çok sevmiştir. Bir şiirinde şöyle 
der, 

“Mihrap önünde ve minarede 

Ve Boğaziçi'nde utanmadan yıkanan İstanbul 

Altın gölgeleri karşısında yalancısın yalancı 

Seni tımar eden yular ve üzengiler yalancıdır 

Esrik eden şaraplar yalancı 

Seni kelebek hastalığına kaptıran bitki ve hay” 

diyen şair, bir başka şiirinde ise yine İstanbul ve tarihî 
mekânlardan söz eder. "Dikili Taş" şiirinde ayrıca 
Balkanlar'da acımasız yürütülen savaşlara adeta lanet eder: 
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“Yine kılıç kılıçtı 

Bense dizelerimin yanı başında  

Yalnızca ünlem işareti gibi dimdik  

Bu kılıcı neden uzun boylu  

Kuşandığımı bilmiyorum 

Türk edebiyatının geniş coğrafyası bütününde 
Balkanlar da yaşayan ve yaratan Türk edebiyatçılar kendine 
özgü bir yeri tutmaktadır. Dolayısıyla Türk Edebiyatının bir 
bütününü oluşturmakla kalmayıp, Batı edebiyatından 
sentezledikleri (algıladıkları) imgesel özellikleri de 
edebiyatımıza kazandırmakta öncülük etmektedirler. Türk 
Edebiyatının renkli olan bahçenin varsıllığına Rumeli'de halen 
yaşayan Türk yaratıcılarımız yeni yeni açan çiçekleri de 
ekleyip süslemektedirler. 

         Gerçekten renkli bir mozaik Balkanlar.Çeşit çeşit 
ulusların kültürüyle, sanatıyla, gelenek görenekleriyle, yapı 
özellikleriyle harmanlanmış,birbirleriyle kaynaşmış,iç içe 
olmuş bir renkli dünya .Bu renklilikten bizzat söz konusu 
ortamın her şeyini beraber paylaşan biz RUMELİ Türkleri, 
özümsediklerimizi Türk Edebiyatımızın dokunan kilimine bir 
kareyi bile olsa eklemek bizler için gurur verici bir olgu.. 

        Tabii. Ana ülkemiz olan Türkiye'de de gözümüz- 
kulağımız. Yüreğimiz bir bütün... Ve bu bütünün yarısı orda, 
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yarısı Rumeli'de derken, İSTANBUL kendi başına bir abide, 
bir imge, adeta bir büyüler diyarı... 

          Rumeli Türk şairinin dizelerinde İstanbul ise 
bambaşka... Şöyle ki güzeller güzeli bir sarışın sevgili 
misali... Göç eden bir Deliormanlı' nın uçup kayıplara karışan 
Boğaz martısı... Sultan Ahmet'te güvercinlerin Tuna suyuyla 
sarhoş edilmesi... Ve daha nicelerini tek tek örnekleyip, 
incelemiş olacağız ilerdeki sunumum süresince. 

       Balkanlar'da yaşayan ve yaratan Türk şairleri, İstanbul'un 
iki önemli kavşağında buluşur. Bana göre: Birincisi; Göç ve 
göç edenlerin imgesel olsa bile, özlem ve yakınma kavşağı. 
İkincisi de gurur ve umut kavşağı. 

      İstanbul İstanbul olalı dizeler yazdırmış, acılarına, 
sevinçlerine dert ortağı olmuştur. İstanbul kendi güzelliğiyle 
de büyüleyici bir kent. Tarihle bütünleşen bir kent. 
Uygarlıkarın uğrak yeri olmuş bir mega şehir.  

       Ve böyle derken gelelim Bulgaristan da yaşayan ve 
yaratan Türk halkı şairlerimize. Onların İstanbul ile ilgili 
dizelerine. Hüseyin Rahmi GÜLER İstanbul'u bir efsaneyi 
oluşturan imgelerle betimler. Ve der; 

"İstanbul güneşiyle açılır gözlerim 

Boğaziçi 'nde şahlanan bir at gibi 

 Güzel bir kız gibi Şiir gibi... " 
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              Evet, ne güzel şöyleymiş. İstanbul şiir gibi bir kent 
demiş. Sonra bir başka şiirinde Güler, Rumeli'yle İstanbul'u 
bütünleştirirken şöyle der: 

"Ve yeni bir yaşam başlıyor, 

       Hayalimde Rumeli,gerçeklerle İstanbul'da... " 

          Sabri ALAGÖZ İstanbul ile ilgili 7 şiir karalamış. Her 
şiir kendine göre bir İstanbul panoraması. Şair ALAGÖZ, 
aslında İstanbul' u Sofya'dan kucaklıyor. Çünkü o Rumenlide 
nöbette. Ata yadigârı o yerlerde Türkçe'mizin ses bayrağını 
hala dalgalandırmaya inat eden bir Türk aydınımız. Anavatanı 
ve İstanbul'u özlüyor ve diyor: 

  "Oynuyor içimdeki yosunlu yara 

 Anlıyor musun beni Marmara? " 

       İnce bir uyak,derin bir manayı içeren şiir şöyle noktalanır: 

"Sakınma benden Talihim olsa da kara 

 Gizlim yok senden içim sütbeyaz Marmara " 

        ÂLAGOZ,"Geçmişe Dönerken" adlı şiirinde birazdan 
vurguladığımız İstanbul özlemini Sofya'da bakın nasıl 
hisseder: 

"Belki sen Boğaziçi 'nden 

Defalarca seslenmişindir bana 
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  Kavuşmamı istemişsindir yeni AŞİYAN' 

 Ama ben hala buradayım  

Demir atmış gemi misali  

Sofya 'da nöbet tutuyorum. " 

      Rumenliden göç, kanayan bir yara. Yüzyıldır sürüp 
gidiyor bu yol... Birer birer ata diyarını terk ediyoruz. Son, 
Bulgaristan dan 1989 göç olayı hafızalarımızda tap taze... 

       Ahmet Şeref ŞEREFLİ, duygusal bir yaklaşımla 
İstanbul'u duyar değil, dokunur adeta: Ve der; 

"Gülemediğimiz topraklardan geliyorum İstanbul'um 

Bu defa özlemimle değil, sana ellerimle dokunuyorum. 

 Bu defa gördüğüm posta kartı değil 

 Karşımda gerçek Süleymaniyedir. " 

          Gene İstanbulluyla hesaplaşır ŞEREFLİ, Uzakta 
unutulmuş, atılmıs bir vatanda kalmak gerçekten zor bir olgu. 
Arayan, soran yok. Türkçe’mize Türklüğümüze yasak olduğu 
bir dönemde isyan etmemek elde değil. Adette çılgına 
dönersin. Ve şöyle yırlarsın: 

" Hey beyefendi, bakarımsın beyamca, beybaba, 

bilebilir misin ben kimim amca?  
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Ve kaç bin ok yarası var kanayan ulusal onurumda? " 

            Bulgaristan kökenli şaire Fatma RODOPLUnun 
İstanbul ile ilgili seslenişi hem yumuşak hem de iyimser. 
Hesaplaşmaktan çok dillere destan olan İstanbul un 
güzelliğinden bahseder." İstanbullu Dizeler" şiirinde 
RODOPLU, lirik bir yaklaşımla tatlı bir müziği adeta bizlere 
sunar. Ömekleyelim; 

"İstanbul, sen ne güzelsin 

 Nur tanemsin ve özelsin, 

 Dünyalara bedelsin 

 Dizelerde gazelsin." 

          Bir başka şiirinde RODOPLU, özlemle İstanbul'dan 
bahseder. Ve der: 

"Özledim Marmara' nınyaşam dolu mavisini 

 Özledim sahillerin dalga dalga nağmesini,  

Özledim camilerin muştulu ezan sesini 

 Özledim sonbaharın ruh okşayan bestesini.'" 

Bir başka Bulgaristanlı şair de Niyazi İsmail'dir. O 
da her ne kadar doğduğu yerin özlemini çekse de 'İstanbul, ah 
İstanbul!' diyen şairlerdendir: 
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“İstanbul'da iken Kırcaali’yi özlüyorum 

Elbet 

Hatıralar bırakır mı peşimi 

En cefalı günlerim burada geçtiler 

O yamyamlıklar 

Hiç unutulur mu? 

 

Ben İstanbullu oldum kim ne derse desin  

Ben İstanbulluyum yana yana  

Bir zamanlar Kırcaali şehrine sahiptim  

Ama Kırcaali şehri sahip şimdi bana!” 

           Bulgaristan Türk halkı Şairlerinin İstanbul la ilgili 
örnekleri çoğaltabilir. Örneğin; Alış SAİT, Ahmet ATASOY, 
Eşref RODOPLU’ysa ÇEBECİ Mehmet ÇAVUŞ vb. 

          Yunanistan'da yaşayan Türk yazar ve şairler de 
İstanbul için özlem duymuşlar, onun güzelliğinden dem 
sürmüşlerdir. Batı Trakya şairlerinden önde gelen merhum 
Alirıza SARAÇOĞLU, İstanbulu kutsal bir kent olarak 
betimler. Islam aleminin bir merkezi ve de mekanı olarak 
gösterir. Türk ve islam sentezini adeta bir bütün kılar. 
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         Aslında İstanbulu bir minareler şehri olarak resimler 
dizeleriyle SARAÇOĞLU. 

Ve der: 

" Muhammed'in muştusu ile anılan belde 

 Minarelerin ile aşka kadar yüksel de  

Türk 'ün İslam 'a olan hizmetlerini anlat 

 Binlerce minareden Ezanları dinle... 

 

Ramazan geceleri pür nur olur her yerin 

   İstilasına uğrar her köşen meleklerin 

Gururunu artın süsledikçe mahyalar  

Vecdi içinde gezinir erenler evliyalar" 

          Makedonya Cumhuriyeti Türk Halkı şairlerinde 
İstanbul geçmişe özlem duyulan bir olguyu oluşturur. Nostalji 
bir sesleniş buram buram tüter dizelerinde bu yörelerde 
yaşayan yaratıcılarımızda. Balkan Türk şiirinin öncülerinden 
olan Necati ZEKERİYA, İstanbul’u Yahya Kemal ile 
kucaklar. Semt semt gezer oralarını. Asıl Üsküp ve İstanbul 
arasında gelgitler yapar. Memleketlisi olan Yaya Kemal ile 
diyalog kurarken İstanbul'a olan özlemini de yer yer açığa 
vurur. Ver der: 
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" Burada duyduk adını Yahya Kemal 'in 

 Gül getirdi mezarından bir dost 

Burada okudum “Erenköy ‘de Bahar “ mı? 

Özlemle yanarmiş Emirgan 'da çay içerken 

Burada toplamış yeşili gözlerine  

Maviyle yıkamış onları Boğaz 'da " 

        ZAKERİYA'nm son iki dizesi gerçekten çok güzel. Çok 
manalı. Şiirsel bir duyarlıkla Boğaz' da ki mavi su ile sözünü 
ettiği ozanın gözlerindeki yeşili betimlerken bir ressam 
duyarlığı ve ustalığıyla vermeyi başarmış ZEKERYA. 

        Biba İSMAİL, Makedonya Türk genç şairlerinden bir 
olarak bilinmektedir. O İstanbul'u bir sevgili olarak kendine 
siper eder. Adet ta İstanbul'la sevişir. 

İşte örnek; 

"Gurup ederken güneş, 

 Esrarengiz kadim şehir  

İstanbul üzerinde, 

 Boğazdan dörtnala gelen 
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Bedenim gibi sıcak  

Rüzgar senfonisi eşliğinde 

 Biz ve dudaklarımızın  

Yumuşaklığı varız sadece " 

        

İSMAİL, kardeşimiz daha da ileri gidip şiirini şöyle 
sonlar; 

''İstanbul üzerinde 

 Alaboranın ardından  

Tenimin titreşimlerim 

Farklı düzlemlere taşımak 

 Sessiz sakin denizde  

Arzu edilebilecek  

Tek şey olsa gerek. " 

          Makedonya Türk Şairlerimizden yeni yitirdiğimiz Sabit 
YUSUF kardeşimizin İstanbul'la ilgili iki şirini derledim. Asıl 
YUSUF'un "Kapalı Çarşı" şiiri bir bütün olarak İstanbul 
tablosunu resimler. Ver der; 
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"İstanbul'un göbeği kesilmiş burada 

  Aksaray 'da öten kuşlara karşı 

 Kuyumcu dükkânlarında doğan güneşlerce  

Seherde parıldıyor Kapalı Çarşı. " 

         Şimdi de Moldavya'ya uzanalım. Gagavuz şaire Liubov 
Tanasoğiu "'İstanbul" adı altında ki şiirinde İstanbul 
manzarasını kare kare objektifine aktarır. Bu şehre her 
gelişinde yeniden vurulduğunu ve her gelişinde bu gözeliğe 
aşık olduğunu dobra dobra söylemektedir. Düşünmek ve 
yaşamak iki ayrı olgu olsa bile bir yerde kesişir. Nerde kesişir. 
Elbet TANASOGLU'nun şiirinde kesişir. Örnekleyelim; 

"Her gelişimde yemden vurulurum  

Yeniden mor şafaklarına bürünürüm  

Çöz çözebilsen yalnızlığımı 

 İçimdeki büyüyü. 

  

Seninle çıkarım kara sevdaya 

Seninle Yeditepe aydınlığa 

Konuşur Kız Kulesi benimle sessiz sessiz 

Bir balıkçı Galata Köprüsü 'nde yerini korur. 
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Aksaray coşkusu yağar içime 

Sultanahmet Meydan'ında yeşil renklerine karışırım 

 İstanbul, seni düşünmek güzel  

Seni yaşamak daha da güzel. " 

          Romanya'daki Türkler İstanbul'u büyük bir özlemle 
hem türkülerinde, hem ağıtlarında kendine has duygularla dile 
getirmişlerdir. Romanya-Türk halk edebiyatında İstanbul 
şöyle dile gelmektedir: 

“İstanbul'un ortasında meyhane  

İçtim rakı oldum sarhoş, divane  

Efkârımdan çaldırdım dare, kemane.  

Uyu ey, haline hayran olayım  

Sen uyu ben sana kurban olayım.” 

diye başlayan ve beş kıtadan oluşan şiir şöyle sonlanır. 

“İstanbul'dan aldırayım resmini  

Nerelerden işideyim sesini  

Acı derde uğrattın yarim beni. 

Uyu ey, haline hayran olayım  

Sen uyu ben sana kurban olayım.” 
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Bu türkü, 1958'de Balıkçı Ferhat'tan derlenmiştir. 
Dobruca'nın Köstence kentinde bu türkü hâlâ halk tarafından 
söylenmektedir. 

Romanya'da yaşayan günümüzün değerli şairlerinden 
Emel Emin, iki şiirinde İstanbul'dan bolca söz etmektedir. 
Büyüsüne kapıldığı Süleymaniye Camii için yazdığı 
"Süleymaniye" adlı şiirinde, 

“Dağ misali yükseliyorsun Süleymaniye,  

Çocukluğumdan meraklıydım hep seni görmeye.  

Düşündüm heyecanla kuruluş yıllarını,  

Mimaride sadelik, zarafet ustalığını.  

Avluda idare ediyordu Koca Sinan.  

Anahtarı uzatıyordu Sultan Süleyman.” 

diyen Emel Emin, "Vatan" adlı şiirinde ise anavatana olan 
sevgisini İstanbul'la pekiştirmektedir. İstanbul 
imparatorlukların başşehridir. Düşündüklerini özdeşleştirirken 
duygu yüklü sandalını Boğaz'ın sakin sularında adeta gezdirir: 

“Günümüz burada geçti, yine çekildik yola,  

Yollandık İmparatorluğun payitahtı güzeller güzeli 

İstanbul'a 

Giderken bu şehirden gece geçmiştik,  
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Gezimizin son noktası gibi seçmiş  

Tan yeri ağarırken göründü minareler,  

Müminleri namaza çağırıyordu ezan sesleri.” 

 

           Kosova Türk Halkı Şairlerde de İstanbul, gene 
ihtişamlı, gene özlem dolu, gene sevgi dolu... 

Boğaziçi bir başka olur Kosovalı şair Arif 
BOZACI'da.O. öylesine imgelerle nakış örüyor ki ..iyisi mi 
biz şiiri olduğu gibi alıntılayalım: 

“İstanbul'da 

Yeni Cami 'nin merdivenlerinde 

Bir güvercin gördüm 

Gözü deniz.göğsü deniz.” 

   

 Boğaziçi 'nde çocukluğum 

 İki yeşil daldır uzar  

Yüreğimde yine deniz." 

         Bir başka Kosova'lı şair Agim Rifat YEŞEREN'de 
dizelerle sevdiği şair Orhan Veü'yle diyalog kurar. Necati 
Zekerya ve Yahya Kemal'de bunu görmüştük. Benzerine 
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YEŞEREN -Orhan VELİ’de rastlıyoruz. Bu örnekte de 
İstanbul, iki şair arasında dostluk köprüsünü ne kadar 
mükemmel kurduğunu görmekteyiz. Orhan Veli'ye sanki, 
suyun bu tarafından sesleniyor... Ve diyor YEŞEREN; 

"ve 

ne boğaziçi 'nde durdu gemiler 

 ne Üsküdar 'da türküler 

 güzel kadınlar hala güzel  

rakılar çeşit çeşit. 

sen böyle mi olacaktın 

gözlerin kapalı 

istanbul'u dinlemeyecektin. " 

          İrfan MORİNA İstanbul'u Aksaray'ın bir otelinden 
izlerken şöyle bir tablo çiziyor; 

"Dertlileri kahvesinden tükenmez 

                                 kimi akşamcı 

                                 kimi sabahçı  

                                 kimi pişmancı 

Bilmem kaçıncı defadır bu karşılaştığım  
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               İstanbul 'un 

                         Aksaray 'in 

                                  Aynı otelinde. " 

             İbrahim RUGOVALI duygusal bir Kosova 
şairidir.Günlerden bir gün şair Kadıköy İskelesinde oturur.Ve 
aklına çocukluğu gelir.Bir bir gözlerinin  önünden yaşam 
kesitleri geçer..Ve sonra yazar, 

"Bir sabahın başlangıcı gökyüzünde  

Kadıköy İskelesi 'nin maviye kesiyor rengi  

Yaşamın suları acı tatlı akıyor  

Bir çocuğun gözlerine  

Ve mavi denizde uçuş yapan martılar  

Eski baharların dökülmüş kanatlarına  

Kadıköy İskelesinde Bir çorcuğun yarım yeşil 

 Açıyor yaşama yaprakları. " 

          Zeynel BEKSAÇ ise İstanbul ve özlem ikilemini şöyle 
dile getirecekti: 

" Ah güzeller güzeli İstanbul  

Bir özlem ağacı gibi büyüdü içimde hep. " 
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Fahri Mermer ve Taner Güçlütürk, İstanbul'u öz be 
öz kendi toprağı olarak belleyen Kosovalı şairlerdendir. Her 
iki şair de şiirlerinde İstanbul'un özelliklerini anlata anlata 
bitirememişlerdir. Bunlardan Fahri Mermer "Boğaziçi" adlı 
şiirinde İstanbul'a methiyeler düzer: 

“Yaz kokan Mayıs sonu  

Boğazın Anadolu yakasında  

Ne güzel açmıştır Erguvanlar  

İstanbul eskisi gibi değil” 

Fahri Mermer amansız bir hastalığa kapılır. 
İstanbul'da tedavi için bulunur. Ölümü beklerken bile 
İstanbul'un güzelliklerini yudumlamaktan kaçınmaz. Ancak 
İstanbul'da geçir-diği eski günleri arar, ama aradığı tadı 
bulamaz. Duygularını şu mısralarda yansıtır: 

“Yaz kokan Mayıs sonu  

İstanbul daha başka seviliyor  

Hele Boğaziçi bambaşka bir dünya  

Koca şehrin huzuru  

Deniz dökülüyor buradan  

Paşabahçe'de asırlık çınarlar  

Belki eski günleri ararlar  
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Ben de eskiyi arıyorum  

Ama tadını anlamıyorum” 

Genç şairlerden Taner Güçlütürk ise İstanbul'u bir 
üçlem içerisinde resimler: Kendisi, babası ve İstanbul. 

“Baba! 

Bu mısralarda sen ve İstanbul varsınız 

Bir de ben varım baba, 

İstanbul 

ve İstanbul'da bir ben 

Ne kadar tuhaf değil mi? 

Üçümüz ne kadar yabancıyız birbirimize 

Ben hiç böyle olmamıştım 

Ben hiç böyle yabancılık çekmeyecektim 

İstanbul'da hani ?” 

Evet, İstanbul daima, hem mutlulukların, hem de 
acıların durak yeri olmuştur. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki İstanbul, şairlerin ilhamına 
bir okyanus sonsuzluğunu buyurur. Açıldıkça derin felsefelere 
kürek çekmeye zorlar... Girdikçe, gizemi artar. İçindeki 
güzelliği dışa vurur... 
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Balkan edebiyatı içerisinde de İstanbul kendine has 
bir yorumlama noktasını her zaman zorladı ve zorlamaya da 
devam edecektir. Balkan topraklarında İstanbul üzerine 
antolojiler dolduracak şiirler yazıldı. Bu yazıda sadece 
tadımlık olarak Balkan şairlerinden birkaç örnek vermeye 
çalıştık. Aslında Rumeli’den, 'İstanbul, ah İstanbul!' dedik ve 
de demeye devam edeceğiz 
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Evliya Çelebi Ressam Olsaydı… 

 

 

         Dünyanın en büyük ve önde gelen seyyahlarından birisi 
olan Evliya Çelebi’nin, gezip gördüğü ve anlattığı yerleri 
tarihi ve kültürel dokularıyla el alan çalışmalarında, özellikle 
Balkanlardaki gözlemleri takdire şayandır. Evliya Çelebiyi, 
dönemini ve o günkü Balkan ülkelerinin kültür, sanat ve 
düşünce hayatını konu alan görüşlerini yazılı olarak 
seyahatnamesinde görmek, içine dalmak ve yaşamak 
mümkün. Yalın ve sade bir dil kulandı. Halkın anlayacağı dile 
yazarken hep bir başka gözle görmeyi denedi. İşe o göz bir 
ressam gözümüydü? 



345 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

 Evliya Çelebiyi çok başarılı bir hat ustası olduğunu da 
bilmekteyiz. Keşke yazarken, çizerken eskizlerini de 
bulabilsek. Çünkü Evliya Çelebi’nin çokça yerlerde hat 
çalışmaları ve çizimleri var olduğunu bilmekteyiz.   

Ben hep merak etmişimdir, Evliya Çelebi ressam olsa 
Balkan şehirlerini, gezip dolaştığı yerleri nasıl çizerdi? Çünkü 
onun müthiş bir algılama becerisi vardı. Betimlemesi 
mükemmeldi. İmgesel zenginliği renkli idi. İşte tüm bunları 
tuvale nasıl aktarırdı diye merakım artıkça bu işi ben bir 
ressam olarak adım olmayaraktan denemeye çalıştım. Onun 
gözlemlerini benim fırçamla bütünleştirmeye uğraştım. Evliya 
Çelebi ile ilgili o kadar çok konuşuldu, o kadar çok yazıldı ki 
biz bu okyanusa bir damla su misali katkımızı sunmayı amaç 
güttük. Bir başka tat vermek istedim bu konuda. 
Bilimsellikten çok lirik bir hava içerisine kendimi zorladım. 
Umarım başarılı olacaktır. Araştırmamın içerisinde tuvalime 
yansıttığım fırça darbeleriyle oluşan tablolarımdan da örnekler 
sunmaya çalışacağım. Evliya Çelebi yazacak, ben çizeceğim. 
Ben yazacağım, o çizecek… 
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Balkanlar Tarihi Süreç İçerisinde ve Osmanlı Varlığı 
  

Balkanlar tarihi süreç içerisinde değişik kavimlere ve 
Miletlere gerek göçler gerek başka nedenler sebebiyle daimi 
ev sahipliği yapmıştır. Balkanlar tarihi süreç içinde antik 
dönemden bu yana Asya ile Avrupa arasında köprü olmuş çok 
önemli topraklardır. Osmanlı devleti dönemi Balkanlarda 
Türklerin en etkin olduğu dönemdir. Bu dönem hoşgörü ve 
adaletin olduğu dönemdir. Türklerin asıl ve kalıcı ilişkileri 
Osmanlıların kuruluş yıllarından itibaren bu topraklara ayak 
basmalarıyla başlamıştır.           

Osmanlı devleti bölgede uzun yılar varlığını 
korumaya çalıştı bunu yaparken akılı politikalar uyguladı. Bu 
süreç içerisinde Türklerin bir coğrafyadan başka bir 
coğrafyaya göçü, beraberinde büyük kültür değişmelerine de 
yol açmıştır. Osmanlılar Balkanlardaki hayatın şekillenmesine 
de önemli bir rol oynamıştır. Balkanlarda Osmanlıyla birlikte 
İslam – Türk kültürü, eğitimi, bilimi, edebiyatı geniş çapta 
yayılmaya başlamıştır. Bu olguyu halk dilinde 17. yy kaleme 
alan Evliya Çelebi seyahatnamesinde146 adeta bir fotoğraf 
ustasını çektiği karelerle vermeye başarmıştır. Özene bezene 
adım adım Balkanları ve o dönemki gelişmeleri görsel bir 
ustalıkla vermeye bilmiştir. Ben de 21. yüzyılda sehpamı ve 
tuvalimi alıp yollara düştüm. Çelebinin gezdiği yazdığı 
yerlere destur dedim. Ama o deha benim gözümde büyüdükçe 

                                                            
146 "Evliya Çelebi Seyahatnamesi", İstanbul, 1896-1900.  
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büyüdü. Gezginci Çelebi ne büyük iş yapmış binlerce kez 
tekrarlayıp durdum… 

Ben de bir yerden başlamaya karar verdim. Ve Evliya 
Çelebinin seyahatnamesini elim e aldım. O yazdı, ben de 
çizdim. Şöyle ki: Balkanlar dendiği zaman akla gelen iki 
şaheser olan köprübaşında fırça darbelerimle şu tabloları 
yaptım. Biri Mostar köprüsü, diğeri de Drina köprüsü. Biri 
yağlı boy, öbürü de sulu boya. 
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Evliya Çelebi'nin betimlemeleriyle Tuvalime Yansıyan 
Renkler ve Görüntüler…147 

 
  
     Mostar 

Taştan dondurulmuş bir hilal,  Kudret Kemeri gibi 
ifadelerle güzelliği ve görkemi yüzyıllardan beri anlatılan, 
övülen Mostar Köprüsü; 16. yüzyıl mimarlığımızın klasik 
döneminde yapılmış olup, köprü mimarlığımızın en seçkim 
örneğidir. Görkemiyle karşımda duruyor. Meydan okur gibi, 
“beni bakalım nasıl çiz ecen “der misali ışıklarla cilvesini hiç 
eksik etmiyor. Bir yandan Mostar köprüsünü tuvale 
aktarırken, öbür yandan da Evliya Çelebiyle de derin sohbete 
dalmış bulunuyorum. 

Mostar şehri, adını köprüden almıştır. Yöresel dilde 
Most- köprü anlamına gelmektedir. Değişik yazarların ve 
seyyahların eserlerinde köprünün yapıldığı tarihle ilgili 
bilgiler birbirlerine uymaktadır. 1557 ‘de temelleri atılmış ve 
1566 ‘da yapımı tamamlanmıştır. (Kanuni Sultan Süleyman 
dönemi, 1520 – 1566) Evliya Çelebi bu eser Mimar Sinan'ın 
eseridir demişse de o eser öğrencisi olan Mimar 
Hayretinindir. 

 Taşıyıcı Kemerin 3,95 mt olan genişliği, pahlı bir 
çıkıntı ile genişleyerek döşemede 4,30 mt oluyor. Bu pahlı 

                                                            
147 Evlijâ Čelebî, "Putopis", 1967 Sarayova 
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çıkıntı Osmanlı klasik mimarlığı dönemi köprülerinde görülen 
bir biçimlendirme. Buna Sinan ekolü biçimlendirmesi de 
diyebiliriz. 
           Resmi yağlı boya tekniğiyle çalışırken en çok 
zorlandığım nokta neydi biliyor musunuz? Su. Akan su. O 
akıyor mu yoksa durur bir hal demiydi. Neretva nehri yeşil 
miydi mavimiydi. Öyle bir yeşildi ki anlat desen anlatamam. 
Çiz desen çizemem. Ben derim ki Evliya Celebi yeşili. Tablo 
bitti bitecek derken bu köprüyle ilgili yine Çelebi'nin 
Seyahatname'sinde Mostar Köprüsü şöyle anlatılır; 'Şehrin 
birçok cüretli çocukları köprüden aşağı sıçrayıp nehre düşer 
ve güya bir kuş gibi uçar, her biri bir çeşit perende atarak suya 
düşer. Kimi baş aşağı, kimi bağdaş kurar, kimisi ikişer, üçer 
birbirini kucaklayarak suya atlarlar ve derhal kenara çıkıp 
kayalardan yukarı tırmanarak köprübaşına gelirler. Köprü 
üzerindeki vezirler ve ayanlardan ihsanlar alırlar. Birçok 
delikanlılar evlerinden ustalarının dükkânlarına yemek 
götürürken köprü üzerinde gitmeyip başında yemek tablası ve 
iki elinde sefertası varken ince korkuluk üzerinden seyredip 
seyredenlerin yüreklerine heyecanlar salarlar idi.' 

 1664-1665 yılları arasında Mostra’da bulunan Evliya 
Çelebi o dönemde Mostar'ın 53 mahalleden meydana 
geldiğini, 3 bin kırk ev, 350 dükkân 45 cami ve mescit 
olduğunu kayıtlarında bulundurur. 
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 Blagay ( Sarı Saltuk Türbesi)  

Drina köprüsüne gitmezden önce yolumuzda bulunan 
Blagay 'ı ziyaret etmeden geçemeyeceğim. Çünkü Evliya 
Çelebi bu yeri öyle güzel betimliyor ki  
vardığımda o manzarayı çok tanıdık buluyorum. Şövalemi 
Buna nehrinin kıyısına yerleştiriyorum. Ve doğa ile mekânın 
ne kadar birbirine uyum sağladığını, birbirleri ile nasıl 



352 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

kucaklaştığını görerek tabloma nasıl yansıtacağım hakkında 
tereddüt duyuyorum. Ama mutlak başarmalıyım çünkü Evliya 
Çelebi 'de bu manzarayı o kadar iyi yansıtmış ki... 

Ve şöyle diyor Evliya Çelebi, Polagay olarak telaffuz 
ettiği Blagay kasabasını ve tekkeyi şu satırlarla anlatır iken : 
"Şehir kalenin altındadır. Kale kapısının mağarasından çıkan 
Buna Nehri kenarında bir küçük kasabadır. Beş mahalledir. 
Dört yüz elli adet bağlı bahçeli, kiremit örtülü evleri vardır. 
Buna Nehri şehri ikiye böler. Fatih Camii, küçük ve eski bir 
yapıdır. Kale altından çıkan Buna Nehri, mağara önünde 
büyük bir havuz haline gelir. Burada kayalara bitişik bir 
Halvetî tekkesi vardır. Bu havuz kenarında herkes sohbetler 
edip balıkları seyreder. İnsan baktıkça hayran olur. Ama 
kimse avlamaz. Her kim balık avlarsa o adam iflah olmaz 
derler. Suyu yazın çok soğuk olduğu için içilemez. Ahalinin 
birçoğu bunun içinde yüzerler. Kenardaki yüksek kale kayası 
üzerinde misk kartalları pek çoktur. Bu havuz kenarında 
kurban kesip dışarıda kartallara bırakırlar. Kartallar burada 
asla insandan kaçmaz. Balıklara da koyun ciğeri atarlar. Onlar 
da yerse gûyâ o adamın dileği yerine gelirmiş."   
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Drina Köprüsü 

Drina nehrinin sakin sularında kendime mola 
veriyorum. Köprünün tam karşısında durmuş yeşilin en ince 
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nüanslarına fırçamı kaptırıyorum. Sokullu Mehmet Paşa 
talimatı ile Mimar Sinan tarafından yapılan bu güzelim eseri 
ancak ve ancak suluboya tekniği ile yapmam gerektiğini 
uygun buluyorum. Çünkü köprünün her ayağı gizemli gölge 
oyunlarına fırsat veriyor. Suluboya zor bir teknik olduğu için 
dikkatli, özenli ve hızlı çalışmalıyım. 
İsterseniz gelin hep beraber Evliya Çelebi'nin gözlemlerini 
dile getirelim. 

" Bu şehrin ortasında Drina nehri akar ve on bir gözlü 
muhteşem Drina köprüsü bir yay gibi nehrin üzerinde kurulur. 
Mimarlıktan dem sürenler için muazzam bir örnek. Köprünün 
yapımına başlangıç tarihi 1571 tamamlanma tarihi ise 1577 
dir." 

Hızlı ve çabuk yaptığım suluboya eserimi ufuktan 
bana göz kırpan güneşin sıcak kollarına bırakıyorum. Yavaş 
ama yoğun bir kuruma için. 
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Sarayova (Saraybosna)  
  

Türkler 1435 yılında Sarayova yakınındaki Hodi Dede 
Kalesini almışlar ve şimdiki şehir bölgesini hâkimiyetler 
altına geçirmişlerdir. Şehrin yapılanması ile ilgili emri İsa Bey 
1462 senesinde vermiştir. Sarayova ismi Türkçe olarak 1507 
yılından beri kullanılmaktadır.16 yy ilk yarısında Osmanlı 
İmparatorluğu' nun en güçlü olduğu dönemde şehir altın 
devrini yaşamıştır. Ordunun komutanı o zaman ki Vezir Gazi 
Hüsref Bey 'dir.1521 -1541 yılları arasında Sarayova 
Balkanların en büyük ve en zengin şehri haline gelmiştir. 
Biz günlerdir Sarayova'yı geziyoruz bir elimde şövale bir 
elimde de Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. Kare kare 
geziyorum baş çarşıyı hem satırlarda hem boyalarda. Gazi 
Hüsref Bey cami avlusundayım. Sarayova'nın en tanınmış 
eski eserlerinden biridir. Balkanlarda en büyük ve en önemli 
İslam mimarisi olsa gerek. Cami 1531 yılında yapılmıştır. 
Bakalım Evliya Çelebi ne diyor bu cami hakkında : 

" Şehrin ortasında saat kulesi olan yerde kurulmuştur. 
Bu cami gündüz ve gece bol cemaat ile tamamen doludur. 
Zira şehrin kalabalık yerinde olup, bir minareli, tamamen 
kubbeli ve kurşunlu eski bir camidir. Süleyman Han devri 
beylerinden biri yaptırmış olup, savaş malından yaptırılmış 
ruhani bir camidir. Vakıf tarafından cemaate Bosna diyarının 
şiddetli kışında imaret kazanları kadar büyük kazanlarla sular 
kaynatıp bütün musluklardan sıcak su akıtılır. Namaz kılanlar 
bu sıcak su ile abdest alıp, ibadet ettikçe Hüsref Paşa' ya hayır 
dualar ederler."  
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Seyahatname içerisinde Buna benzer mimari 
yapılarımız olan hanlar, hamamlar, bedistanlar, kervansaraylar 
gibi eserlerden bahsetmektedir. 

Bende bu kadar eser arasından hangisini 
resmedeceğime şaşırarak, satırlara soruyorum. Evliya Çelebi 
'nin seyahatnamesinden medet umuyorum. Ve baş çarşıdaki 
mimaride duraksayarak belleğimde canlanıp gözlerimden 
gerçek görüntü ile eşleşen onların muhteşem efektleri ve 
mimarisini doyumsuzca resmediyorum.  
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Priştine  

Evliya Çelebi'nin bugün yeni kurulan Kosova 
Cumhuriyeti topraklarını da gezdiği ve izlenimlerini 
seyahatnamesinde kaleme aldığı da bilinmektedir. Uğradığı 
şehirlerden biride Vucıtırn 'dır. Bu küçük kasabanın bütün 
ayrıntılarını verirken. Şehrin zanaatçılar çarşısından da 
bahsetmektedir. O çarşı ne yazık ki seyahatnamenin 
sayfalarında bir anı olarak kaldı bizlere. Ve ben o anıyı şöyle 
resimlemeye çalıştım: 

Evliya Çelebi'nin yolculuğu devam ederken 
Priştine'de de duraksar. Ve Sultan Murat Hüdaverdi gar 'ın 
bizzat kendisi tarafından Osmanlı İmparatorluğu topraklarına 
katılan bu şehirden satırlarca bahseder. Han, hamam, Alay 
bey Sarayı ve Adliye binasını da bu satırlar içine bolca 
yerleştirir. Bende Şövalemi satırların manzarasına yaslayarak 
resmime doğru bir kapı aralıyorum. Ve fırçama direnemeden 
başlıyorum resmetmeye bugün Kosova Cumhuriyetinin 
başkenti olan bu şehri. Lakin eskiye dair ne varsa 
bulamıyorum yıkılmışlar. Beton bloklar yapılmış geriye 
sadece Cami, Saat kulesi kalmış el ele biraz kırgın biraz 
bıkkın. Ama yolcu yolunda gerek öyle diyor Evliya Çelebi… 
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Üsküp  

             Evliya Çelebi Seyahatname’sinde Üsküp'ten söz 
ederken; burada 1 kale, 45’i camii olmak üzere 120 mescid, 2 
medrese, 9 dârü-'l kurrâ, 70 mektep, 20 tekke, 110 çeşme, 7 
kervansaray, 2150 dükkânı bulunan bir çarşı, 1 bedesten, 1 
köprü, hanlar ve hamamların bulunduğunu bildirir. 

            Alıntıladığımız statik bilgiler dışında Evliya Çelebi 
Üsküp’ün ortasından geçen Vardar nehrinin yanı sıra köprü ve 
güzel imalelerden bahsetmektedir. Ben Vardar ve taş köprüyü 
çizmeden geçemeyeceğim. Biraz eski Üsküp havasını vermek 
için 
            Yüzyıl önce objektiflere siyah beyaz olarak yansıyan 
fotoğraf karesinden de bana rehberlik etmesini istiyorum. 
Umarım Evliya Çelebinin betimlemelerini suluboyaların 
yumuşaklığında verebilmişimdir. Görüntüde de bu çalışmayı 
izleyelim hep beraber. 
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Ohri 
  

Bastığı toprakları güzelleştiren, gezdiği coğrafyalara 
bereket gelmesine vesile olan, baktığı gölleri güzelleştiren, 
konuştuğu nehirlerin dilini çözen, gittiği şehirlerdeki 
camilerin duvarlarına şiirler yazan ünlü seyyah Evliya Çelebi 
1668 yılında Ohri'ye gelir. 

Ohri gölünün yan kısmında güzelim mimarimizden 
bahsederken evlerin iki katlı ve beyaz badana ile boyanarak 
çatının kiremitlerle örtüldüğünü anlatır. Ohri kalesinden de 
bolca bahseder. Kalenin iki kapısı olduğunu biri büyük biri 
küçük olmakla beraber mehter takımının da fasıl’ını ayrı bir 
betimleme ile dile getirir. Bende kalede bağdaş kurup oturmuş 
suluboya ve yağlı boya teknikleri ile çalışmalarımı 
sürdürüyorum. Bir yandan Evliya Çelebi okuyup dinliyor. 
Öbür yandan da fırça darbeleri ile tablomdaki kompozisyon 
yerine oturmaya başlıyor. Aslında Evliya Çelebi ile 
dostluğum daha uzaklara gider."Kosova ve Makedonya da 
Türk Halk Efsaneleri" adlı doktoramı hazırlarken Sarı Sal tuk 
ile ilgili engin bilgilerinden yararlandım. Seyahatnamesinin 
bir bölümünde diyor ki :  

Sarı Saltuk'un asıl adı Muhammed Buhari'dir. 
Muhammed Buhari Ahmet Yesevi'nin halifesidir. Ahmet 
Yesevi, Muhammed Buhari'yi şu sözlerle Hacı Bektaşi Veli'ye 
gönderir: 
      - Saltuk Muhammed’im! Bektaşım seni Rum'a göndersin, 
Leh diyarında yoldan çıkmış olan Sarı Saltuk suretine girip o 
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melunu, Dobruca'daki ejderi bu tahta kılıç ile öldür, 
Makedonya ve Dobruca'da yedi kırallık yerde ün sahibi 
ol.[13]  
      Dobruca'ya yetmiş adamıyla gelen Muhammed 
Buhari'nin, Kaligra mağaralarındaki ejderi öldürmesi üzerine 
Dobruca kıralı ve halkı Müslümanlığı kabul ederler. Leh 
ülkesindeki Sarı Saltık namındaki papazı da öldürüp onun 
kılığına giren Muhammed Buhari Sarı Saltuk adıyla hüküm 
sürer ve bölgedeki halkları Müslümanlaştırır. Evliya Çelebi 
sadece bir gezgin değil o aynı zamanda halk bilimcidir. Ben 
tablomu bitirdim sanırım güzel oldu hep beraber bakmaya ne 
dersiniz? İlk çalışma suluboya tekniği ile hızlı hareketlerden 
oluşan bir tablo. Ve bir diğeri ise yağlı boya tablo... 
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Sonuç 

Değerli dinleyenlerim bu sunum ile Evliya Çelebi'nin 
dünyasına başka bir açıdan yaklaşarak bir ressam gözü ile 
görmek istedim.Tam bir yıldır ara vermeden Evliya Çelebi ile 
Balkan yöresini adım adım gezdim .O yazdı ben çizdim 
derken inşallah Evliya Çelebi ile bir sergide sizleri 
buluşturmak, satırlarda imgelediğimiz yapıları görselliğin 
hazzına taşımak temennisindeyim.17 yy da pirim Evliya 
Çelebi' nin satırlarında sürdürdüğü misyonu devam ettirmek 
adına , günümüzde eskisi kadar varlığını sürdüremeyen 
Osmanlı eserlerinin bazılarını satırlar arasından tek tek özenle 
alıp bazılarını da hala direndikleri yerde gözlemleyip gelecek 
nesillere resmederek sunaktır amacım . 

     Evliya Çelebi 'de ressam olsaydı böyle yapardı değil mi?  
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Rumeli’de Tuna Nehri 

 

 

Bir efsanedir Tuna... Bir destandır Tuna... 

Tuna, bizim halk türkümüzdür... Gülen ayvamız, ağlayan 
narımızdır... 

Tuna, sabrın - işkencenin/ yenginin, yenilginin yanan 
meşalesidir... 

Tuna, 600 yıllık İmparatorluğun upuzun gerilen köprüsüdür... 
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Tuna, şanlı tarihimizin mermerde kazınan belgesidir... 

Tuna, Rumeli insanının atardamarı, ulusal kimliğidir... 

Tuna, Türkçemizin taçlandığı mekândır... 

Tuna, Rumeli topraklardan akan serin serin kamımızdır... 

Evet, Tuna bu; şakaya gelmez. Bir bakarsın bir 
gelin duvağı gibi sakin ve saydamdır... Bir bakarsın ki. 
yaban taylar gibi boz bulanık, delidolu akar... 

Değerli okurlar, Tuna nehrini konu edilen şiirler 
üzerinde durmak, ayrıntılı incelemelere girmektir niyetimiz. 
Üç ana başlıkta konumuza aydınlık getirip, Tuna'yı 
şairlerimizde inceleyeceğiz. 

a)Anonim türkülerinde ve halk şairlerinde Tuna 
efsanesi 

b)Divan Şairlerimizde Tuna çeşitlemeleri 

c)Günümüz Rumeli Türk Şairleri'nde Tuna, bir 
göbek bağı misali... 

Ayrı ayrı konulara aydınlık getirmezden önce; Tuna 
nehrinin coğrafîk tablosunu da çizelim isterseniz: 

Tuna nehri, Volga'dan sonra Avrupa'nın ikinci 
uzun ırmağı ve kıtadaki akarsular içinde su hacmi en büyük 
olanıdır. Tuna nehri nerden başlar. Tuna, Almanya'nın 
Güneybatısındaki Karaorman'dan doğar ve 2.824 km'lik 
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teknesinden sekiz ülkeden geçtikten sonra Karadeniz'e 
dökülür. 

Bu nehir, bizi-bize kucaklaştıran bir manevi 
köprüdür. Dil-din, Örf-adet, tek sözle; öz ben ligimizi bir 
bütün olarak perçinleştirir. 

 Türkçemizin bir nehridir Tuna.  

  Kültürümüzün, sanatımızın bir göstergesidir 
Tuna boyları... 

Halkımızın Tuna'yla bağlılığını, bir bütünselliğini 
Üsküplü şair Beyatlı, 1921 yılında yazdığı "Balkan'a 
Seyahat" adlı yazısında şöyle belirtmiş: "Bir Türk'ün 
gönlünde nehir varsa Tuna'dır, dağ varsa Balkan'dır. 
Vakıa, Tuna'nın kıyılarından ve Balkan'ın eteklerinden 
ayrılan 43 sene oluyor. Lâkin bilmem uzun asırlar bile o 
sularla o karlı tepeleri gönlümüzden silecek mi?" 

Evet, Türkü'n gönlünde nehir olarak Tuna'dır, dağ ise 
Balkan'dır yaşayan. Bu iki efsaneleşmiş unsur Rumeli 
insanının belkemiğidir. Atar damarıdır... Gönüllerden kolay 
kolay silinmeyecektir o serin serin akan Tuna... 

Tuna, artık nehir olmaktan çıkmış, Türk halkının bir 
onur bayrağı olmuştur. Hatıralar ıyla, yaşayan açılarıyla, 
sevinciyle Tuna Türk insanının kişiliğidir... 
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a) Anonim Halk Şiiri'nde Tuna Efsanesi 

Tuna nehrinin bir efsane olduğu hepimizce 
bilinmektedir. Çünkü Rumeli İnsanı, onu bir soyutlamaya 
getirirken, somut belgeleri, tarihi gerçeklerini bir bir oya 
örneği türküsüne işlemektedir. Halkça kuşaktan kuşağa 
taşınan bu tablo, günümüz tarihçiler için de önemli bir 
kaynağı oluşturmaktadır. Halkın anonim türküleri tarihimizi 
en iyi şekilde yansıtır. Hilesiz. Olayı saptırmadan... Tertemiz 
bir yalınlıkla konuya aydınlık getirir. Bu, sadece tarihi 
olguları yansıtmakta değil, bir aşk öyküsünü de tertemiz bir 
anlatıyla dizeye oturtur. Bir köprünün yapılışına da anonim 
türkülerimiz şahitlik yapar... Tek sözle halkın sesi, tertemiz 
duyguların özüdür derim ben Tuna için... 

Türklerin Tuna boylarına daha çok eskilerden göç 
etmişliği bilinmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalara göre 
VI. yüzyılda Avar Türkleri bir yandan, bir yandan da 
Peçenek, Kumanlar ve Türkbaşlar Tuna nehrinin kıyılarına 
göç ederler... Türklerin Tuna boylarına ikinci gelişi XIV. 
yüzyılın sonlarına doğru başlamıştır. Ve XX. yüzyıla kadar 
kalmış, kendi kültür ve geleneklerini yaşatmışlardır. XXI. 
yüzyılın kapılarını da zorlayan Türkler, Tuna nehrinin göbek 
bağını capcanlı tutmaya kararlı. Yani, az sayıda kalan Biz 
Rumelili Türkler, son nefesimize dek benliğimizin bayrağını 
onurla yeni gelen kuşaklara taşıyacağımıza inançlıyız. 

Bu bağlamda gelenek-görenek, örf-adetlerimize sıkı 
sıkıya bağlıyız. Türkçemizi, dolayısıyla türkümüzü de 
gururlana gururlana dinletmeye her an hazırız. Tuna 
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boylarında söylediğimiz türkü bizim türkümüzdür. Sevgimiz, 
saygımız, yazgımız, yakarışımız hep bu noktadan 
filizlenir. Ve deriz bir Rumeli türkümüzde: 

"Alişimin kaşları kare aman  

Sen açtın sineme yâre  

Bulamadım derdime çare aman 

 

Görmedin mi ah civan Alişim'i 

Tuna boyunda 

Görmedim hiç ah aslan Alişim'i 

Tuna boyunda ". 

Anonim olarak söylenen bu güzel türkümüzün özünde 
bir aşk konusu olmasına rağmen, milli bir seslenişin de 
uzaktan olsa bile ip uçlarını duymak ve sezmek mümkün... 

Ayrılık konumunu içeren türkü şöyle devam eder: 

"Evleri var hane hane aman  

Benleri var tane tane  

Saramadım yane yane aman 

Görmedin ah civan Alişim'i 
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Tuna boyunda 

Görmedin mi ah aslan Alişim'i 

Tuna boyunda " 

Bu boy ki, Türk boyu; bu soy ki Türklerin soyu... 
Hem soyu, hem de suyu Türk'ün Tunası'dır. Bir ikilem. Bir 
kaynaşım misâli... Ve Türkü şöyle sonlanır: 

 

"Evleri var yol başında aman  

Benleri var sol kaşında  

Saramadım genç yaşımda aman 

Görmedin mi ah civan Alişim'i 

Tuna boyunda 

Görmedin mi ah astan Alişim'i 

Tuna boyunda" 

Tuna nehrini konu edinen türküleri araştırdığımızda 
tespit ettiğimiz özelliklerden bir kaçını ileri sürmek istiyoruz: 
Örneğin; Tuna'yı ele alan türkülerin bir bölümünün yaratıcısı 
belli olmayan metinlerdir. Ki bunların anonim edebiyatımızda 
örneği çoktur. Bir de türkülerimizin yaratıcısı belli olanlardır. 
Ki genelde aşıklardır. Tabii, araştırmalarımız süresince 
onların Rumeli serhat kalelerinde ve Yeniçeri ocaklarında 
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ömrünü geçiren şairler olduğunu öğrenmekteyiz. Kimileri çok 
tanıdık, kimileri de az tanıdık şairlerdir bunlar. Biz her iki 
türden örnekler vermeye özen göstereceğiz. 

O güzelim Rumeli türkülerimizi bir de derleyenler 
var. Derleyenlerin elleri dert görmesin diyorum. Ki onlardan 
biri de, Agim Fişar ve Aluş Nuş'tur. Soylu bir iş yapmaktadır. 
Derleyip, notaya aldığı işte güzel bir örnek: 

"Ben bir roman kızı gördüm Tuna boyunda  

Bir deste gül var elinde, hem kucağında 

Romen kızı Romen kızı 

Anan var mıdır? 

Ne anam var ne babam 

Ben bir öksüzüm 

Sen bir öksüz ben bir yetim 

Alayım seni 

Alayım da gurbet elde 

Sarayım seni". 

Türkülerimiz genelde Bahri remel, yani; fâilâtün 
fâilâtün, fa'ülün vezniyle yazılmıştır. Ki bu havada Tuna'yı, 
konu edilen türkülere de çokça rastlamaktayız.    Hece 
vezniyle yazılan türküler genelde 8’li kalıbı 
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kullanılmaktadırlar. Tabii, ilahileri de unutmamak lâzım. Bir 
anonim türkümüze daha kulak verelim: 

"Tuna yarısında tuttular beni  

Vallahi kardaş tuttular ah aman  

Arkam sıra beş on süvari atlı  

Koştular vallahi kardaş koştular  

İkimizi bir halkaya sardılar  

Vallahi kardaş sardılar  

Ben ağlarım şu fakir ömrüme ağlarım 

 

Yine yeşilendi dağlar ovalar  

Vallahi kardaş meşeler ah aman  

Arkam sıra koştu beyler paşalar  

Vallahi kardaş paşalar". 

Alıntıladığımız bu türkü Rumeli'nin Palanka 
yöresindendir. Türküyü derleyen ve notaya alan M. 
Ramiz’dir... 
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          -Tuna Türkülerinin Yapı Bakımından Özellikleri 

Tuna'yı konu eden türkülerin yapı bakımından 
özellikleri çok çeşitlidir. Hece vezniyle yazılanlar çoktur. 
Ama, aruzla da orda burada örneklere rastlamak mümkündür. 
Gene, bir özellik; Tuna'yla ilgili yazılan metinlerde karşımıza 
çıkan hepsi türkü değildir. Bunlar arasında destan, murabbaa, 
divan gibilerine de rastlamaktayız. Bu demek ki halkın 
Tuna'yı konu ederken formlara bağlı kalmadıklarına şahit 
oluyoruz. Duyguların ağır bastığı bir öze karşı yaklaşımları 
çok coşkulu. Araştırmalarımız süresince daha önceden de 
vurguladığımız gibi; sekizli mısraa yapıya sahip olan Rumeli 
türküleri olduğu gibi, Tuna türkülerinde de araya yer yer 
nidaların girmesi görülmektedir. Örneğin: "aman", "be", "bre" 
gibileri... 

Söylediğimiz türkülerin makamlar genelde bilinen ve 
çokça kullanılan makamlar "Rast", "Sabah" ve 
"Hüseyin”idir.      
     Bir Örnek daha işte: 

"Balçık iskelesi aman  

Kalktığın zaman  

Karadeniz fırtına olmuş aman  

Halimiz yaman. 

Tuna Tuna kanlı Tuna aman 

Yol vermiyor aman..."(1) 
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         -Tuna Türkülerinin Konusal Özellikleri 

Tuna türkülerinin konusal özelliği iki ana başlıkta 
incelenebilinir. Biri Epik, İkincisi de Lirik. 

Epik olan türküler, genelde tarihi olayları 
yansıtanlardır. Osmanlı dönemi sırasında Tuna boylarında 
yürütülen savaşlar, yiğitlikler, düşmana yakılan ağıtlar 
zamansal olarak IV. Murad'tan başlayan, taa III. Selim 
dönemine dek süren, oldukça güzel epik Tuna türküleri 
oluşturulmuştur. 

Tarihi konulan işleyen türkülerde tertemiz bir 
belgeyle burun buruna gelinilmektedir. Çünkü halk, en içten, 
en ayrıntılı olguları türküsüne yansıtır. Hilesiz. Doğru, 
dürüst…  İşte, efsanevi Estergon Kalesi türkümüz. 

"Estergon Kalesi subaşı durak  

Kemirir içimi bir sinsi firak  

Gönül yâr peşinde yar ondan ırak 

Akma Tuna akma ben bir dertliyim 

Yar peşinde koşan kara bahtlıyım 

 

Estergon kalesi Subaşı kaya  

Kemirir gönlümü aşk denen belâ  
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Çektiğin hoş gör gel etme cefa 

Akma Tuna akma ben bir dertliyim 

Yar peşinde koşar kara bahtlıyım” 

Estergon, Macaristan'ın bir kentidir. Tuna nehrinin 
sağ kıyısında, yani; Vaç dirseğinde bulunan bir kenttir. 

Estergon kalesi kendi başına bir efsanedir. Osmanlılar 
bu kaleyi bir alırlar, bir kaybederler. Müthiş savaşlar 
yürütülür. 1543 yılında Estergon kalesi Kanuni Sultan 
Süleyman'ın zamamda fethedilir. Ne var ki: 2 Ağustos 
1595'te Nemçe ordusu tarafınca yeniden kaybedilen kale, 
yürekler acısı bir manzarayı, yine bu türküde görmek 
mümkün. Lala Mehmet Paşa'nın 28 günlük zorlu direnişi 
türkümüzde destanlaşır.. 

"Estergon kalesi Subaşı hisar  

Baykuşlar çağrışır bülbüller susar  

Kâfir bayrağını burcuna asar 

Akma Tuna akma ben bir dertliyim 

Yar peşinde koşar kara bahtlıyım 

 

Estergon kalesi subaşı kale  

Göklere ser çekmiş burçları hele  
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Biz böyle kaleyi vermezdik ele 

Akma Tuna akma ben bir dertliyim 

Estergon'u vermiş kara bahtlıyım" 

Bir bütün olarak bu konuya aydınlık getiren türkü, son 
dizelerde tarihi olgunun ta kendisini yansıtsa gerek... Şunu da 
vurgulamak gerekir ki: Estergon, 1605'te Osmanlılarca geri 
alınır. Fakat 1683 yılında yeniden Avusturyalıların eline 
geçmiştir. (Nemçe diye Osmanlılar, Avusturya’ya 
demekteydiler). 

Bir kent, bir tarih ve bir türkü... Efsanevi Budin. Bu 
türkü müdür? Yoksa destan mıdır, bilinmez. Ama bildiğimiz 
bir şey varsa o da halkın yazdığı en mükemmel bir eseridir... 

"Ötme bülbül ötme yaz bahar oldu  

Bülbülün figanı bağrımı deldi  

Gül alıp satmanın zamanı geldi  

Aldı Nemçe bizim nazlı Budin'i 

 

Çeşmelerde abdest alınmaz oldu  

Camilerde namaz kılınmaz oldu  

Mamur olan yerler hep harap oldu  
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Aldı Nemçe bizim nazlı Budin'i" 

II. Viyana Kuşatması’ndan sonra Osmanlı 
İmparatorluğu yavaş yavaş zayıflama şöyle dursun, 
Rumeli'deki belli başlı kaleleri elden çıkarmaya mecbur 
oluyor. Halk buna isyan ediyor. Ve Tuna nehrinin kıyılarında 
bu güzelim kent, kimi bireylerin sorumsuzluğundan 
kaybediliyor. Süleyman Paşa ordusunun kaleye geç 
yetişmesi, yeterli yardımın zamanında yetişmemesi 
nedeninden, 78 gün dişe diş bir direnişten sonra, bu kale 
Türklerin elinden gidiyor.     

Ve türkünün sonları olaya şöyle bir aydınlık getiriyor. 

"Sarhatlar içinde Budin'dir başı  

Kan ile yoğrulmuş toprağı taşı  

Çerkez Alemdar'dır şehitler başı  

Aldı Nemçe bizim nazlı Budn'i 

 

Kıble tarafından üç top atıldı  

Perşembe günüydü güneş tutuldu  

Cuma günüydü Budin alındı  

Aldı Nemçe bizim Budin'i" 

Budin'le ilgili kimi bilgiler de verelim.” 
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Tuna nehrinin kuzeyinde taht kuran bir kenttir. Budin, 
Asıl Macaristan'ın başkenti olan Budapeşte'nin bir kesimidir, 
Osmanlılar tarafınca 1526 yılında Mohaç Meydan 
Muharebesi’nin sonucu Budin ele geçirilir. 2 Eylül 1686'da 
yoğun savaşlar sonrası Avusturya’ya yenik düşülür. Kale ve 
kent yağmalanır. İnsanlar öldürülür. Ki bizim örneklediğimiz 
bu türküde de bu manzara canlı canlı sergilenmektedir. 

Bir başka Budin türküsü de "Budin Dedikleri 
Aksu'yun Başı"dır. 

Aksu, Tuna nehrinin bir koludur. Kalenin 
kaybedilişini bakın nasıl bir duyarlıkla tarihi olay 
algılanmaktadır: 

"Budin dedikleri çepçevre meşe  

Kurdunu, kuşunu doyurduk leşe  

Hüngür hüngür ağlar Genç Ali Paşa 

Geldi küffar aldı Kale-ı Budin-i 

Aldı Budin kalesini geçti bedeni 

 

Budin'in içinde biz üç kız idik  

Altın kafes içre beşli kuzuyduk  

Küffarın eline layık değildik 
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Geldi küffar aldı Kale Budin-i 

Aldı Budin kalesini geçti bedeni". 

Gene tarihimize nöbet tutan bir türkümüz. Olay gene 
Tuna nehrinin mavi sularıyla şanlı olan bir adada geçiyor. 
Konuyla ilgili ayrıntılı olarak bilgileri Dr. Lubinka 
Raykoviç'ten dinleyelim: "...Tuna nehrinde, Tekiya'nın 
doğusunda, meşhur Demirkapı'nın dört kilometre kadar 
berisinde ve Orşava'nın yarım kilometre kadar ötesinde 
Adakale adına Türklerle meskun birkaç yıl öncesine 
kadar küçük bir ada vardı. Gerdap'ta büyük bir 
hidrosantral yapıldıktan sonra bu şirin ada mavi Tuna'nın 
suları altında kalmıştır. 

XV. yüzyılın ilk yarısında Türkler adaya 
yerleştikten sonra burası zamanla önemli strateji noktası 
olmuştur. Belgrad, Peşte ve Temişvar'ın zaptı için 
Adakale Önemli bir üstü. Bu ada, sıra ile Avusturya, 
Türk, Sırp ve Romenlerin egemenliğinde bulunmuştur. 

Bazı kaynaklara göre Adakale adı Ali Paşa'nın 
Ada'yı Avusturya lılar'ın elinden geri aldığı 1738 yılında, 
ilk kez geçmektedir. Türk egemenliği döneminde Adakele, 
Vidin valisinin idaresi altında bulunmaktaydı. "(2) diyen 
sayın Dr. Lubinka Hanımefendi bir de Adakale'yle ilgili bir 
türküden bahseder. 

Türkü kendi başına bir olay olsa gerek. Beş dörtlükten 
oluşan türkünün ne zaman yazıldığına dair bir bilgi olmasa 
bile Mehmet Paşa bize baş dur dizesine dayanarak 1738'lerin 
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bir olaydan etkilenen bir şairin, bunu yazdığı tahmin 
edilebilinir. 

Türkü, hece velinin 8'li kalıbıyla yazılmıştır. Arı duru 
bir Türkçenin akıcılığı ile türkümüzü olduğu gibi 
alıntılayalım: 

"Uyan padişahım uyan  

Uyan da Mevla'ya dayan  

Yeniçeri kulun yayay aman  

Hey Ada Ada yoluna feda 

Ada'nın çevresi bağlar  

Alt yanında Tuna çağlar  

Bu yıl çok analar ağlar  

Hey Ada Ada can sana feda 

 

Ada'nın çevresi yapı  

Alt yanında demür kapı  

Bir fitilde atar topı  

Hey Ada Ada can sana feda 
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Üç günde yapıldı şallar 

Bu yıl gelür başa haller  

Nemçe kralı durmış ağlar  

Hey Ada Ada can sana feda 

 

Ada'nın çevresi taşdır  

Alt yanında otı yaşdır  

Mehmed Paşa bize başdır  

Ey Ada Ada can sana feda" 

Olayın özünü bütün çıplaklığıyla dile getiren 
dörtlüklerde güzel bir müzik egemen. Tuna çağlayışını 
sanki duyar gibi oluyoruz. 

Tuna ki, aşığın derdinden anlar... Onunla koyu bir 
sohbete dalar. Ve der şair: "Bu yıl çok analar ağlar". Bu 
dizeden de anlaşıldığı gibi, büyük bir savaşın olageldiğinin 
habercisi olunuyor. 

Sözünü ettiğimiz epik türkülerde kahramanlıkla 
övülen çok sayıda paşalar mevcuttur. Tabii, bizim konumuz 
bu olmadığı için; biz gene Tuna sularına dönelim, Tuna'yla 
ilgili imgesel bağlamda geçen diyaloglara kulak verelim. 
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Tuna nehriyle ilgili yazılan dize ve dörtlüklere 
değinmeyi devam edelim... Ve işte bir dörtlük: 

"Tuna nehri akmam diyor  

Etrafımı yıkmam diyor  

Şanı büyük Osman Paşa  

Pilevne'den çıkmam diyor" 

Söz Pilevne'de iken, Sofya'lı bir Türk aşığı olan Aşık 
Hıfzı'nın "Desta-ı Plevna Muharebesi"nden örnek vermek 
istiyorum. Asıl, Aşık Hıfzı, Tuna nehrini bir dörtlüğünde 
şöyle dile getirir: 

                       23. 

"Rusya der ki: Ey aklı zâyı  

Aldanıp boş yere etme dâvayı  

Nasıl bir fen ile geçtim Tuna'yı  

Emrime geçirdim Bulgaristan’ı 

 

                         24. 

Osman Paşa der ki: Vermezim ara  

Eğer Mansur gibi çekseler dara,  
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Nasıl geçtiğini bilirim, ne çare  

Sanma ki mertlikle aldın buyanı". 

  Aşık Hıfzı bu destanı 1877 yılında yürütülen Türk-
Rus savaşlarını, Rumeli yakasındaki olayları ve özellikle 
Gazi Osman Paşa'nın Pilevne Savaşı’nda; Plevne'yi 
savunmasındaki yenilgisini Osman Paşa ile Rusya'nın 
karşılıklı konuşmalarını, bu savaşın acılarını ve halkın 
çektiklerini dile getirmektedir. (3) 

Bir de Aşık Rûşeni'den örnekler verelim. "Silistre 
Destanı" çok sade bir dille yazılmıştır. Silistre Ozanı 
Kuşeni, "Silistre'nin düşman tarafından nasıl 
sıkıştırıldığını, kalenin lağımlarla tahrip edilerek 
düşürüldüğünü, esir alınılanların merhametsizce 
öldürüldüğünü, şehitler için akıtılan gözyaşlarını ustaca 
yansıtmıştır. Savaşın kahramanlarından Sert Mahmut 
Paşa ve Silistre Valisi Haci Ahmet Paşa da düşmana esir 
düşmüşlerdir. İyi bilinir ki bu savaşta, Tanzimat şairi 
Şinasi'nin babası Topçu Yüzbaşı Mehmed Ağa da 
Şumnu'da şehit düşmüş, mezarı Köşklere giriş salonda 
bulunurken, benim Şumnu Türk Lisesi'nde öğretmenlik 
yaptığım 1958 yılı sonlarına kadar korunmaya 
alınmıştı."(4) 

Şimdi de Silistre Destanı'nda Tuna'yla ilgili söz eden 
dörtlüklerden örnekler verelim: 

"Varımızı verdik Hakkın yoluna  
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Fırsatı vermedi İslam kuluna,  

Küffar orduldu kurdu Tuna boyuna  

İslam'ın üstüne çöktü bir duman". 

 

"Küffar köprü kurdu Tuna üstüne  

Herkes silahım aldı destine,  

Yürüyüş götürdük küffar üstüne  

Bulmadık fırsatı, tez döndük hemen " 

Âşık Rüşenî, büyük bir tahminle sözünü ettiğimiz 
savaşa bizzat kendisi katılmışa benziyor. Acı, hüzün ve 
yenilgili bir havayı korkunç bir duyarlıkla tablosunda usta bir 
ressamın fırça darbelerini vurmuşçasına cesaretle sergiliyor. 

Çaresizliğin kıvrım kıvrım bir atmosferde Rûşeni der: 

"Bir taraf Tuna'dır, bir taraf kara  

Kâmil cerrah yoktur yaramız sara,  

Girdaba düşmüşüz gayri ne çare  

Meskenimiz oldu derya vü umman". 

Rûşenî, destanın sonlarına doğru gene Tuna nehrinin 
varlığından bahsederken, perişan bir halde olduklarını, 
yiğitlerin şehit düştüklerini vurgular: 
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"O gece geçirdi hemen Tuna'dan  

Nice yiğit uzak düştü sıladan,  

Hakk'a sığınalım büyük belâdan  

Olmuşuz bu viran içre perişan". 

1829 yılında yazılan bu destanı Aşık Rûşenî, şöyle 
tamamlar; 

"Vekîl-i Resulsün Sultân-ı Cihan  

Ehl-i İslâm sana duada her ân.  

İnşallah rahata kavuşur cihan  

Rûşenî eyledi bu cengilyân..." 

 

         -Lirik veya Aşk türküleri 

Lirik veya Aşk türküleri gene bir bağlamda Tuna 
nehriyle imgesel olarak kaynaşır. Tuna nehri mütemadiyen 
ayrılıklar simgesi olarak gösterilir. Alıntılayacağımız 
örneklerde askerlik, yada çeşitli savaşlar dolayısıyla 
evlerinden, yurtlarından, sevgililerinden ayrılık acısını çeken, 
dert ortağı olarak Tuna'nın mavi sularıyla sohbet edenleri 
görmek mümkün... 

"Evlerinin önü kar beyazım Tuna yalısı  
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İçerler şarabı ı vişneyi hey çoktur delisi  

Hep yeşiller giyer kar beyazım delikanlısı  

Aceb ol kaşları gözleri hey bana uyar mı" (5) 

Gene anonim bir türkü üzerinde duralım. Ayrılık... 
Sevgiliden ayrılmak. Halkça adını deliye çıkartmak... Ve bir 
Yusuf misali olmak adına... Diye diye tam bir lirik türkü. Bu 
atmosferi bir bütün olarak yansıtmak için gene Tuna nehrine 
başvuruyor şair. Ve diyor son dizede, türkünün ilk 
dörtlüğünde: 

"Gözüm yaşı Tuna selidir şimdi".  

"Fidandır yetişdi raiıb-i gönce  

Cennet bahçesinin gülidir şimdi  

Kararım kalmadı düşdi görünce  

Gözüm yaşı Tuna selidir şimdi." (6) 

Birazdan alıntılayacağımız örnek, tipik Rumeli 
ağzıyla söylenen dörtlüklerdir. Şöyle diyor bir dizede: 
"Cümleciğim kefın oldu." 

Dr. Hamdı Hasanın. "Saray-Bosna 
Kütüphaneleri’ndeki Türkçe Yazmalarda Türküler" adlı 
eserinde altı kıtalık çok ilginç bir türküye rastlamaktayız. 
İlginç olan, Tuna nehrinde olagelen bir trajediye tanıklık 
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yapan şairin güzel Türkçesiyle yazılan dizeler, Tuna nehrinde 
geziye çıkan iki kardeşin yazgısını konu etmektedir. 

 

                   1. 

"Bir ananının iki kızı  

Hâk-i paye sürer yüzi  

Ağdalarda bakın bizi  

Kurban aldı Tuna bizi 

 

               2. 

Eş gidelim büyük taşa  

Yazılanlar gelir başa  

Bakın dostlar olan işe  

Kurban aldı Tuna bizi 

 

             3. 

Kayıcığım tabut oldı  

Siyah saçım kemend oldı  
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Cümleciğim kefen oldı  

Kurban aldı zalım Tuna" 

İlk üç görüntü bir tablonun üçlemlî bir bütünü. Her 
dörtlüğün sonunda tekrarlanan. "Kurban aldı Tuna bizi" 
nakaratı türküye ayrı bir müzik getirmektedir. İmgelerle dolu 
olan türkünün en ilginç betimlemesini üçüncü dörtlükte 
görmek mümkün. Kayıkların tabut olması, gömleğinin kefen 
oluşu, şairce yazılan en dokunaklı göndermelerdir... 

Türkü sonlara doğru; Tuna'nın suları yavaş yavaş 
kayığı parçalar. Sorulan tek soru, "neler yapar anacığım"? 

Biz son üç dörtlüğünde olduğu gibi alıntılayalım: 

4. 

"Ben hamama varmış idim  

Siya saçım örmüş idim 

Ben düşümde görmüş idim  

Aldı bizi zalim Tuna 

 

5. 

Kayıcığım başdan ayrıldı  

Alem başıma devrildi  
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Şehidlik bize verildi  

Kurban aldı zalim Tuna 

 

6. 

Parelendi kayıcığım  

Parelendi yüreciğim  

Neler yapar anacığım  

Kurban aldı zalim Tuna" (7) 

Evet, Tuna bu, şakaya gelmez. Acıyla-sevinci, 
kinle-aşkı, ayrılıkla-kavuşmayı, dostla-düşmanı hep  
Tuna'nın zaman zaman mavi duru suları, zaman zaman 
da çılgın dalgaları insan ve doğa arasında bir bağ 
kurmuştur, öyle bir bağ kî... Tuna'yı yalnız ve yalnız şair 
ve yazarlar anlar... 
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II. RUMELİ'DE TUNA AKAR SERİN SERİN... 

 

Tuna'nın efsanevi varlığı Rumeli'nin bağrında yatar. 

Tuna, Türk halkının göz nuru, kanayan yarası, dert ortağı, 
tatlı belasıdır... 

Tuna, türkümüzün kıvrak sesi... Ağıtımızın yanık seslenişidir... 

Tuna, acının-tatlıya bağlandığı, nefretin-aşka dönüştüğü, iki 
delinin bir arada kucaklaştığı mekânlar mekânıdır... 

Tuna, öyle bir varsayımdır ki, halkımız ona hem var, hem yok 
der. Hem somuttur, hem soyuttur. Hem güldür, hem dikendir... 

Tuna bu... Şakaya gelmez. Bir bakarsın alev alev, bir bakarsın 
serin serin akar... 
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Ve biz gelelim Divan Şairleri'nde Tuna 
Çeşitlemeleri’ne. 

b) Divan Şairlerinde Tuna Çeşitlemeleri 

Divan edebiyatında Tuna nehrinin ayrı bir yeri vardır. 
Asıl, Divan Şairleri imgelerle şiirlerini örerken; ateş, su, gül, 
kılıç, şarap vb. özlü sözcüklerin anlam dolu, özellikle mecazî 
anlamları içeren sözcüklerle duygu yumaklarını çözerler. 
Divan, kaside, gazel, mersiye, şehrengiz, maltla gibi yazın 
türlerinde dizelere şairler içini dökerler... Ustaca, yorum 
yüklü mesajlarla... 

Osmanlı dönemi devrinde Rumeli topraklarında 
yaşayan Divan şairlerinde Tuna nehri ve genelde nehirler 
kendine özgü bir yer almaktadır. Nehir zaman zaman bir 
mekân olarak görürler, zaman zaman da bir sevgili... 

XV. yüzyılda yaşayan ünlü Prîştineli Meşini, 
nehirlere olan bağlılığını, ya da nehirlerin çeşitlemeleriyle 
imgesel mesajlarla göndermeler yaparken, sevdaya 
kapılanların alev alev yanan aşklarını da mükemmel bir 
tabloyla çizer. 

Edirne'ye ait yazdığı sehrengizinde iki nehirden 
bahsederken, mavi mavi sularda güzellerin varlığından 
bahsetmeden de kendini alamıyor. 
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                        62. 

Soyunur Tımcaya girer güzeller 

Acılır ak göğüsler ince beller 

                       63. 

Siyeh futa kuşansa dilber 

Olur san gice gündüzle beraber 

                      64. 

Futada Hak komşu bir sırrı gayb-ı 

Ki örter damen ile görse aybı 

                      65. 

Su içre bunlara kılsan nikâhı 

Görürsün burc~ı âb içinde mâhı 

                      66. 

Bulardan vasi uman abdala benzer 

Kİ bunlar suya düşmüş maha benzer 

                      67. 

Gözün yaşı Meriç olsa nazarda 

Ne mümkin idi kol boynuna Arda" (1) 
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Mesihi de, Tunca ve Meriç nehirlerinin mavi sularını 
dizelere algılarken, soyunup sulara giren güzelleri, açılan ak 
göğüsleri, ince belleri betimlemekle böylece bir erotik 
tabloyu da çizmiş oluyor. 

Mesihi, Rumeli topraklarında doğup yaşayan bir 
Divan şairimizdir. Dolayısıyla, Tuna ve bura nehirlerinden 
bolca söz etmektedir. 

Tuna boylarında yaşayan Türkler için Aşık Çelebi’nin 
güzel bir değerlendirmesi var. O der: "... Rivayet ederler ki 
Prizren'de oğlan doğsa adından akdem mahlas korlar. 
Yenice'de doğan oğlan baba diyecek vakit fârisî söyler. 
Priştîne'de oğlan doğsa diviti belinde doğar derler. 
Binâenalâzâlik Prizren şair menba'ı ve Yenice fârisî ocağı 
ve Priştine kâtip yatağıdır". 

Gerçekten bu yöre böyledir. Şairlik ruhu, nefes 
almaları kadar önemlidir. Bir de Divan şairlerinde nehir, 
dolayısıyla Tuna'nın varlığı ayrı bir pekişme misalidir. Biz bu 
defa iki değerli divan şairinde Tuna nehrinin varlığından söz 
edip örnekler vermek niyetindeyiz. 

Sûzî Çelebi, Rumeli'nin önde gelen şairlerinden 
biridir. XV. yüzyılın ikinci yarısında yetişmiş. XVI. yüzyılın 
ilk yarısında da yaşamıştır. Şairin Prizren'de doğduğunu, 
bilimi elinin tersiyle itip Mihaloğlu Ali Bey'in gazalarına 
katılıp on beş bin beyittik gazavatnamesini yazdığını 
biliyoruz. 

Sûzî Çelebi'den tezkereler övgüyle bahsetmektedirler. 
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Biz Sûzî nin, Tuna nehrinin varlığından söz eden 
bölümleri üzerinde durup örnekler vereceğiz. 

Sûzî Çelebi, Ali Bey'in gazalarını inci gibi dizerken 
Tuna nehrini de anmadan geçemiyor. Çünkü Ali Bey'in 
yürüttüğü savaş sahası Tuna boylarıydı. Ve şöyle Ali Bey'in 
gazalarının bir bilançosunu yapıyor: 

"Ol itdirdi Varat şehrini yağma 

O saldı Ungûrusa şûr u 'gâvgâ 

 

Ol itdi isfıla oğlın giriftar 

Ol itdi sancağın küfrün nigû-sâr 

 

Tuna kurbında kurmışdı otağı  

Adûnun canına urmışdı tagı 

Zihi server ki bunca iller açdı  

Tunayı üçyüzotuz kerre geçti 

 

Yüzi suyun yine dökmişdi Rüsun  

Putını, sımış idi Ungurusun" 
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Sûzî Çelebi, eserinde Ali Bey'den söz ederken 
coştukça coşuyor. Onun varlığını yansıttığında efsaneleştiğini 
de görmek mümkün. Ama yapmacılığa kaçmadan. Yalın ve 
orijinal. 

Suzi yazmış olduğu Gazavatnamesinde akına giden 
gazileri öylesine coşkulu, öylesine betimlemelerle dolu 
resimliyor ki, karşımızda muazzam bir tabloyu seyreder gibi 
oluyoruz. 

Alayın önünde rengârenk dalgalanan bayraklar, 
mehter takımının müzik sesleri, atların kişneyişleri büyük bir 
aşk tutkunluğuyla tasvir edilmektedir. Ve tüm bunları 
kafilenin Tuna'dan geçişini nefis betimlemelerle 
algılamaktadır. Erdel boylarına gidişi, düşmana saldırışı, 
gazalarda yengilerin elde edilişi, ustaca ve heyecan dolu 
hislerle süsleyişi, o dönem şairlerinin en beceriklisi olduğu 
kesindir. 

Bu atmosferi yansıtan bölümlerden de örnekler 
verelim. Tabii, Tuna nehrinin mavi sularsız bu atmosferi 
yakalamak adeta imkânsız görülmektedir: 

"Alem çekdi revan ol Şâh-ı gazi  

Yarımca Kâf-kudret Şâh-bâzı 

Tunaya irdiler ol hâs erenler  

Gaza deryasına gavvâs erenler 
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Çekildi zevrak u keşti kenara  

Dizildi cümle her su cûy-bâra 

Erenler çıktı fülk-i hâd-pâdan  

Sanasın uçdı şahinler yuvadan 

Yine atlandı ol eşhâb-ı şavkeî  

Yine 'arzitdiler eflâke haşmet 

Gidüp Erdel yolına düştiler germ  

Gaza şevkile her dil mum veş nerm " 

Olaylar gelişe gelişe, Sûzî Çelebi bizzat bu savaşa 
katılıyor. Olayları hem gördüğü gibi, hem de aldığı bilgilerden 
gazavatnamesini yazmaya devam ediyor. İlginç olan özellik, 
Sûzî olayı şiirsel bir hava içinde vermeye özenmektedir. 
Coşku dolu duyarlığı hem gazaya katılanlara moral vermek 
için, hem de tarihi belgelere yatkın olmak için elinden geleni 
yapıyor. Bu arada da Tuna nehrinin varlığından söz etmeden 
yapamıyor.  

Ali Bey ve yiğit askeri Tuna nehrin kıyılarına geliyor. 
Karşısına Tuna'yı aldıktan sonra; nehire selam veriyor... Ve 
başlıyor hitap etmeye... Tuna'yı Tuna yapan, benim diyen Ali 
Bey; bize yol ver geçelim diyor saldıralım Eflâk-u Rusa... Ve 
devamını Suzi'den dinleyelim: 
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"Eğerçi bir deniz manend i cûsın  

Veli tigum deminden sûrh- rûsın 

Benim devrümde çıkdı destanun  

Benimle söylenür nâm u nişanım 

Benümle yâd iderler sen Furatı  

Nitekim Hızr ile âb-ı hayatı 

Bize yol vir geçelüm Ungûrusa  

Salalum gulgule Eflak u Rusa 

Gaza bayramına kurban olalum  

Ne kurban kim serâ-ser cân olalum" 

Tuna nehrinin efsanevi dalgaları deli deli akıp 
giderken, karşıya geçmek hayli zor oluyor. Önüne geleni alıp 
götüren Tuna'nın deli dalgaları kendi başına bir düşman 
ordusu. At kişnemeleri, asker yakarmaları, kılıç seslerinin şak-
şıkları kanlı Tuna sularına karışır.         Bu havaya 
bürünen bir tabloyu daha gözler önüne sergileyelim: 

"Ne bigâne bilür ne aşnayı  

Aceb kim vasfîder kanlı Tunayı 

Akar şam ü seher seyli şafak-reng  

Bu hûnı bahar benzer k'oldı hem-reng 
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Bu bir sudur ki başdandur habâbı  

Bu bir cûdur ki hûn-ı dildür âbı" 

Sûzî Çelebi'nin Mihaloğlu Ali Bey"e sunduğu 
gazavatnamesinde mekân olarak Tuna boylarının 
mevcutluğu kesindir. Tarihle de pekişiyor. O tarihlerde 
yürütülen savaşların anlatılmasıyla, yürütülen savaşların 
tarihleri denk düşmektedir. 

Tuna bu gazavatnamede mekânsal olarak büyük rol 
oynuyor. Sûzî Çelebi'ye de betimlemede geniş ufuklar 
yaratıyor ki, daha geçlerde Rumeli halk türkülerinde bu 
kahramanlığın, dolayısıyla Tuna'nın varlığı açıkça 
görülmektedir... 

İkinci bir örnekte Aşık Çelebi'nin "Meşairü'ş-
Şuara"sıından Tuna Kasidesidir. 

Aşık Çelebi, 1520 yılında Prizren'de dünyaya gelen 
değerli bir şair, ve bir teskerecidir. Aşık Çelebi, o dönemin 
önde gelen bilim adamlarından eğitim almış, çok dolaşmış, 
gezginci bir ruh yapısına sahiptir. Üsküp kadılığında 
bulunduğu süre içerisinde yakalandığı zatülcenp hastalığından 
kurtulamayarak 1572 yılında vefat etmiştir. 

Aşık Çelebi'nin başta cömert bir insan olduğu 
bilinmektedir. Eğlenceyi seven, güzellere ve şaraba düşkün 
olduğu tahmin edilmektedir.Aşık Çelebi'nin ruhsal yapısını 
anlatan Tuna kasidesinden bir örnek: 
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"Gâh gönlüm gibi cûşan u hurûşandur  

Tuna Gâh göğsüm gibi nâlân-u girivândur Tuna" 

Sanki Aşık Çelebi'yi aynen anlatıyor. Daha doğrusu 
Çelebi, Tuna'yı kendi psikolojik durumuyla özdeşleştiriyor. 
Diyor: "Tuna, hazan gönlüm gibi coşup taşan, zaman 
zaman da göğsüm gibi ağlayıp inleyendir." 

Değerli okurlar, biz Aşık Çelebi'nin meşhur Tuna 
redifli kasidesinden örnekler vereceğiz. Tuna nehrinin 
varlığını bir canlı olgu olarak gösteren değerli 
betimlemeleriyle baş başa olacağız. 

Ve İşte Tuna nehrin kimlik özellikleri: 

"Kûh u hâmunlarda şeydâ dest ü sahralarda mest  

Şöhre-ı şehrü rüsvâ-yt beyabândur Tuna." 

Tuna, dağ ve bayırlarda çılgınca koşan, ova ve 
çöllerde sakin ve mutlu. Bütün şehirlerde alımlı alımlı gezen, 
ıssız yerlerde de rüsvadır. Çelebi nin böylesine güzel, 
böylesine karakter dolu kimlik tespit etmesi hayret edici olsa 
gerek... 

Çelebi, Tuna'yı insandan soyutlamaz. Tarihin 
olgularını mecazi anlamda vermeye özen gösterir. Örneğin: 
Her ne kadar düşmanın gözünde bir deniz ise, gazilerin 
geçişlerinde atların topuklarına bile çıkmazmış Tuna suları, 
diyor. Ve işte örnek: 
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"Gaziler tâzilerinde topugına çıkmaya  

Gerçi kâfir gözüne deryayı ummândur Tuna" 

       Aşık Çelebi'nin Tuna Kasidesi’nin üç imgesel kümede 
incelemek mümkündür. 

1) Tuna, bir aşk kahramanı 

2) Tuna, lekesiz bir varsayım 

3) Tuna, İslam alemine bekçilik edendir 

 

1) Tuna, bir aşk kahramanı 

Daha önceki araştırmalarımızda, özellikle Halk 
Edebiyatı’nda Tuna'nın bir aşk kahramanı gibi görüldüğüne 
türkülerimizde tanık olduk. Ki Aşık Çelebi'de de bu 
mevcuttur. Örnekler verelim:    
    Çelebi, âşıkların Tuna'yla 
nasıl barış kıldığını bir yerinde şöyle der: 

"Gah tongunlukla uşşâka sovukluk gösterür  

Hûblar nerm eylemeğe nâr-ı sûzânâur Tuna" 

Günümüz Türkçesi şöyle: 

"Bazan donup âşıklarına soğukluk gösterir 

Bazan da güzelleri yumuşatmak için Tuna yakıcı bir ateştir". 



401 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

Aşık Çelebi, Tuna sularını aşkın oyununa benzettir. 
Der ki: "Suyun bulanmadan durulmayışına şaşılmamak. 
Taş ve toprak oynayıp cilve yaparsa Tuna da genç bir 
delikanlıdır. Onlara karşılık verir." 

"Su bulunmayınca tunılmaz aceb midür eğer  

Taş u toprak oynar ise dahi oğandur Tuna. " 

Gene başka bir bölümde, Çelebi ile Tuna nehrinin 
aşık olmaları bakın nasıl yansır dizelere. Der ki: "Her ne 
kadar Tuna halini anlatıp ağlar durursa da, daha ilk 
bakışta ona aşık olmuştum." Ve gene bir başka beyitte 
Tuna'yla olan aşk macerası yedi yıl sürmüş. Ve yedi yıldan 
sonra ayrılmışlar. Şimdi o bir yandan, Tuna bir yandan 
ayrılıktan dem sürerler, diyen Çelebi'nin dizelerini aktaralım: 

"Bir nazarda gözüme yegdürmiş idüm anı ben  

Gerçi hâlin ağlamakta cüst u cüyândur Tuna. " 

 

"Hemdem olmışduk yedi yıl mâcerâ-yı aşkda 

Bir yana ben bir yana hicr ile giryândur Tuna". 

Bu konuda bir de Aşık Çelebi’nin Tuna'ya olan 
kıskançlığını da vurgulayalım. Çelebi, Tuna'nın sularının ak 
bedenlerle kucaklaşmasını hafiften hafiften kıskandığı da 
görülmektedir. Ama gene de kendini ele vermemek için, o 
yalnız dokunma zevkiyle yetinir, diye der... 
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"Sîne-ber-sîne olur sîmin-bedenlerle velî  

Sâde-pehlû He kanı'pâk-dâmândur Tuna". 

2. Tuna, lekesiz bir varsayım 

Tuna nehri Çelebi için saf, saydam, tertemiz bir 
varsayımın ötesinde bir gerçek semboldür. İnsan yüreğinin 
temiz ruhlusu, doğanın saflığı arasında uzanan köprüdeki 
kesişen noktada, Tuna nehrini lekesiz bir olgu olarak kabul 
eder. Kasidesinde bu konuya eğilen Örnekleri de mevcuttur. 
Örneğin: 

"Kande gerd-âlûde dâmân var ise yur arıdur  

Pâk-bâz olmakda güya Ahî Evran 'dür Tuna." 

Çelebi, Tuna'yı bir Ahi Evren gibi görür. Nerde toza 
toprağa bulanmış kirli bir etek varsa yıkayıp arıtır, tertemiz 
yapar Tuna suları diyor, şair... Aslında eteğin temizliği onun 
için pek o denli önemli değil, önemli olan insanın ruh 
temizliği. Bana göre şairin çağrışımı bu olsa gerek. 

Bir başka örnekte bu biraz daha somut olarak 
gösterilmektedir. Tuna'nın tertemiz bir varlık oluşunu, ona 
denizden ıslaklık, karadan toz toprak ulaşamaz olduğunu 
vurgularken, tüm bu etmenlerin varlığı vız gelir. Tuna'nın 
eteği tertemizdir, diyor şair... 

Bahrdan ter düşmeyüp berden ana ermez gubâr  

           âlûd amma pâk-dâmândur Tuna ". 
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3) Tuna, İslâm alemine bekçilik edendir 

Aşık Çelebi, "Tuna Kasidesi'nde" İslamiyet 
konusunu önemle vurgulamaktadır. Ve ilginç bir 
kıyaslamaya baş vurur. Tuna nehrinin akışı,ile dinin yayılışı 
benzetmesi olağan üstü bir kıyaslama... Bunu, şair bütün 
çıplaklığıyla dile getirir ve der: "Tuna., yüzünü kıbleye 
çevirmiş bir Müslüman gibi, gayrî müslüm ülkelerden 
Müslüman memleketine akıp gelir." Ve İşte örnek: 

"Kışver-i kâfirden imân ehline akup gelir  

Kıbleye tutmışyüzini bir Miiselmândur Tuna". 

Mistik bir algılamayla Çelebi, Tuna nehrinin İslam 
hazinesine büyü ile bekçilik eden, kıvrım kıvrım olup yatan 
gümüşten bir ejderhaya benzetiyor, hayli ilginç. 

"Simden bir ejdehâdur piç piç olmış yatur  

Genc-i islâma tılısm ile nigehbândur Tuna". 

Aşık Çelebi, Tuna Kasidesi'nde bir bütün olarak 
nehrin güzelliklerinden yararlanır. Soyut-somut, maddi-
manevi, gerçek-gerçek üstü olarak Tuna’vı göstermekle, 
şair kendi iç evrenini de böylece yansıtmış oluyor. 

"Çelebi, daha Önceki kavimlerde şiirin yerini tayin 
etmek amacıyla şiirin tarihçesini gözden geçirir. İslamîyette 
şiiri ele alır. Ardından şiirin unsurlarına dair görüşlerini 28 
beyitlik bir mesnevide işlemiştir. Bu unsurlardan şiirin dış 
yapısına ait olanları şunlardır: Mısra, beyit, hat (nokta ve 
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med), matla, makta, mahlas, gazel, vezin. İç yapısına olanlar 
ise: anlam, hayal ve eda. Bu mesnevide söz konusu edilen şiir 
unsurlarını gözden geçirmek gerekirse: şiir, gönül ve güzellik 
ilişkisinden doğar. Gönlü harekete geçiren güzelliktir. Gönül 
mana alemine açılan bir pencere olmalıdır. Nasıl ki perde 
mumun ışığına fanus olmazsa, şiir de aşıklara perde arkasına 
gizlenecekleri bir Örtü imkânını bırakmaz. Onları bütün 
erdem ve zaaflarıyla kuşatır. Şiilerin kalpleri bir kuyu, söz ise 
o kuyuya atılmış Yusuf. O güzelliği Yusuf ça olanı kuyudan 
çıkartmak için vezin kova, hayal da ip görevini üstlenir. Söz 
vezinli olursa, güzelliği git gide artar..." 

Evet, araştırmacı Prof.Dr. Filiz Kılıç, Aşık Çelebi'yle 
ilgili görüşlerini sıralıyor. Görüşlerine katılmamak imkânsız... 

Konumuz Tuna'yla ilgili Divan Şairleri’nin 
Çeşitlemeleriydi.   

Sonuç olarak şunları demek doğru olur kanısındayım: 
Bir kere, Divan Şairleri'ne haksızlık yaptık. Diyoruz ki: Divan 
Edebiyatı, Saray Edebiyatı'dır, halktan kopuktur. Bu doğru 
değil. İşte gördük, Divan Şairlerinin gerçeğin en ince 
ayrıntılarına dek indiklerini... Tarihimizi yazdıkları kadar, 
insanımızın psikolojisini de yansıtmışlardır. Sonra, Divan 
Şairleri, birey ile mekânın, sosyo-coğrafî yapısını ustaca işler, 
inceler. Bu fırsatla Tuna nehrinin varlığını inceleyen iki 
değerli Divan şairimizi de görmek olanağı bulduk. Daha nice 
nice örnekler çoğaltılabilir... 
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III. RUMELİ'DE TUNA AKAR SERİN 
SERİN... 

 

Tuna, kuşaktan kuşağa taşınan bir emanettir... 

Tuna, aşıkların cilvesi, ayrılıp-barışanların adak yeri.. 

Tuna, milli şuurumuzun kopmayan zinciridir... 

Tuna, yürekten yüreğe akan yolumuz... 

Tuna, dilimizi her gelen gün biraz daha yeşerten bir ruhsal 
besimizdir... 

Tuna, hattat kadar kıvrım krvnm yazgımızdır... 
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Tuna, acıyan yaramız, akan kanımızdır... 

Tuna, bizi biz yapandır... 

Tuna, sen nesin...  

Tuna sen bizsin… 

Tuna, sen ki çok Ötelerden gelen bir sesimizsin. Ve biz bu sesi 
bundan böyle yeni gelecek kuşaklara da taşıyıp götüreceğiz. 
Sesimizle, sözümüzle, şiirimizle, türkümüzle... 

 

c) Günümüz Rumeli Türk Şairlerinde Tuna bir göbek 
bağı misâli... 

Ve günümüzün şairleri de Tuna diye haykırdılar. 
Geçmişlerine sahip çıka çıka... Geleceklere emanet bıraka 
bıraka... Bu bir meşale örneği. Taşımışlar... Taşırız... 
Taşıyacaklar... Derken, benliğimizin şaşmazlığına nöbetteyiz 
dostlar... 

Tuna, günümüz Rumeli Türk Şairleri’nde bir göbek 
bağı rolünü yapmaktadır. Bizi birbirimize yaklaştıran, 
bağlayan, alabildiğine kucaklayan, milli kimliğimizle 
kaynaştıran Tuna nehrinin varlığıdır. 

Ve... Tuna'nın varlığı günümüz Rumelili Türk 
şairlerinde de mevcuttur derken, onlar bir başka Tuna nehrinin 
mavi sularına kendilerini bırakmaktadırlar. Bir duygusallıktır 
ağır basan. Nostaljik bir havayı teneffüs etmektedirler... 
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Her şeyin başında da geçmişle-geleceğin köprüsünde 
buluşmak, kuşaklar arası bir göbek bağı misali 
düğümlenmektir... 

Çağdaş Türk Şairleri ustalarından biri olarak bilinen 
Yahya Kemal Beyatlı'yı, Rumelili bir şair olarak biliriz. Ve 
Üsküp'te doğan, yaşayan ve de Tuna'yı bütün özlemiyle 
kucaklayan bir saygı değer kalem erimizdir. Diyordu ki: "Bir 
Türk'ün gönlünde bir nehir varsa o da Tuna'dır." Evet, 
Beyatlı'nın gönlünde bu varlık yıllarca yaşadı ve yaşadı. O, 
hep dedi: 

"Vaktiyle öz vatanda bizimken, bugün niçin  

Üsküp bizim değil? Bunu duydum, için için. 

Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir! 

Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir! 

Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene,  

Biz sende olmazsak bile, sen bizdesin gene." 

diye hitap eden Beyatlı, hep bir özlemin buram buram 
koktuğu Rumeli havasını şiirinde teneffüs etmeye özendi. 
Bırakılan, terk edilen toprakları, burada yaşayan 
kimliğimizi, insanımızı hiç unutmadı... Tuna'nın, 
Vardar'ın serin serin akan sularını dimağında duydu... 
Hissetti... 
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       Modern Türk Şiiri’nin öncüsü olan Beyatlı, milli 
kişiliğimizi kucağında büyüten, kopyacılıktan uzak, 
kendimize özgü bir Türk Şiiri peşindeydi. Avrupa 
kopyacılığın etkisinden kurtulma bilincini bir yazısında şöyle 
anlatır: "Ben, Paris'ten vatanıma döndüğüm 1912 
senesinden beri gerek şiirde, gerek nesirde, gerek 
derslerimde ve sohbetlerimde 45 seneden beri arasız bu 
iddiayı, bu milli inancı tekrar ettim:        Malazgirt'ten 
sonra Türkiye toprağında yalnız kendi kendine benzeyen 
bir Türklük vardı. Bu Türklük, kendi ırkından, bağlı 
olduğu dinden, yaptığı tarihten, yarattığı güzel 
sanatlardan, şiirden, müzikten, mimariden, haslı bu 
vatandaki yaşayışından, duyuşundan, kendi kader ve 
kazasından terekküp etmiş bir kütledir." Türklüğün öz 
değerlerine sahip çıkmak. Kendimize özgü kültür ve sanatı 
yaratmak, onun verdiği mücadelelerin başına gelir. 

Yahya Kemal Beyatlı bir yandan doğduğu Rumeli 
toprağının ağırlığını yakından duyuyor, bir yandan da Paris'te 
okuduğu yıllarda yakından izlediği ünlü Fransız tarihçisi 
Albert Sorel'in, "Dünyada henüz keşfedilmemiş iki şey 
vardır: coğrafyada kutup ve tarihte Türklük!" tezine saygı 
göstererek, çalışmalarını bu yolda sürdürme bilincini hiçbir 
zaman yitirmemiştir.     
 Yahya Kemal Beyatlı'nın ünlü "Akıncı" şiirinde de 
bu olgu açıkça görülmektedir: 

"Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik  

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. 
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Al tolgalı beylerbeyi haykırdı: "İleri"!  

Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle.. 

Şimşek gibi bir semtte atıldık yedi koldan  

Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan... 

Bir gün dolu-dizgin boşanan atlarımızla 

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. 

Cennette bugün gülleri açmış görürüz de  

Hâlâ o kızıl hatıra titrer gözümüzde! 

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,  

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik"! 

Ve işte görüyorsunuz, Yahya Kemal Beyatlı'da, 
Tuna nehrini anmadan geçemiyor. "Bir yaz günü geçtik 
Tuna'dan kafilelerle..." deyip, Tuna'nın varlığı, kuşaklar 
arası göbek bağına bizzat tanıklık yapmış oluyor. 

Gene Türk Şiiri'nin öncülerinden biri olan Nazım 
Hikmet Ran üstadımız da Tuna nehrinden bahsetmeden 
yapamıyor. 1902'de Selanik'te dünyaya gelen, Rumeli 
havasını derinden teneffüs eden Nazım Hikmet, fırsat 
buldukça bu yerleri dizelerine aktarmayı esirgememektedir. 

Nazım Hikmet’i Türkçenin şiir gücünü dünyada 
duyuran, bu bayrağı değişik ülkelerde dalgalandıran biri 
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olarak bilmemiz dışında, onu, serbest nazmın kendine özgü 
şiir söylemini yakaladığını, Türkiye Kurtuluş Savaşı'nın, 
toplumsal gerçekleri içerisinde Türk insanının mücadelesini 
alışığın dışında vermiş bir değerli şair olarak bilinmektedir. 
Edebiyat tarihçileri, Nazîm'ı kalıpları yakın, Türk Şiiri'ne 
yenilikler getiren bir üstat olarak değerlendirmektedirler.  

Biz Nazım Usta'nın sanatsal kişiliğinden çok, Tuna 
nehrine sunduğu bir şiirin üzerinde durmak niyetindeyiz. 
Nazım Hikmet, 1958 yılında ''Tuna Üstüne Söylenmiştir'' 
adı altında bir şiir karalıyor. Bu şiirde Nazım, memleketine 
duyduğu özlemi, hasreti açıkça vurgulamaktadır. Tuna'yı bir 
vesile olarak kullansa da, "Tuna ya rastladım / akıyordu 
çamurlu çamurlu" dizesi bizler derin derin düşünmek için 
ipuçları vermiyor mu?  İşte şiirin bütünü: 

"Gökte bulut yok  

söğütler yağmurlu 

Tunaya rastladım 

akıyor çamurlu çamurlu. 

Hey Hikmet'in oğlu, Hikmet'in oğlu 

Tuna'nın suyu olaydın 

Karaorman'dan geleydin 

Karadeniz'e döküleydin  
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mavileşeydin mavileşeydin mavileşeydin  

geceydin Boğaziçi'nden 

başında İstanbul havası 

çarpaydın Kadıköy İskelesin'e  

çarpaydın çarpaydın  

vapura binerken Mehmet'le anası." 

Tuna nehri, adeta bir büyü... Bir iletişim kanalı... 
Herkes kendine göre bağlanır ona... Ama bir de şairlerin 
bağlanışı var ki... O büyünün sırrını bir tek onlar bilebilirler. 
Duyabilirler, anlatabilirler... 

Arif Nihat Asya, bunlardan biri. Tuna nehrini evvela 
bir büyü olarak belliyor. Sonra, bir iletişim aracı olarak 
çiziyor. Ve de sonra duygularını sere serpe sunuyor... 

Arif Nihat, "Tuna"148 şiirinde bir tarihi, bir olayı ve 
de bir efsaneyi iç içe işliyor. Türkü usulü iç vezinle muazzam 
bir ses şiirine getiriyor. Şiirin her taşı kendi yerini bulmuş. 
Asıl bir düzen içinde inci gibi kolyeye dizilmiş dizeleri 
mevcuttur... 

"Ne suyun bizimdir, artık, ne selin:  

Kıyım el aldı, adalar elin...  

                                                            
148 Asya, Arif Nihat: "Tuna", Tuna dergisi, sayı 1, İstanbul 1996, s.12-13. 
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Toprağa bellenmiş kınalı gelin. 

"Vay benim gelinlik kınam " der ağlar:  

Gider Mustafa Paşa'm, "Tuna'm" der ağlar! 

Gökte salalarla çığlık karışır:  

Bulutları aşıp göğe erişir...  

Yerde-gayrı-kurtlar, kuşlar çığrışır: 

Kimi "yavrum" kimi "anam" der, ağlar;  

Gider Mustafa Paşa 'm, "Tuna 'm " der ağlar! 

Donlara bürünüp uyursun kışın...  

Artık, kimler hayra yoracak düşün?  

Dalları kırılmış, biçare kuşun 

"Ben hangi dallara konam" der, ağlar;  

Gider Mustafa Paşa'm "Tuna'm" der, ağlar! 

Görebildiğimiz gibi Arif Nihat, ilk üç kıtada türkü 
formuna özenmiş. Ama güzel bir de iç müziği yakalamış. 
İçerik bakımından da ustaca mesaj göndermeleri mevcut, 
örneğin: "Dalları kırılmış biçare kuşu" diye yakınırken, 
hemen soruyu da yapıştırır: Ben hangi dallara konam"? 

         Evet, Rumelili insanın yazgısını şahane bir 
betimlemeyle ustaca vermeyi başarmış. Şair daha da somut 
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göndermeler yapmaya devam ediyor şiirin geri kalan 
bölümlerinde. 

İşte örnek: 

"Orda evlek evlek havuzların var:  

Burada boynu bükük öksüzlerin var...  

Ey Tuna, ey Tuna, susuzların var. 

"Suyundan içem de kanam!" der, ağlar:  

Gider Mustafa Paşa'm, "Tuna'm!"der, ağlar! 

Dalların sarkıyor, yemişlerindir;  

Yollar yokuşların, inişlerindir:  

"Tuna, Tuna! diyen dervişlerindir: 

"Lokmamı suyuna baham!" der, ağlar;  

Gider Mustafa Paşa'm, "Tunam" der, ağlar! 

Uçtu bu illerde, uçsuz sunalar...  

Derdini denize döker Tuna'lar...  

Ağlaya  ağlaya geçen seneler, 

"Vay benim gelinlik Suna'm der, ağlar!  

Gider Mustafa Paşa'm, "Tunam" der, ağlar! 
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Damarda sızısın, yürekte sızı:  

Tuna'da kaldı bir kınalı kuzu!  

Sindi oralarda seher yıldızı, 

"Ben gayrı ne diye yanam? " der, ağlar!  

"Düşüp sularına sönem!" der, ağlar; 

Gider Mustafa Paşa'm Tunam der, ağlar!" 

Bulgaristan Türk Halkı Edebiyatında T u n a 
nehri kendine göre bir yer tutar. Tuna ki akar nazlı nazlı... Ve 
Bulgaristan Trükleri’ne yapılan bunca baskıların, 
zulümlerinin dert ortağı hep Tuna nehrinin zaman zaman 
bulanık, zaman zaman da tertemiz akan suları olmuştur. 
Onunla sevinçleri kadar, kederlerini de paylaşıvermişlerdir... 

Şairler için Tuna'nın bir de tarihi yenileyen olgu 
olarak görülmesinin varlığı ilginç... Örneğin Ali Bayram,  
Silistre kalesi, Tuna nehri ve akıncılarımızın zaferlerini 
ayrıntılı bir şekilde "Tuna Nehri"149 şiirinde 
vurgulamaktadır. 

"Akıyor sakin sakin muhteşem Tuna nehri  

Yalıyor bağdaş kurmuş şirin Silistre şehri 

                                                            
149 Bayram, Ali: "Tuna Nehri", "Tuna" dergisi, sayı 11, İstanbul 1997, s.39-
40. 
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Nehirle güzel şehir birbiriyle kaynaşmış  

Bu şehir kurulalı nice yüzyıllar aşmış 

Güneyde mahzun mahzun Mecit Tabya yükselir  

Yosun tutmuş taşlardan gizemli sesler gelir." 

Ali Bayram, şiirin ortalarına doğru Tuna ve Silistre 
manzaralarını betimlemeyi yavaş yavaş terk ederken, Tuna ve 
tarihimizden söz açmaya başlar ve der: 

"Cenklere sahne olmuş bu Silistre kalesi  

Surlarda yankılanmış akıncıların sesi 

Tuna'nın üzerine sarkmış söğüt dalları  

Duru suda dolaşır balıkçı sandalları 

Burada geçip gider balıkçının hayatı  

Tuna'dan su içmiştir fatihlerin hür atı." 

Şair, şiirin sonlarına doğru Tuna'ya ver yansın eder. 
Yakınır Tuna'nın sularından ve türkülerimize konu olan 
Aliş'in sularda boğulmasından. İşte örnek: 

"Tuna'nın suları kaç yiğide mezar olmuş  

Aliş'in annesi de burada saçını yolmuş... 

Tuna birçok ülkeyi birbirine bağlamış  
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Boğulan yiğitlere sessiz sessiz ağlamış." 

Ali Bayram, şiirini iyimser bir tabloyla tamamlıyor. 
Tuna, şimdi serin serin akmakta, hayat veren doğanın bir eşsiz 
mucizesi olarak gösterilir. 

"Ne güzeldir akışı serin Tuna suyunun  

Hayat verir havası yazın Tuna boyunun 

Bir başka eşi yoktur şu güzelim Tuna'nın  

Bir mucizelidir o yüce toprak ananın!..." 

Tuna nehrini çok güzel algılamış. Güzel Türkçesi'yle, 
tatlı uyakla, zengin içerikle dolu olan bu güzel şiiri yazan Ali 
Bayram'a elleri dert görmesin diyesin geliyor. 

Ama Mehmet Çavuş da hiç geri kalmıyor. Tuna'yı 
öylesine güzel, öylesine akıntılı bir dille anlatıyor ki, okumaya 
doyum olmuyor. 

"Babam Rodop, annem Tuna  

Babam Selçuk, annem Suna,  

Yaşamları feda sana...  

Sevgileri burcu burcu..."150 

                                                            
150 Çavuş, Mehmet: "Burcun Burcun", şiirler, Tuna yayınları, İstanbul 1997, 
s.25. 
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diye şiir, çocuklara yazılan bir dörtlüktür. Gene çocuklara 
hitap eden, ama Ali Bayram gibi;      Tuna üzerine çok tatlı bir 
ağıt yakıyor. Tatlı ağıt var mıdır diye sakın sormayın... Vardır 
işte... 

"Benim ceddim Tuna boylu  

Bir ulustur fatih soylu,  

O yerleri terk eyledik  

Mavi Tuna'm ağlamasın  

Dertli dertli çağlamasın.  

O yerlerde Osman Paşa  

Destan yazdı dağa, taşa,  

Esir düşen gazi oldu  

Mavi Tuna'm ağlamasın  

Yürekleri dağlamasın! 

Yavru yurdu eller aldı  

Alişleri seller aldı,  

Bulamadım derde deva  

Mavi Tuna'm ağlamasın  

Bize gönül bağlamasın. 
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Yaslı yaslı akar Tuna'm  

Bize ağıt yakar Tuna'm,  

O yerlerden ayrı düştük 

 Mavi Tuna'm ağlamasın 

Dertli dertli çağlamasın".151 

Mehmet Çavuş'un ince, duyarlı bir şiir izlenimi verse 
de, sözünü ettiğimiz dizelerde öylesine vurucu, öylesine 
düşündürücü mesajlar var ki... Kolay kolay "şiir bu" diye 
geçilmese gerek. 

Gene, Bulgaristan Türk kardeşlerimizin Tuna'ya 
seslenişine kulak verelim. Bu defa Nazmi Nuriyev'in (Nazmı 
Nuri Adalı) "Kanlı Aralık Destanı"152 eserinde Tuna'yla 
ilgili görüşlerinden örnekler verirken, şu olaya da ışık tutmak 
gerek. Biliyorsunuz, 1984 yılı Bulgaristan'da Türk halkı için 
zor yılların doruğa tırmandığı bir dönemdi. Şair şöyle 
algılıyor o dönemi: "Siperde Dragan/Menzilde Hasan" 
derken, yazdığı destanında buz gibi bir atmosferi yansıtıyor. 
Tuna, gene ağırbaşlı, gene sabırlı. Ama, içi kan ağlar. Bu 
soluğu duyuran dizelerden bir kesit verelim: 

 

                                                            
151 Çavuş, age.44 
152 Adalı, Nazmi Nuri: "Kanlı Aralık Destanı", Bulgaristan Türkleri'nin Sesi 
dergisi, sayı 2, Ankara 1988. 
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"Taa ezeli kan ağlıyor Tuna 

Tuna ağırbaşlı, Tuna sabırlı 

Ama 

Sabır bardağı taştı taşacak Ana 

Ben Şumnu 

Ben Eski Cuma 

Ben Filibe 

Ben yedi yüz senelik Türk Kitabesiyim 

Çeşme, köprü alınlarında  

Ben Tanrımın sesiyim Camilerde 

Minare doruklarında..." 

Ahmet Emin, Tuna'yı konumlayan şiirlerinden 
oluşan bir kitap yayımlıyor. Bir bütün olarak bu kitapta Tuna 
nehrinin varlığı, dolayısıyla bura halkının yazgısı, terk edilen 
topraklar, özlenen anılar ve daha neler neler var "Yüreğimde 
Şirin Tuna Aktıkça" kitabında. 

Güzel bir dille yazılan şiirlerden biz bu defa sadece 
bir şiirin üzerinde durmayı uygun gördük. Duyarlı, dokunaklı 
dizeler şöyle başlıyor: 
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"Unut diyorlar bazıları orayı,  

O toprakta süren kanlı davayı  

Tuz bas, kapat bağrındaki yarayı. 

Unutma acı beni yaktıkça 

Yüreğimde şirin Tuna aktıkça. 

Cedilerimin gerçek vatan bildiği  

Şehit olup toprağına girdiği  

Ovaları, vadileri, her yeri 

Unutamam ceddim orda yattıkça 

Yüreğimde şirin Tuna aktıkça 

Orda yaşar anılarım büsbütün 

Ya gururlu, ya umutlu, ya küskün 

Bir yaşam ki "boş ver" demek ne mümkün 

Unutamam gerilere baktıkça 

Yüreğimde şirin Tuna aktıkça." 

Ahmet Emin, lirik bir yaklaşımla epik bir havayı 
yansıtıyor. Özlem duyulan bir yer, vücudundan koparılan 
bir parça, seni senden alan bir güç, bir felâket, bir ayrılık 
yazgısı...      
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 Tüm bunlar şairin şiirinde mevcut. Şiiri aktarmaya 
devam edelim: 

"Tuz-biber damağımda ballanır  

Özlem kalpte şarap gibi yıllanır  

Yediveren gülü gibi dallanır  

Unutamam göğsüme gül taktıkça  

Yüreğimde şirin Tuna aktıkça 

 

Deliorman, Koca balkan ve Arda  

Hayalimin uçurtması hep orda  

Kavuşuruz elbet bir gün olur da  

O yurt benim, nabzım orda attıkça  

Yüreğimde şirin Tuna aktıkça."153 

Ahmet Emin Atasoy'un bu şiirinde çok başarılı bir 
dizesi var ki; bir kez daha yinelemeden yapamıyorum. Diyor 
ki: "Hayalimin uçurtması hep orda." Ne güze! bir 
betimleme. Mecazi bir çağrışımın taa kendisi... 

                                                            
153 Alısoy, Ahmet Emin: "Yüreğimde Şirin Tuna Aktıkça", Balkanlarda 
Türk Kültürü dergisi, sayı 14, Bursa 1995, s.27 
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Gerlovalı genç şairimiz İbrahim Kamberoğlu 
konuya bir başka açıdan yaklaşıyor. Tuna boylarını, gençlik 
anılarıyla özdeşleştiriyor. Tepişen duygular, depreşen 
direnmeler kaynaşımında oluşan bir şiirin adına şöyle demiş: 
"Çocuklara Hasbıhal".154 Bir de eklemiş, "Rumelili 
Babama". Bir sunu şiir bu. Ama çok güzel. Çok gerçekçi. Bir 
tadımlık verelim şiirinden: 

"Ne olur çocuklar  

İkide bir sormayın  

Vatanım, memleketim nire  

Rahmetlinin mezarı yapayalnız  

Senelerdir duaya hasret orda...  

Tuna boylarında gençlik anılarım  

İsyankâr, karmakarışık...  

...ve çilem dolmadı..." 

Makedonya Türk Halk Şiiri'nin nadide isimlerinden 
biri olan Necati Zekeriya da Tuna'yı şiirine konu etmiştir. 
İlginç olan şey, kendisi 30. V. 1988 yılında tedavi dolayısıyla 
Sremska Kameniça'da bulunuyordu. Ve Necati'nin yazmış 
olduğu son şiir olduğu da tahmin edilmektedir. 

                                                            
154 Kamberoğlu, İbrahim: "Çocuklarla Hasbihal", Tuna dergisi, sayı 1, 
İstanbul 1996. 



423 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

Necati Zekeriya, "Seyreyle Gözüm Ay'ı"155 son 
şiirinde duygu dolu, acılı bir manzarayı dizelerinde verir. 
Hasta yatağından seyredilen bir görüntü. Bir de kulağına 
gelen bir Rumeli türküsü. Ama, sonuç... O eller artık şiir 
yazamayacak. Şairin gözleri son bir kez neleri gözetlermiş, 
yüreği neyi hissedermiş. Gelin hep beraber şiirini baştan 
sonuna dek okuyalım, görelim, duyalım... 

"Penceremden geçer ay, alca, allanınca 

daha da güzel olur çamların tepelerinde oturunca 

Çamlar aydınlanır bol bol perde perde  

Bu güzellik bilmem var mı başka bir yerde. 

 

Sonra ay düşer Tuna'ya altınca  

daha da güzel olur sırtüstü yatınca 

Yavaşça geçer kuytu ağaçların arasından  

O da hastadır yalnızlık yarasından 

Bunları seyreder bir ozan hasta odasından  

bir Rumeli türküsü yayılır boğuk sodasından". 

                                                            
155 Zekeriya, Necati: "Seyreyle Güzüm Ay'ı", Bay dergisi, sayı 31, Prizren 
1998. 
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Evet, ay'ın Tuna nehrinin durgun sularına düşmesini 
bir düşünün. Işık oyunlarının en mükemmellini görüp yaşama 
fırsatı verilir. Ama, benim bildiğim gümüş renkte ki ay ışınları 
genelde ozanlarca dile gelir. Bu manzara olsa olsa Necati 
Zekeriya'nın mecazi bir göndermesidir. Ay'ın Tuna'da altınca 
renklere bürünmesi, ölümle burun buruna gelmesinin bir 
anonsudur. Ozan, bu havayı böyle vermek istemiş gibime 
geliyor... 

Batı Trakya (Yunanistan) Türk Şiiri'nde iki şairde 
Tuna'yla ilgili dizelere rastlamaktayız. Biri Alirıza Saraçoğlu 
ve biri de Reşit Salim. Alirıza Saraçoğlu, "Tuna"156 adlı 
şiirinde dünümüzü hatırlatan bir özlemle yola çıkarak, benim 
tarihimsin Tuna, diyerek coştukça coşuyor. Tuna'nın deli 
dalgaları gibi, türkü biçiminden yararlanarak a-a-a-b 
formunu kullanarak beş dörtlükten oluşan şiiri şimdi de 
alıntılayıp inceleyelim: 

"Ne kahramanlar gördün dün,  

Benim düşümdesin Tuna...  

Söylenir hala türkün  

Benim dilimdesin Tuna... 

 

                                                            
156 Sağlam, Feyyaz: "Batı Trakya Türkleri Çocuk Edebiyatı", İstanbul 
1990 , s.122 
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Ne anılar gizli sende;  

Dinlesem... bir söylesen de...  

Akarsın yaban elinde!  

Benim içimdesin Tuna... 

Söylesem sana türkünü;  

Hatırlarsın büyük Ünü...  

Anlatırsın bana dünü!  

Benim türkümdesin Tuna..." 

Saraçoğlu, sözünü etmekte olduğumuz şiirde, güzel 
bir dille, akıcı bîr ritmle, anlam dolu mesajlarla Tuna'yla bir 
diyaloga giriyor. Asıl şair soruyor Tuna'ya... 

"Osman Paşa benim dedem;  

Dedemi anlat bana sen...  

Şırıltından anlarım ben!  

Benim tarihimsin Tuna..." 

Görüldüğü gibi şairin; sormasıyla cevaplaması bir 
oluyor. Tuna nehri bu durumda bir statik olarak beliriyor. Ya 
da bîr olayın geçtiği mekân gibî gösterilmektedir. Fakat 
birazdan alıntıladığımız dörtlük, şiirin belkemiğini 
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oluşturuyor. Şair, son dörtlükte artık Tuna'nın coğrafik 
özelliklerini vermekle yetiniyor. Diyor ki: 

"Karaorman'dan çıkarsın  

Nice yerleri sularsın  

Kardeniz'e akarsın 

 Yabanelindesin Tuna..." 

İlgimizi son dörtlüğün son dizesi de çekmektedir. 
Diyor ki: "Yaban elimdesin Tuna". Evet, terk edilen 
toprakların üzüntüsünü duyuyor ola ki; bu tür Tuna'ya 
küsüyor. 

Reşit Salim, sanki Alirıza Saraçoğlu'nun şiirinin bir 
devamını getiriyor. Osmanlı'nın tarihteki yerini, yavaş yavaş 
Tuna'nın yaban ellerde olmasına sözü getirdikten sonra 
Saraçoğlu, meşaleyi Reşit Salim'e teslim ediyor. Ve 
"Çöküş"157 adlı şiirinde şair Osmanlı'nın çöküşünü anlatmaya 
devam eder: 

"Billur avizelerden akar ışık  

Kızıl sürahilerden dökülen şarap  

Melez kızların göbeklerinde sönen şehvet  

Osmanlının ruhunu sarmıştı işte bu rehavet  

                                                            
157 Sağlam, Feyyaz: (Özel arşivinden); 
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İpek ve tüller içinde yüzen saray  

Gül bahçeleri, keten helvaları, bülbül sesleri 

 Altın tepsilerde oryantal raksın bin bir çeşidi  

Ve sonunda bir türlü önü alınamayan çöküş." 

Peki biz kimiz? diye Reşit Salim soruyor, sonra da ver 
yansın ediyor; Zevklerin torunu bizler, kala kaldık bomboş 
umutlarla terk edilen topraklarda. Nerde o, Tuna'da atlarımıza 
su verdiğimiz günler diye yakınıp durur. Ve şöyle şiir 
sonlanın 

"Biz bu zevk âlemlerinin çocuğu  

Şan ve rehavetin torunu  

Zamanla Tuna'da atlarımızı sulardık  

Yıkardık kanlı kılıçlarımızı Ganj'da 

Horosan, Tebriz, Budim, Niş, ve Endülüs 

Sirderya- Amuderya hepsi oldu masal 

Osmanlının çocuğu, zevklerin torunu bizler 

Kala kaldık bomboş umutlarla Meriç-Tunca 
arasında." 

Gagauz Türk Şiiri'nde de Tuna bir efsane sıfatıyla 
yaşamaktadır. Şair, Nikolay Babaoğlu, Tuna nehriyle edatta 
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bir bütün olur. Efsaneleşen Tuna, Gagavuz halkında kutsal bir 
olgu olarak yaşamaktadır. Bu efsanevi imgeselliği şair 
Nikolay, 1984 yılında Rusça yayımlanan "Dunay, Poçaluy v 
Dotn"'da dile getirir. Çeviriyi şöyle yapabiliriz "Tuna, evime 
gel" ya da "Tuna, Gir içeri" olarak. Bu şiir kitabı bîr bütün 
olarak Tuna nehirliyle özdeşleşir. 

Nikolay Babaoğlu, Gagavuz Türkçesiyle yazılan 
"Tarafımın Piyetleri" şiir kitabının ikinci bölümünde 
Tuna'da geçen bir efsaneyi canlandırır. Gagavuz halkının 
gelenekleriyle donanmış bu şiirden yer yer örnekler verelim 
isterseniz: 

"Tuna, senin suyundan  

Bir köprü düzerim ben  

Bir kavi köprü uzun" 

Olay şöyle gelişir. Oğlan, cesur, yiğit ve mert. 
Düşmanla amansız savaşır. Ve sonunda, büyük 
mücadelelerden sonra ölür. Tuna boyunda yürütülen bu 
savaşta oğlan ölür; kız, yani Lenka adında sevgilisi kaçırılır. 
Lenka, taş kesilir. Düşmana yem olmaktansa Tuna nehriyle 
evlenmeye karar kılır. Yani, Lenka Tuna'nın deli dalgalarına 
kendini atar. Ve efsanenin gerisi şöyle devam eder şair 
Nîkolay Babaoğlu'nun kaleminden: 

"Eskilii bana bulsun...  

Götürsün beni dere  
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O eski evlere,  

Nerde saklı kaldı  

Devlerin girgirgin adı..." 

Gagavuz Türkçesiyle sunduğumuz bu şiirin sonları 
her efsanede olduğu gibi, Lenka ile Tuna evlenirler. Halk 
büyük düğün yapar. Şaraplar içilir, kuzular pişirilir, güveyiyi 
tıraş ederler. Geleneklerin gerektirdiği adetler yapılır. 
Sonunda da sözünü etmekte olduğumuz Nikolay'ın şiiri şöyle 
sonlanır: 

"Hem çok türkü çaldılar,  

Oğlanı da andılar...  

Ekmeğe-tuzun önünde  

Gelin-güvee iylediler.  

"Cuvabı" söylediler..." 

Romanya Türk Şiiri’nde de Tuna'nın serin sularıyla 
yanan ateşli duygularımızı sindirmeye çalışacağız. Mehmet 
Niyazi'yle başlayalım dilersiniz. Diyor ki: 

"Tuna akar hiç durmadan, eğlenmeden  

Asırların derdini taşır denize  

İnler tüm insanlığı beğenmeden 
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Ah, bu bize!  

Tuna akar hiç eğlenmeden, durmadan 

Biz durduk". 

Anlam dolu olan dizelerde şair Mehmet, iki önemli 
noktayı vurgular: Birincisi, asırların derdini taşır diye hitap 
ederken, ikincisi de Tuna'nın akışını durmadan yorumlarken, 
biz durduk demesi hayli ilginç olsa gerek. 

Nevzat Yusuf, "Mavi Tuna'nın İkinci 
Senfonisidir" şiirinin adıyla içeriğini bir güzel, bir güzel 
pekiştiriyor ki, sanki Tuna'nın dalgalarından gelen senfoniyi 
dinler gibi oluyorsun. Dili, deyişi akıcı, hoş sohbetli bir şiir. 
Gelin hep beraber görelim: 

"Tuna: "Ben akmam" demiş  

Işık vermeden derin göklere  

Tuna, Tuna tozsuz topraksız yoldur  

Sevgi dolu masmavi bir koldur". 

Yugoslavya Türk Halkı Şiiri'nden sadece genç 
kuşak şairlerde Tuna konusunu ele almayı uygun buldum. 
Çünkü onlar, çağdaş bir yaklaşımla Tuna nehrinin varlığından 
söz etmektedirler. Somut olarak, Tuna'yı Bayram İbrahim 
anılar yorumuyla yoğurduğumuz ekmeğe benzetir. Tuna'da en 
öz, en tatlı sevgilerin varlığından bahsederken, insan ve 
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sevmek uygarlığının eskilere dayandığını kendine has bir şiir 
söylemiyle algılar ve der: 

"İnsan ve sevmek uygarlığı çok eski ve çok derin,  

Ege'de, Tuna'da ve başka yerlerde kalmış  

En tatlı ve en öz sevgi,  

Anılar unuyla yoğurduğunuz ekmektir..."158 

Fahri Mermer, 21 Ekim 1978 yılında Belgrat'ta bu 
şiiri yazıyor. Şiirde Sava nehrini Tuna'ya akıtıyor. Ve Tuna 
boylarında gezerken Fahri Mermer bakalım neler hissetmiştir: 

"Ellerim ceplerimde yürüyorum  

usumda bin bir bilmece  

karşımda Sava Tuna'ya akıyor  

gece karanlık, ışıklar loş  

gölgem önümde gidiyorum  

sessizliğin boğduğu kent  

uyuyor karanlığın derinliğinde  

bir ben varım başıboş  

                                                            
158 Hafız, Prof. Dr. Nimetutlah:  "Yugoslavya Çağdaş Türk Edebiyatı 
Antolojisi",  Kültür Bakanlığı, Ankara 1989, s.162 
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ve işi gücü olan köpekler  

ipucu kaçırınca elden  

böyle anlamsız geçiyor  

ayaklarımın altından gece."159 

Çağdaş bir yorum. Çağdaş bir sesleniş. Çağdaş bir 
mesaj... Ne güzel söylüyor. Diyor ki; ayaklarımızın altından 
anlamsız geçen günlerimizin. Sonra, diyor ki; bir ben 
varım başıboş... Anlam dolu dizeler bunlar... 

Mehmet Bütüç, "Tuna Dalgaları Aynasında" adlı 
şiirinde klasik-modern çizgilerle ağırlıklı soyut bir tablo 
çizmeye girişir. Renk nüanslarından bir tutamını sıcakça 
verirken, fon dediğimiz alana sade bir imgeyle derinlik 
kazandırır. 

"Ve ayna ayna Tuna dalgalarında görürüm 

zamanın ötesindeki  

Macera peşinden koşanları  

Keskin kılıçlar tutan yiğitleri  

Atlıları...  

                                                            
159 Mermer. Fahri: "Yüreğimde Kalanlar", sayfa 36, "Tan" yayınları, 
Priştine;1989. 
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Tuna boyundaki aşıkların 

bağlama tellerinde müzik 

Budim'in köprülerini okşar 

 Batı'nın valsları 

adımlarında sevdalıların 

kaldırım taşlarında Kalemeydan'ın  

Kayıklarda beyaz şemsiyeli 

pembe eldivenli 

kırmızı mendilli 

süt mavi örtülü genç hanımlar  

Sevda dolu bakışlar ve serenatlar 

Tuna'nın dalgalarında yüzer..." 

    Şair, zamanı yaşarken, zaman ötesine gider. Tuna boylarını 
gezerken, suyun akışında eskinin izlerini arar. Barışa, sevgiye, 
sevgiliye gül vermek ister. Ve der: 

"içimdeki şimdiki zaman 

geçmişe yönelmiş  

Bir gül vermek ister  
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Tuna boyundaki gezen güzellere."160 

Balkan Türk Halkı Edebiyatı'nda Tuna'yla ilgili 
araştırmayı genişletebiliriz. Tuna'ya sunulan daha nice nice 
şiirlerin var oluşu kesindir. Biz şimdilik; bu kadarını derledik, 
inceledik. İlerde bir başkası mutlak daha içerikli, daha 
ayrıntılı araştırmaya baş vurur. Gönlüm bunu ister. Bir de bu 
konu savsaklanmasın. Antolojilere konu olsun... 

Gene, tekrarlıyorum: Tuna bu şakaya gelmez. Bir 
bakarsın suyu çarşaf gibi durgun, bir bakarsın ki suyu 
deli dalgalı... 

Ama hep akar serin serin... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
160 Bütüç, Mehmet: "Tuna Dalgaları Aynasında", "Çığ" dergisi, sayı 17, 
Priştine 1998. 
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Yazarların Kısa Özgeçmişleri 

 

 

Agim Rifat Yeşeren (1951 -      ) 

2 Ocak 1951 'de Prizren'de doğdu. Aynı kentte, liseye 
kadar kendi anadili üzerine öğrenim gördü. Yani Türkçe 
okudu. Mayıs 1977'de Priştine Üniversitesi'nin Hukuk 
Fakültesi'nden mezun oldu. 

İlkokul, lise sıralarında hep resim yaptı. Ressam 
olmak niyeti vardı. Olamadı. 

Ama sanattan vazgeçmedi. Sanatın her dalında 
deneyler yaptı. Müzikle uğraştı. 
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A. R. Yeşeren her şeyden çok bir şairdir. Şiiri başta 
gelir. Çeviri, tiyatro oyunu, deneme, öykü gibi yazın 
türlerinden örnekler verdi. Yeşeren ayrıca Kosova Yazarlar 
Derneği başkanlığını yürütmektedir. 

Eserleri: "34 Rubai Daha", şiirler, "Tan" yayınları, 
1979 yılı Priştine; "Daha Güzel", şiirler, "Birlik" yayınları, 
1981 yılı Üsküp; "Nemi Olmak İsterdim Ne Mi Otamak 
İstemem", şiirler, "Tan" yayınları, 1983 yılı Priştine; "Ufak 
Tefek Şiirler", şiirler, "Tan" yayınları, 1985 yılı Priştine; 
"Bıktım Şiirden", şiirler, "Tan" yayınları, 1985 yılı Priştine, 
"Deneykap", şiirler, "Tan" yayınları, 1987 yılı Priştine, "Tek 
Çift", şiirler, "Tan" yayınları, 1988 yılı Priştine; "Hususi 
Su", öyküler, "Tan" yayınları, 1991 yılı Priştine; "Şeşbeş 
Dübeş", şiirler, 1992 yılı Priştine; "Minus-Plus", oyun, 1982 
yılı Prizren Türk Tiyatrosu sahnesi. 

 

Ahmet Emin Atasoy (1944 -     ) 

Ahmet Emin Atasoy, 1944 yılında Bulgaristan'ın 
Eskicuma (Tırgovişte) iline bağlı Kirepçe köyünde dünyaya 
geldi. İlk orta ve liseyi bitirdikten sonra yüksek öğrenimini 
Sofya Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nden mezun oldu. 

Bir ara öğretmenlik yaptı, sonra radyoda gazetecilik 
derken, Bulgar rejimi rahat yüzü vermeyince 1989'da 
Türkiye'ye göç ediyor. Çocukluk yaşlarında bile edebiyatla 
uğraşan Ahmet Emin Atasoy, günümüz Bulgaristan 
Trükleri’nin öncü edebiyatçılarından birisidir. 
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Eserleri: "Sensizliğimle Beraber", 1968 yılı; 
"Yüreğimde Şirin Tuna Aktıkça", 1994 yılı; "Duygu 
Burgacı", 1994 yılı. 

 

Ahmet S. İğciler (1945 -2010 ) 

Ahmet S. İğciler 1945'te Prizren'de doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini doğum yerinde, YPO Türk Dili ve Yazını 
Bölümü'nü Priştine'de tamamladı. Ağırlıklı öyküler yazan 
İğciler, son zamanlarda şiire de ilgi göstermektedir. Özellikle 
eski tarzda sunulan methiye usulü şiirleri mevcuttur. 

Prizren Belediyesinde çevirmen olarak görevde 
bulunduğu bir dönemde ani ölüm kendisini 2010 yılında 
aramızdan ayırdı. 

Eserleri: "Erdoğan'ın Yaşantıları", öyküler, 1982 
yılı; "Yüreksiz Adam", öyküler, 1984 yılı; "Ağlayan 
Bebek", öyküler, 1989 yılı; "Keskin göz Öğretmen", 
öyküler ,1991 yılı; "Güzel Kentim", şiir, 1994 yılı. 

 

Ahmet Şerif Şerefli (1926 -2000) 

Deliorman'ın Razgrat şehrine bağlı olan Torlak 
köyünde 1966 yılında dünyaya geldi, öğrenimine ilkin 
köyünde başladı. Rüştiyeyi Razgrat'ta, yüksek okulu da 
Şumnu'da tamamladı. 
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Uzun yıllar gazetecilik yaptı. Dergilerde sorumlu 
göreve yükseldi. Aralıksız edebiyata olan bağlılığını hiç 
esirgemedi. 

Eserleri: "Müjde", şiirler, 1960 yılı; "Azın Çoğu", 
şiirler, 1963 yılı; "Üçüncü Adım", şiirler, 1969 yılı. 

 

Ali Bayram (1935 -2011 ) 

Ali Bayram Bulgaristan'ın Dulova köyünde 1935 
yılında dünyaya geldi. Yoksul bir aileden gelen şair, kendini 
yetiştirmek mecburiyetinde kaldı. Hep şiir yazdı. Şiir söyledi. 
Ezberinden çokça şiirleri meclislerde söylendi. Şiirlerinde 
genelde hece vezni hakimdir. 

Eseri: "Gonca Gülüm", şiirler, Sofya 1995 yılı. 

 

Aliriza Saraçoğlu (1938-1994) 

1938'de Gümülcine'de doğdu. Baba mesleği ağır basar 
ve saraç olarak ölümünün son dakikasına dek bu meslekten 
ayrılmaz. 

Edebiyatı hep sevdi. Ona bağlandığı kadar, hiç 
kimseye bağlanmadı. Şiir yazdı. Şiirle yatıp kalktı. Saraçoğlu, 
halkınca sevildi. Hatta "Milli Şair" olarak ilân edildi. 
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Eserleri: "Ey Yağız Toprak", şiirler, 1989 yılı; 
"Yarınlar Sizin Olacak", şiir, 1989 yılı; "Bir Allahım", 
şiir, 1990 yılı; "Işık Atatürk", şiir, 1991 yılı; "Rodop 
Yıldızı", şiir, 1992 yılı. 

 

Aliş Sait (1938 -      ) 

Aliş Sait, Mestanlı'nın Yazla köyünde 1938 yılında 
doğdu. İlk ve orta, sonra da rüştiyeyi tamamladıktan sonra 
Mestanlı Türk Lisesi'ni bitiriyor. Hasköy Öğretmen 
Enstitüsü'nden mezun oldu. Uzun yıllar Türk dili hocalığı 
yaptı. Gazetecilik, muhabirlik gibi mesleklerde bulundu. 

Eseri: "Bulutsuz Günler", şiir, 1966 yılı. 

 

Altay Suroy Recepoğlu (1949 -      ) 

Altay Suroy Recepoğlu, 1949 yılında Prizren'de 
doğdu. Şiir, öykü, gezi yazdı. Kimi lise ders kitaplarını 
Türkçeye çevirdi. Edebiyat, tarih ve halk bilimi kongrelerinde 
bildiri sundu. 

Eserleri: "Yaya 73", 1974 yılı; "Köprü" 1984 ve 
"Dünden yarına" 1987 yılı.v.b. 

Altay Suroy Yazarlar Derneği üyesidir. 
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Arif Nihat Aysa(1904-1975 ) 

Şair-yazar olan Arif Nihat, 7 Şubat 1904 yılında 
dünyaya geldi. Öğretmenlik, gazetecilik yaptı. 

Arif Nihat Asya, yaratıcılığında yerellikten 
evrenselliğe uzanan bîr çizgide yürüdü. Yerel halk 
motiflerimizden bolca yararlandı. 

Eserleri: "Heykeltıraş", şiir, 1924 yılı; "Yastığımın 
Rüyası", şiir, 1930 yılı; "Ayetler", şiir-nesir, 1936 yılı; 
"Kökler ve Dallar", şiir, 1964 yılı ve başka eserler. 

 

Arzu Tahirova (1951- ) 

1951 yılında Kırcali'de doğan Arzu Tahirova, Türkçe 
ve Bulgarca ilk şiir denemelerini daha çocuk yıllarında 
yayımladı. Daha geçlerde çok sayıda dergi ve gazetelerde 
çalıştı, hatta baş ve sorumlu yazar oldu. Yüksek öğrenimini 
Sofya’da Bulgar Filolojisi bölümünde tamamladı. "Güven" 
ve "Cır Cır" dergi ve gazetelerinde sorumlu olarak çalıştı. Şu 
anda Ankara’da Türkçe – Rusça ve Bulgarca dillerinde 
çevirmen olarak çalışmaktadır.  

Yayınladığı eseri: "İfade Esiri", şiirler, Sofya 1995 
yılı. 
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Aşık Çelebi (1520-1572) 

Aşık Çelebi, 1520 yılında Prizren'de dünyaya 
gelmiştir. Asıl soyu Bağdatlıdır. Büyük dedesi Seyyid 
Muhammet Naatta, XIV. yüzyılın sonlarında Bursa'ya geliyor. 
Çelebi'nin babası çeşitli kadılıklarda görev yapmış, 
muammacıkta ve tarih düşürmekte usta olan Seyyid Ali'dir. 

Annesi meşhur alim ve şair Müeyyedzade'nin kızıdır. 

Aşık Çelebi küçük yaşta anne ve babasının kaybeder. 
Dedesinin çevresi sayesinden ders alır, tanınmış şair ve 
yazarlarla tanışır. Çeşitli yerlerde kadılık yapar. Kadılık 
mesleğinde çok sıkıntılar çekmiş, hiç memnun olmamıştır. 
Kayd-İ hayat şartıyla kendisine verilen Üsküp kadılığında 
yakalandığı zatülcenp hastalığından kurtulamayarak 1572'de 
vefat etmiştir. 

Aşık Çelebi'nin en önemli eseri "Teskire"sidir. 
Bundan başka bir Divan, tertip etmiştir. 

 

Aşık Hıvzı (Hicri 1294) 

Aşık Hıvzı'nin Sofya'lı olduğu bilinmektedir. 
Kendisinin şimdiye dek iki önemeli eseri bulunmaktadır. 
Onlardan: "Destan-ı Aşuk ile Maşuk" ve "Destan-ı Plevna 
Muharebesi" dir. Eserlerinden anlaşıldığı gibi 1877 
yıllarında Türk-Rus savaşlarına katılmıştır. İyi bir eğitimden 
geçtiği kesindir. 
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Aşık Ruşeni( ?-?) 

Aşık Rûşeni'nin yaşamıyla ilgili pek somut 
bilgilerimiz bulunmamasına, karşılık XIX. yüzyılın ilk 
yarısında yaşadığı tahmin edilmektedir. Bulgaristan Türk 
Halk Şairleri’nin önde gelen biri olarak bilinen Aşık Rûşeni, 
iyi bir eğitim görmüş, savaşlara katılmış. Güzel Türkçesiyle 
destan, gazel, murabba gibi edebi eserler yazmıştır. "Silistre 
Destanı" güzel örneklerinden sadece biridir. 

 

Avni Engüllü (1947 - ) 

1947'de Üsküp kentinde doğdu. Öğretmen okulundan 
mezun olan Avni Engüllü, Üsküp Radyosu'nda gazetecilik, 
sonra da kültür sorumlusu oldu. Ve halen Üsküp Radyosunda 
çalışmaktadır. 

Avni Engüllü, edebiyatın tüm dallarında ürün veren 
bir yaratıcıdır. Çeviriyle de uğraşan Avni'nin şu eserleri var: 
"İlk", şiir, 1972 yılı; "Söğüt altı", öyküler, 1974 ; "Mete", 
şiir, 1984 yılı; "Dört Mevsim", şiir, 1984 yılı; "İn misin, 
Cin misin", şiir, 1985 yılı. 

 

Bayram İbrahim (1947- ) 

Bayram İbrahim Rogovalı, 1947de Prizren'de doğdu. 
1969 yılında, "Tan" gazetesinin ilk hazırlanışına katıldı, İlkin 
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gazeteci, daha sonraları kültür sayfaları sorumlusu ve daha 
geçlerde yine gazeteci olarak çalıştı Çocuk yaşlarında şiirler 
yazmaya başlayan ozan, şiir yanı sıra, düzyazı ve deneme 
yazıları da mevcuttur. 

Yayımlanan şiir kitapları şunlardır: "Gün çiçeği", 
çocuk şiirleri, "Sevinç" yayınları, Üsküp; "Uygarlık 
Elması", toplumsal şiirler, "Sesler" yayınları, Üsküp; 
"Yalnızlık Merdiveni", sevgi konulu şiirler, "Tan" yayınları, 
Priştine; "Şeftali Ağacına Uçan Kuş", derleme şiirler, 
"Yedinstvo" yayınları, Sırpçaya çeviren İskender Muzbeg.)
           Bayram İbrahim Kosova Yazarlar Derneği 
üyesidir. 

 

Dionis Tanasoğlu (1922-2006) 

1922 yıllarında Kireltâ'da doğan şair çok yönlü bir 
sanatçıdır. Bugüne dek çok sayıda ödüller aldı, ama en 
önemlisi 1996 yıllındaki Moldova devletinin verdiği 
"ORDEN"dir. Gagauz kültürüne büyük hizmetler sunan 
Tanasoğlu'nun bugüne dek şu kitapları mevcuttur. "Bucaktan 
Sesler" ve "Almanah" 1957, "Çal Türküm" 1966, 
"Adamın İşleri" 1967, "Hoşluk" 1970, "Gençlik 
Türküleri" 1975. Romanları: "Uzun Kervan" 1985. Tiyatro 
eserleri: "Bucakta Yalın" ve "Olga nın Sevdası" ve başka. 
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Emel Emin (1938 -     ) 

Emel Emin, I938'de Dobruça yöresinde dünyaya 
geldi. Öğrenimini tamamladıktan sonra öğretmenlik yaptı. 
Hâlen de bu meslekte çalışmalarını sürdürmektedir. Yazdığı 
şiirlerinde güzel bir Türkçe egemendir.   
              

 Eseri: "Arzu", şiirler, 1997 yılı; 

 

Enver Mahmut (1935 - ) 

Enver Mahmut, 1935 yılında doğan ve uzun yıllar 
üniversitelerde hocalık yapan bir öğretim görevlisi olduğu 
kadar, bir dilci ve bir bilim adamı olarak da bilinmektedir. 
İlkin Bükreş'te, sonra da Köstence'de Türkoloji Bölümünü 
açtı. Nice nice talebe yetiştirdi. 

Bilim dalındaki uğraşlarını Uluslararası Kongrelerde 
sundu. Çok sayıda eseri olan Mahmut'un şiirle de uğraştığı ve 
güzel şiirler karaladığını görmekteyiz. Ki bu şiirleri 
"Renkler" dergisinde yayımlanmıştır. 

 

Esin Muzbeg (1975-       ) 

Esin Muzbeg, 25 Aralık 1975 yılında Prizren'de 
doğdu. İlk ve orta okulunu doğduğu kentte tamamladıktan 
sonra, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu 
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Genç kuşağın umut verici yazarlarından biridir. Yazdığı 
şiirlerinde milli konular yanı sıra, doğaya da güzel eserler 
sunmuştur. 

Şu anda Ankara'da çıkmakta olan "Balkan" kültür-
sanat dergisinin sorumlu yazarlığı görevini üstlenmiştir. 
       
             Eseri: "Karışık Duygular", şiirler, "Bay" 
yayınlan, Prizren 1996 yılı; 

 

Fahri Ali (1948 -         ) 

Üsküp'te doğdu 1948. Çocukluk ve öğrencilik 
günlerini doğduğu kentte geçirdi. Aynı zamanda Üsküp 
"Nikola Karev" öğretmen okulundan mezun oldu. Matematik-
fizik bölümüne yazıldı. 1970 yılından bu yana "Birlik" 
gazetesinde çalışmaktadır. 

Şiir yazmaya daha çocukluk günlerinde başladı. 
Edebiyat derneklerine katıldı. Daha ilkokul sıralarında 
şiirlerini "Sevinç" ve "Tomurcuk" dergilerinde yayınladı. 
1968'den bu yana yayınlanan "Sesler" dergisinde de şiirleri 
yer almıştır. 

1973 yılında "Mangal" şiir kitabı yeni şiirlerini 
kapsadı. "Yugoslavya Türk Şüri" antolojisinde, yerli 
ozanlarımızın "Tito Şiiri" kitabında da şiirleriyle yer aldı. 
Çocuk şiirleri de yazmakta. Çeviriler de yaptı. 
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"İki yürekli" şiir kitabı ikinci kitabıdır (1978). "Su 
Ağırlaştı" (şiir) 1990'da ve "Kayadan kopmalar" (şiir) 
1992 yılında yayınlanmıştır.    
       Şu anda "Sesler" dergisinin başındadır. 

 

Fahri Kaya (1930 -     ) 

Fahri Kaya 1930 yılında Makedonya'nın Kumanova 
yöresinde doğdu. İlk ve Orta Okulu bitirdikten sonra, Yörük 
köylerinde uzun bir süre öğretmenlik yaptı. Daha geçlerde 
Belgrat Filoloji Fakültesi Şarkiyat Bölümü'nden mezun oldu. 
Uzun bir süre "Birlik" gazetesinde gazetecilik yaptı, daha 
sonraları da gazetenin Baş ve Sorumlu görevine geldi. Uzun 
yıllar devlet organlarında bir Türk olarak önemli görevlerde 
bulundu. 

Edebiyatla uğraşması öğretmenlik yıllarına gider. 
Daha o dönemlerde şiir, hikaye yazdı. Birkaç kitap da 
yayımladı. 

Son dönemlerde eleştiri, deneme gibi yazılarla meşgul 
olmaktadır. 

Eserleri: "İlk Adımlar" (şiirler), 1952 yılı Üsküp; 
"Köyden Sesler" (şiirler), 1958 yılı Üsküp; "Hoşça Kalın" 
(şiirler), 1965 yılı Üsküp; "Güle Güle" (şiirler), 1978 yılı 
Üsküp; "Çocuk Rüyaları" (şiirler), 1991 yılı Üsküp; 
"Seçme Yazılar" (eleştiri), 1994 yılı Üsküp. Antolojiler: 
"Makedonya Türk Halkı Çocuk Hikayeleri", 1960 yılı 
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Üsküp; "Tembeller Diyarı", 1960 yılı Üsküp; "Katırlar", 
1964 yılı Üsküp; "Çilekler", 1996 yılı Üsküp. 

 

 

Fahri Mermer (1950 - 2001) 

15 Ekim 1950 de Prizren'de doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Prizren'de bütünledi. Belgrat'ta üniversite tahsiline 
devam etti. Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümün 
den ikinci yılında ayrıldı. 1972 yılından 1980 yılına kadar 
aralıklı olarak Belgrad'ın Türkiye Büyükelçiliği’nde 
çevirmen-sekreter olarak çalıştı. 1981 yılından itibaren 
Prizren Radyosu Türk redaksiyonunda gazeteci ve redaksiyon 
sorumlusu olarak çalışmaktadır. İlk şiirini 1967 yılında 
"Birlik" gazetesinde yayımladı. Yugoslavya'da Türkçe çıkan 
tüm gazete ve dergilerde şiirleri ve düzyazıları yayınlanmıştır. 
"Birlik" gazetesinin Prizren muhabirliğini de yapmaktadır. 
Yugoslavya Gazeteciler Birliği üyesidir.          

 Eserleri: "Yüreğimde kalanlar" (şiirler) ve 
"Belgrat'ta Sevmek" (şiirler). 

 

Fedon Marinoğlu (1955 -        ) 

Fedon Marinoğlu, 1955'te dünyaya geldi. İlk, orta ve 
liseyi bitirdikten sonra, Yüksek öğrenimini de tamamladı. 
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İlkin çocuklara, sonra da yetişkinlere şiirler karaladı. 
Eserlerini "Ana Sözü" gazetesinde, ayrıca Rus ve Moldova 
gazetelerinde yayınladı. 

Kitaplaşan eseri: "Ürek Dalgası" (şiirler), 1990 yılı. 

Fikri Şişko (1949-      ) 

8 Şubat 1949 yılında Prîzren'de doğdu. İlkokulu ve 
liseyi Prizren'de, Hukuk Fakültesini ise Priştine'de bütünledi. 
İlk önce Prizren Belediye Mahkemesi'nde yargıç olarak 
çalışmaya başladı. Daha geçlerde Prizren Belediye 
Savcılığı'nda savcı yardımcısı görevine atandı. Bu görevi 
1982 yılına kadar yaptı. Bu yıldan sonra İl Mahkemesi’ne 
yargıç seçildi.   

İlk şiirlerini ilkokulun dördüncü sınıfındayken 
"Birlik" gazetecisinde yayımladı. Ondan sonra ise devamlı 
şiirler yazmaya başladı. Şiirleri Türkçe çıkan bütün dergi ve 
gazetesinde yayınladı. Şiirden başka hikaye de yazmaktadır. 

Eserleri: "Utku", "Fan Noli" yayınları, 1980 yılı 
Prizren ve "Sevda Verin Çocuklara" "Tan" yayınları, 1989 
yılı Priştine. 

 

Gençay Dülger 

Gençay, Bulgaristan'da Silistre'nin Pravda (Doğruluk) 
köyünde dünyaya gelmiş. Çocuk denen yaşta, yani 1989 
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yılındaki Zorunlu Göç nedeniyle Türkiye'ye geliyor. 
Çanakkale'nin Mahmudiye Belediyesi'ne yerleşiyor. 

Şiirle de uğraşan Gençay Dülger'in "Sen Yoksun" 
adında bir de şiir kitabı vardır. 

 

Haci Ömer Lütfi (1871-1929) 

15 Ocak 1871 yılında Prizren'de doğdu ve 1929 
yılında doğduğu kentte Öldü. İptida iyeyi ve rüştiyeyi 
Prizren'de okudu. Sonraları ise, yani 1887'de İstanbul'daki 
Fatih Medresesi'ne kayıntını yaptı. Bu okulu da 
tamamladıktan sonra 1901 yılında Kahire’deki "Al-Azhar" 
Üniversitesi'ne kayıntını yapıyor. Başarılı bir talebe olarak 
okulunu tamamladıktan sonra, 8 Mart 1905'te gene Prizren'e 
dönüyor ve Melami Tekkesi şeyhi oluyor. 
 Eserleri: "Divan", "Tevhid-i bârî", "İrşâd-i talib", 
"Mevizalar" ve başka eserleri mevcuttur. 

 

Hasan Mercan (1944 -2006 ) 

1944 yılında Prizren'de doğdu. 30 yıldan bu yana 
gazetecilik yapan şair ve yazarın şimdiye kadar 44 kitabı 
yayınlandı. 16 yazın ödülü kazandı. Kitapları 12 dile 
çevrilen yazar bilindiği gibi ana ülke Türkiye'de de 10 roman, 
hikaye ve şiir kitabı yayınladı. Geçen yıl (1997) "Ömer 
Faruk Toprak Basan Şiir Ödülü"nü kazandı. Kitapları 
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arasında "Kurağa Sokağı", "Unutulmayan Günler", 
"Unutulanlar", "Sari Yusuf, "Yörük Osman", "Uzun 
İnce Bir Yoldayım" önemli olanlardır. Hasan Mercan 
PRT’de yorumucu olarak görev yaptı. Hasan Mercan 
KOSOVA Yazarlar Derneği üyesiydi. 

  

Hilmi Haşal (1954 -    ) 

Kırcali'nin Eğridere Belediyesi'ne bağlı olan Toz Ezir 
köyünde 1954 yılında doğdu. Hilmi Haşal 1974 yılından 
bugüne dek aralıksız edebiyatla uğraşmaktadır. "Dengesizler 
Adına" (eleştiri), 1991 yılı. 

 

İbrahim Kamberoğlu 

Eskicuma-Şumnu ve İslimye kentlerinin üçgenini 
oluşturan Vranikon köyünde dünyaya gelen şair İbrahim 
Kamberoğlu, 1964 yılında ilk şiirleri yayımlanmaya başlamış. 
1981 'de Türkiye'ye göç etmiştir. 

Şiirler.” Ömrümün Öte Yakası”  Şiirler 

Edebiyat, başta şiir olmak üzere basından daha yeni 
yeni eserlerinin çıkması beklenmektedir. 
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İlhamı Emin (1931 -   ) 

İlhami Emin, 1931 'de Radoviş'te doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini doğduğu yerde, yüksek öğrenimini de Üsküp'te 
tamamladı. Üsküp'ün "Terfeyüz" okulunda öğretmen, "Nova 
Makedonya", "Birlik" ve Üsküp Radyosu'nda gazeteci olarak 
çalıştı. Birkaç yıl "Sesler" dergisinin sorumlu yazarlığı 
görevinde bulundu ve Üsküp Halklar Tiyatrosu'nda müdürlük 
görevini üstlendi. Emekli olduktan sonra da sanatla yaşamaya 
bütün hızıyla devam etmektedır. 

Başlangıçta Makedon dilinde yazdı. Sonraları Türkçe 
karalamaya başladı. Bugün adı saygıyla anılan Makedonya 
Türk Halkı Edebiyatçıları'ndandır. Edebiyatın her türünden 
örnekler veren doğurgan bir yazardır. Şiir, Öykü, deneme, 
film eleştirisi, film senaryosu, tiyatro eseri, çeviri gibi 
edebiyatın tüm dallarından ürünler verdi. 

Türk edebiyatını Makedoncaya, Rusçaya, ve 
Bulgarcaya tanıttı. Her üç dili, ana dili kadar bilen İlhami 
Emin çevirileriyle çok tanınan bir çevirmendir. 

Şiire son derece yenilik getiren bir yazardır. 

Eserleri: "Jivot pee i plaçe", 1955 yılı Üsküp; 
"Denononkje", 1957 yılı Üsküp; "Armağan" (şiirler), 1954 
yılı Üsküp; "Ah kedisiz Sara", 1964 yılı Üsküp; "Taş 
Ötesi", 1965 yılı Üsküp; "Kırk Dost" 1965 yılı Üsküp; 
"Güneşli Şiirler", 1966 yılı Üsküp; "Gülçiçek", 1972 yılı 
Üsküp; "Gül çiçekhane", 1974 yılı Üsküp; "Şiirli Alfabe", 
1974 yılı Üsküp; "Gül evi", 1980 yılı Üsküp; "Hepimiz 
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Tito", 1982 yılı Üsküp; "Yörükçe", 1984 yılı Üsküp; "Gül 
kılıç", 1971 yılı İstanbul. 

 

İskender Muzbeg (1947 -         ) 

İskender Muzbeg 1947 yılında Prizren'de doğdu. 
İlkokulu ve Öğretmen Okulu'nu Türkçe (Prizren'de), Hukuk 
Fakültesini İse Sırp dilinde (Priştine'de) bitirdi. 

"Tan" gazetesinin (Priştine) kurucularından biri olarak 
dört yıl (1969-1972) gazetenin kültür, eğitim, sanat sayfalarını 
yönetti. Yugoslavya ulus ve halklarının dillerinde çıkan birçok 
sanat dergilerinde Yugoslavya Türk Halkı Şiiri'nden seçkiler 
yayımladı. Şiir, öykü, roman, deneme, eleştiri alanında 
çalışmalarını sürdüren İskender Muzbeg, birçok ulusal ve 
uluslararası dil ve folklor kongrelerine de bildirileriyle katıldı. 

Eserleri: "Kaynak" (çocuk şiirleri), "Detska radost" 
yayınları, Üsküp 1972 yılı; "Sevil" (öyküler), "Tan" 
yayınları, Priştine 1974 yılı; "Yaşamak" (şiirler), Üsküp 
1983 yılı; "Gerçek", Üsküp 1983 yılı; "Veliko oko" (Sırp 
diline çevrilmiş şiirleri), "Yedinstvo" yayınları, Priştine 1986 
yılı; "Taşa Türküler" (şiirler), "Birlik" yayınları, Üsküp 
1987 yılı; "Yanan Sevgiler" (roman), "Tan" gazetesinde 
tefrika edildi; "Güneş Isıt Beni" (şiir) 1996, "Bay" yayınları, 
Prizren 1996 yılı, "Sülo" (şiirler), "Tan" yayınları, Priştine 
1998 yılı. 
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Latif Karagöz (1939-2009 ) 

1939 yılında Razgrat'ın Bunar Beşevli köyünde 
dünyaya geldi. Uzun yıllar sağlık memuru olarak çalıştı. 1989 
yılında büyük göçün sonucu Türkiye'ye göçlü. 
 Eserleri: "Kon kon Kelebek" (şiir), 1990 yılı; "Ak 
Güvercin" (şiir), 1993 yılı; "Bayrak Çocuklar" (şiir),  1994 
yılı, "Kardeşimsin" (şiir), 1994 yılı. 

 

Mehmet Bütüç (1955 - ) 

Mehmet Bütüç 1955'te Prizren'de doğdu. İlk ve orta 
okulunu doğduğu kentte tamamladıktan sonra, Priştine 
Üniversitesİ'nin İpek'teki Yüksek Ekonomi Okulu'ndan 
mezun oldu. 

Bütüç, daha 1971 yılında Öyküyle edebiyata başladı, 
sonra 1979 yılında tiyatroya geçerek oyuncu olarak çok sayıda 
başarılı roller oynadı ve birkaç ödül aldı. Nafiz Curcialo'yla 
beraber Ferhan Şensoyun "Hayrola Karyola" adlı oyunun 
rejisörlüğünü başarıyla yaptı. Sonra da sanata şiirle devam 
etti. 

Bugüne dek şu kitapları yayımlandı: "Düşsel 
Senfoni" (şiirler), "Dost" yayınları, 1994 yılı İstanbul; 
"Ateşböceklerin Gösterisi" (öyküler), "Tan" yayınları, 1995 
yılı Priştine, "Anılarımın Yansımaları" (şiirler), "Tan" 
yayınları, 1996 yılı Priştine (bu kitap 1996/97 kitap yılının "S. 
Yusuf ödülünü kazandı). 
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En yakın bir günde yayından çıkacak daha üç kitabı 
vardır. Şu anda "Tan" yayınlarınca çıkan "Çığ" dergisinin yazı 
işleri sorumlusu görevinde bulunmaktadır. 

 

Mehmet Çavuş (1933- ) 

Mehmet Çavuş 1933 yılında Turna Ovası köyünde 
dünyaya geldi. Orta halli bir çiftçi ailesinin bîr çocuğu olarak 
yetişen Mehmet, ilk ve orta okulunu doğduğu köyde 
tamamladıktan sonra, Devlet Üniversitesi'nin Türkoloji 
Bölümü'nü Sofya'da bitirdi. Değişik mesleklerde görev aldı. 
Türkçe öğretmenlik yaptı, fabrikada işçi olarak çalıştı, 
gazetelere muhabirlik yaptı, Sofya Radyosu'nda spikerlik te 
yapan Mehmet, milli mücadelesini hiçbir an bırakmadı. 
Bundan dolayı da Bulgar polisi peşini bırakmadı. İşten atıldı 
ve en nihayet 1982 yılında sınır dışı edildi. Ana ülkeye gitti. 
Birçok dergide sorumlu yazarlık yaptı. Balkan Edebiyatı'yla 
ilgili çok sayıda incelemeleri oldu. Kitap olarak eserleri 
şunlardır: 

"Yılların Serenadı" (şiirler), 1965 yılı; "Varda" 
(şiirler), 1967 yılı; "Bulgaristan' dan Sesler" (şiirler), 1987 
yılı; "Burcu Burcu" (şiirler), 1997 yılı. 
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Mehmet Niyazi (1878-1931) 

Romanya'da Çağdaş Türk Şiiri'nin öncülerinden 
sayılan Mehmet Niyazi, 1878 yılında doğdu. Edebiyatla senli 
benli olduğu yıllar 1900 ila 1920 lerdir. Değişik konulan 
içeren şiirlerde güzel bir uyak, tatlı bir dil egemendir. 

Eserleri: "Kök kitap" (şiirler), 1919 yılı; "Sagış" 
(şiirler), 1931 yılı; "Kırım Şiirleri" (şiirler), 1935 yılı. 

 

Mehmedemin Yaşar (1937 -    ) 

Dobruça Trükleri’nin önemli bir şairidir Yaşar. 1937 
yılında dünyaya gelen şair ilkin "Renkler" dergisinde 
eserlerini yayımlamaya başladı. 1989 yıllarından bugüne dek 
devamlı edebiyatla uğraşmaktadır. Şiirlerindeki konular aşk, 
sevgi, milli ve başka... 

Mehmedemin Yaşar, uzun yıllar öğretim görevlisi 
olarak çalıştı. Bu alanda da epey uğraşları vardır. 

 

Mevlâna (1207-1273) 

İslam aleminin en büyük ve yüce mutasavvıf şairi ve 
düşünürüdür. Mevlâna, Horasan'ın Belh şehrinde 30 eylül 
1207 yılında dünyaya geldi. Çok gezdi, çok ta ünlü 
hocalardan ders aldı. Konya'da Şems-i Tebrizi'yle görüşünce. 
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Dünyası da değişir. En ünlü eserlerini bu zaman dilimi 
içerisinde verir.  

Mevlâna'nın Farsça, Arapça, ve Yunan dillerini 
bildiği kesindir. Eserleri: "Mesnevi" (6 cilt, 25.700 beyit), 
"Divan-i Kebir", "Fihi Mâ Fİh", "Mektubat", "Mecalis-i 
Seba". 

 

Mina Köse (1933-2010  ) 

Mina Köse, 1933 yılında Komrat'ın Beşalma köyünde 
doğdu. Kişinev Üniversitesi’nden mezun olan Mina, 
öğretmenliğe sarılır. 30 yıl aralıksız bu meslekte uğraş verdi. 
Sonra da Müze Müdürlüğü'ne getirildi. Bugüne dek çok 
sayıda eser, yazdı, yayımladı. Şiir, öykü kitapları mevcuttur. 
Anadiline duyulan saygıyı en iyi bir şekilde dile 
getirenlerdendir sözünü ettiğimiz yaratıcı. 

Eserleri: "Kismet" (şiirler), 1973 yılı; "Kardaşlık" 
(şiirler), 1975 yılı; "Zepa Zemli" (Rusça şiirler), 1979 yılı; 
"Topraan Ürek Düülmesi" (şiirler), 1983 yılı; "Umutlar" 
(şiirler), 1988 yılı; "Battım Ömürden" (şiirler), 1991 yılı; 
"Hazır Ol" (şiirler), 1986 yılı. 
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Mustafa Tahsin (1942 - ) 

1941 yılında İskeçe'nin Kireççiler köyünde doğan 
Mustafa Tahsin, ilk öğrenimini Batı Trakya'da (Yunanistan) 
yaptıktan sonra, Konya İvriz ilk öğretmen Okulu'ndan mezun 
oldu. 1961 yılında Batı Trakya'ya döndü, kendi köyünde 
öğretmenlik yapmaya başladı. 

Mustafa Tahsin, edebiyatla uğraşan çalışkan bir kalem 
erlerimizdendir. Şiir, hikâye, araştırma, günlük gibi yazın 
türlerinde aralıksız 20 yıla yakın bir zaman diliminde emek 
verdi ve de hâlen güzel eserler Balkan Türk Edebiyatı'na 
vermeye devam ediyor. 

Şu anda "Şafak" dergisinde "Sanat Danışmanlığı" 
yapmaktadır. 

 

Müfküre Mollova (1927 -2009 ) 

Müfküre Mollova, 1927'de Dobriç'te doğdu. İlk ve 
orta öğrenimini doğduğu kentte tamamladı. Varna'da Fransız 
Koleji'ni okuduktan sonra Sofya Üniversitesi'nin Fransız Dili 
ve Edebiyatı ana bilim dalından mezun oldu. "Eylülcü Çocuk" 
gazetesinde bir ara çalıştı. 1954/55 öğretim yılından 
başlayarak 1960'lara dek Sofya Üniversitesi'nde Türkoloji'de 
asistanlık yaptı. 60'lardan sonra Bulgaristan'ın Türklere zulüm 
yapması dolayısıyla görevinden uzaklaştırıldı. Öyle  ki 
Müfküre Mollova, 1989'a Fransa'ya zorunlu olarak göç 
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etmeye mecbur kaldı. Şu anda Paris'te bilimsel çalışmalarını 
bütün hızıyla sürdürmektedir, 

Müfküre Molova'nın şimdiye dek "Şiirler" adında bir 
şiir kitabı vardır. Çok sayıda da bilimsel çalışmalarını 
içeren kitapları mevcuttur. 

 

Mülazim Çavuş (1927-1995)  

Mülazim Çavuş, 1927de Şumnu ilinin Köpeler 
köyünde dünya geldi. İlkokulu doğduğu köyde, rüştiyeyi de 
Eskicuma'da (Tırgovişte'de) okudu. Liseyi Şumnu'da, 
Öğretmen Enstitüsü'nde tamamladı. 40 yıl aralıksız 
öğretmenlik yaptı. Mayıs 1995'te Şumnu'nun Köpeköyü'nde 
vefat etti. Şiirleri çok sayıda Bulgaristan'da çıkan dergi ve 
gazetelerde yayımlandı. Büyük ilgi topladı. 

 

Mürteza Büşra (1946 - ) 

Priştine'de 1946 yılında dünyaya gelen Mürteza 
Büşra, ilkokulu ve liseyi bitirdikten sonra Türk Dili Edebiyatı 
Bölümü'nden mezun oldu. Priştine Radyosu'nda çocuk 
yayınlar sorumlusu görevini hâlen yapmaktadır.   

Eseri: "Sevgilerimle" (şiirler), 1976 yılı. 

 



459 | E t h e m  B a y m a k  
 

 

 

 

Naim Şaban (1933-1961) 

Naim Şaban, 5 Ekim 1933'te Priştine'de doğdu. İlk ve 
orta okulu tamamladıktan sonra, bir ara öğretmenlik yaptı. 
Şiirlerinin çocuk dergilerinde yayımlandı. Naim Şaban, lirik 
bir şairdir. Genç yaşında hayata gözlerini yumduğu için, 
ölümünden sonra Süreyya Yusuf un derlemesiyle bir şiir 
kitabı yayımlandı. 8 Nisan 1961 yılında Üsküp'te hayata 
gözlerini yumdu. 

 Eseri: "Düşler" (şiirler), 1963 yılı. 

 

Nazım Hikmet Ran (1902-1963) 

Nazım Hikmet, 1902 yılında Selanik'te doğdu. Sıralı 
bir eğitim gördükten sonra edebiyata ağırlık verdi. Şiirlerin 
içeriği dolayısıyla başı derde düştü. Hapis yattı. Şiirden 
vazgeçmedi. 1963 yılında Moskova'da öldü. 

Eserleri: "835 Satır" (şiirler), 1929 yılı; "Jakond ile 
Si-ya-u" (şiirler), 1929 yılı; "Varna 3" (şiirler), 1930 yılı; 
"Sesini Kaybeden Şehir", 1931 yılı; "Unutulan Adam" 
(tiyatro oyunu), 1935 yılı; "Kan Konuşmaz" (roman), 1965 
yılı; ve başka... 
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Nazmi Nuri Adalı (1937 -        ) 

Kırcali'nin Ada (Potoçnitsa) köyünde 1937'de Nazmi 
Nuriyev adıyla dünyaya geldi. İlkokulu ve rüştiyeyi doğduğu 
yerde tamamladıktan sonra memurluk ve öğretmenlik yaptı. 
İşsiz de kaldığı çok yıllar oldu. 

1968 yılında Türkiye'ye serbest göçmen olarak 
gidiyor ve hâlen Gebze'de yaşamaktadır. 

Şiir yazdı, edebiyatla uğraştı ve de halen 
uğraşmaktadır. Genelde konuları Rodop bölgesinde 
geçmektedir. Yani hâlâ o eski nostalji havası şiirlerinde 
yansımaktadır. Şiirleri çok sayıda dergi ve gazetelerde 
yayımlandı, antolojilerde yer aldı. 

 

Nebiye İbrahim Akbıyık (1948 - ) 

Nebiye İbrahimova, Razgrat'ın Killi Kuyucuk 
köyünde 1948 yılında doğdu. Sofya Üniversitesi'nin Türkoloji 
ana bilim dalından mezun oldu. Öğretmenlik yaptı. 1989'da 
Büyük Göç'le Türkiye'ye gidiyor. İstanbul'da mesleğini 
devam etti. 

Edebiyat çalışmalarına devam etti. Şiirler yazdı ve de 
halen yazmaktadır. Çeşitli sanat ve edebiyat gazetelerinde 
yapıtları yayımlanmaktadır. 
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Necati Zekeriya (1928-1989) 

Necati Zekeriya 1928'de Üsküp'te doğdu. Bir yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra, 1950'lerde "Sevinç" 
dergisinde çalışmaya başladı. Uzun yıllar "Sevinç" ve 
"Tomurcuk" dergilerinde uğraş verdi. Birkaç yıl da "Birlik" 
gazetesinin baş ve sorumlu yazar oldu. Son yılarını "Tan" 
gazetesinde danışman olarak geçirdi. Bir de "Kuş" çocuk 
dergisini hazırladı. 

Necati Zekeriya, şiir, hikâye, deneme, eleştiri gibi 
edebi türlerinden güzel Örnekler edebiyatımıza bağışladı. 
Çevirileriyle Türkiye'de de ad yaptı. 

Yaratıcılığının ağır bastığı nokta Çocuk Edebiyat’ıydı. 
Çocuklarımıza en değerli ürünleri verdi. Bir bakımdan Çocuk 
Edebiyatımızın elçisiydi. 

Edebiyat çevrelerince sevildi, sangılandı. Dünyanın 
çok dillerine çevrildi eserleri. 

1989'un bir yaz gününde bu dünyadan göçüp gitti. 
Ardına çok sayıda eserler bıraktı. 

Eserleri; "Şiirler" (şiirler), 1950 yılı Üsküp; "Okul 
Çanı" (şiirler), 1952 yılı Üsküp; "Nerde Olsam" (şiirler), 
1953 yılı Üsküp; "Gelincik" (şiirler), 1954 yılı Üsküp; 
"Kırmızı Küpeler" (şiirler), 1958 yılı Üsküp; "Bizim 
Sokağın Çocukları" (hikâyeler), 1961 yılı Üsküp; 
"Ninniler" (şiirler), 1964 yılı Üsküp; "Sevi" (şiirler), 1965 
yılı Üsküp; "Damlalar" (şiirler), 1967 yılı Üsküp; ve başka... 
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Nevzat Yusuf (1936-2008 ) 

Nevzat Yusuf, Romanya Türk Şiiri'nin felsefi 
şairlerinden biridir. Bugüne dek çok sayıda şiir kitabını 
çıkarma dışında, Romen diline de çok sayıda çeviriler yapan 
bir kalem erimizdir. Özellikle "Karşı Duvar", "Son 
Konuğuma Mektup" ve "Mavi Tuna Senfonisi" şiirleri 
dikkat çekmektedir. 

 

Nikolay Arabacı (1893-1960) 

Nikolay Arabacı 1893 yılında Bucak topraklarında 
doğmuş, 1960'da Moskova'da ölmüştür.  

Gagauz Türk diline ve kültürüne payını sunmakta 
esirgemeyen Arabacı'nın eserleri henüz kitap olarak 
yayımlanmamıştır. Ancak, şairin "Bizim Drumi" İsimli dört 
bölümden meydana gelen manzum bir destanı "Bucak'tan 
Sesler"de yayımlanmıştır. 

 

Nikola Babaoğlu (1928 -         ) 

Babaoğlu'nun ilk şiirleri 1950'lerde yayımlanmaya 
başlar, oysa daha önceleri de şiir yazmişlığı var şairimizin. 
Genelde Gagavuzca yazdığı şiirler dışında, Rus dilinde de 
eserler yazmış, çeviriyle de uğraşmaktadır. 

Eserlerini Gagauz geleneğine özenerek yaratmıştır. 
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Eserleri: "Tarafımın Pîyetleri", 198 yılı Kişinev, 
"Tuna, gir içeri" (Rusça dilinde), 1984 yılı Kişinev. 

 

Prof. Dr. Nimetullah Hafız (1939 -       ) 

1939 yılında Prizren'de doğdu. İlk, orta ve liseyi 
doğduğu kentte bitirdi. Sarayova Üniversitesi Şarkiyat 
Bölümü'nü 1967de bitiren Nimetullah Hafız, 1976 yılında 
"Prizren Türk Halkı Edebiyatı Metinleri ve Ağız 
Hususiyetleri" adlı çalışmasıyla İstanbul Edebiyat 
Fakültesi'nde doktorasını yaptı. 1978 yılında Priştine 
Üniversitesi Şarkiyat Bölümünde Türk Dili doçenti oldu. 
Folklor ve Türk Edebiyatı alanında pek çok bilimsel çalışması 
bulunan, derlemeler yapan Nimetullah Hafız, 1983 yılında 
profesör oldu. Bİr süre Batı Almanya'da bilimsel çalışmalarını 
sürdüren Prof. Dr. Nimetullah Hafiz, 1988-89 öğretim yılında 
Priştine Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü 
kurdu. 

"Birlik" gazetesi ve Üsküp Radyosu'nda gazetecilik de 
yapan Prof. Dr. Nimetullah Hafız, bir ara "Çevren" dergisini 
yönetti. Şiir yazmaya okul sıralarında başlayarak, çeşitli 
gazete ve dergilerde şiirleriyle göründü. Çocuklar İçin bir şiir 
kitabı da yazan Nimetullah Hafiz, Yazarlar Derneği üyesidir. 
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Nusret Dişo Ülkü (1937 -        ) 

1937 yılında Prizren'de doğdu Nüsret Dişo, aynı 
kentte liseyi de bitirmiştir. Henüz öğrenciyken yazma eğilim 
göstermiş, başarılı şiirler yazmış, çocuk dergilerinde 
yayınlamış, radyo yayınlarına kendi şiirleriyle katılmıştır. 

Bir ara öğretmenlik yaptıktan sonra "Sevinç" 
dergisine atanmış. Dergide birçok yabancı yazardan şiir ve 
öykü Türkçeye çevirip yayınladı. "Birlik" redaksiyonundan 
emekli oldu. 

Eserleri: "Çocuklarla Ağaçlar", "Birlik" yayınlan, 
1934 yılı Üsküp; "Çocukların Elleri", "Birlik" yayınları, 
1965 yılı Üsküp; "Diyeceklerim", "Birlik" yayınlan, 1965 
yılı Üsküp; "Üçgen", "Birlik" yayınları, 1972 yılı Üsküp; 
"Ozanlar Güncesi", "Tan" yayınları, 1977 yılı Priştine; 
"Dereden Tepeden", "Birlik" yayınları, 1981 yılı Üsküp; 
"Çocuklar ve büyük çocuklar", "Birlik" yayınları, 1992 yılı 
Üsküp. 

 

Olga Radova(1958-  ) 

Olga Radova, 1958 yılında Kangaz köyünde dünyaya 
geldi. İlk, orta ve üniversiteyi tamamladıktan sonra, "Ana 
Sözü" gazetesinde gazeteci olarak çalışmaktadır. 
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İlk şiirleri 1987 yıllarında yayımlandı. Ve de 
yayımlanmaya devam ediyor. Şiir dışında eleştiri ve 
antolojiler de hazırlamaktadır. 

Gelecek Gagauziye Edebiyatı'nın umut verici bir 
kalem eridir Olga Radova. 

 

Osman Baymak (1954- ) 

Osman Baymak 1954'te Prizren'de doğdu. 1994 
yılından bu yana "BAY" Kültür ve Sanat Dergisinin Sahibi ve 
Yazı İşleri Müdürü'dür. 

Eserleri: "Beş Parmak" 1986, "Şarkılar Seni Arar" 
1982, "Unutma" 1983, "Dize Geze Geze" 1988, "Kadına 
Türkülerim" 1989, "Selam Dur Geçmişe" 1992, 
"Bilmeceli Şiirler" 1996, "Yaşarlar Dize Dize" 1996, 
"Aylardan Kalanlar" 1998. 

 

Ömer Osman Esendoruk (1934 -2006) 

1934 yılında Kırcali'nin Koşukavak kasabasına bağlı 
Yunusköy'de doğdu. İlk, orta ve rüştiyeyi bitirdikten sonra, 
öğretmen okulundan mezun oldu. Öğretmenlik yanı sıra 
gazetecilik de yaptı. "Yeni Hayat" gazetesine muhabirlikte 
bulundu. Beş yıl hapis edildi. Belena ölüm kampında zor 
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yıllar yaşadı ve 1989'da zorunlu göç nedeniyle İstanbul'a 
geliyor. Ve yaratıcılığını burada sürdürmektedir. 

Eserleri: "Yaralı Güvercin" (hikâyeler), 1965; 
"Bırak Kocamı" (novel), 1967; "Üçüncü Mezar" (şiirler), 
1989; "Ölmeden Ölmek" (şiirler), 1991; "Sabır Duası" 
(şiirler), 1991. 

 

Özcan Micalar (1965-) 

Özcan Micalar 1965 yılında Prizren’de doğdu.  
Yüksek Pedagoji Okulunu tamamlayan Micalar, öğretmen 
olarak çalışmaktadır.     Eseri: 
"Mutluluk Rüzgârı", şiirler, "Tan" yayınları Priştine. 

 

Priştineli Mesihi (1470-1512) 

Divan sairlerimizin en ünlülerinden biri olan Mesihi, 
1470 yılında Priştine'de doğdu. Asıl adı İsa'dır. İstanbul'da 
medrese öğrenimini gördükten sonra, çeşitli görevlerde 
bulundu. Başlıca eserleri: "Şehrengiz", ki bu eserde Edirne 
şehrinin güzelliklerini yansıtmaktadır. "Gül-i Sadberk", ki 
bu eser yüz mektubunun toplandığı sade bîr nesir yapıtıdır. 
Ünlü "Bahar kasidesi"ni de burda anmak doğru olur. Diğer 
kimi şiirlerini içeren bir de Divan'ı de mevcuttur. 
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Rahmi Ali (1941 -       ) 

Rahmi Ali, Gümülcine'nin Çepelli Köyün'de 1941 
yılında doğdu. İlk Örenimini tamamladıktan sonra Malatya, 
Akçadağ İlk öğretmen okulundan mezun oldu. Gerisi geri 
köyüne döndü ve öğretmenlik yaptı. Şimdi de "Şafak" Dergisi 
Yazı İşler Müdürü görevi dışında, edebiyatla yoğun bir 
şekilde ilgilenmektedir. Batı Trakya (Yunanistan) Türk 
Edebiyatı'nm öncülerinden sayılır. Yazdığı eserlerden bir 
kaçı: 

"Ay ve Güneş" (çocuk hikâyeleri), "Zor İş" 
(hikaye), "Muhacir Osman" (hikaye), "Şiirler" (şiir), 
"Girdaptakiler" (roman) ve başka eserler. 

 

Recep Küpçü (1934 -1976) 

1934 yılında Filibe'nin Kuklene köyünde doğdu. İlk, 
orta, rüştiyeden sonra öğretmen okulundan mezun oldu. Uzun 
yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra, büyük baskılar sonucu 
okuldan uzaklaştırıldı. 

"Yeni Işık" gazetesine muhabirlik yaptı. 26 Nisan 
1976 yılında Varna kasabasında dünyaya gözlerini yumdu. 

Eserleri: "Ötesi Var" (şiir), 1962; "Ötesi Düş Değil" 
(şiir), 1967; "Dostlarım, Yolcu Yoluna gerek" (şiirler), 
Bulgarcaya çevrilmiştir 1968. 
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Sabit Yusuf (1957-2007    ) 

7 Nisan 1957de Gostivar'ın Aşağı Baniça köyünde 
dünyaya geldi. Ailece kente çok erken taşındıkları için, 
çocukluğu Gostivar kentinde geçmiş, köy yaşamına, oranın 
temiz havasına doyamamıştır. Ama yine de eserlerinde kent-
köy ikilemi arasında bir bağ kurmayı başarmıştır. 

İlk ve orta öğrenimini (liseyi) Gostivar kentinde 
tamamladıktan sonra, Üsküp Filoloji Fakültesi'nin Türkoloji 
Bölümü'ne kaydını yaptı. Yoksulluk nedeniyle fakülteyi terk 
etmek zorunda kalıyor. 

Sabit Yusuf daha çocukluk yıllarından edebiyatla 
uğraşmaya başladı. Şiirlerini çok sayıda çıkan dergi ve 
gazetelerde yayımladı. 

Şiir dışında eleştiri, deneme, oyun gibi edebiyat 
türlerinden örnekler de vermiştir. 

Eserleri: "Yaşam Ve Ötesi" (şiirler), "Birlik" 
yayınları, 1982 yılı Üsküp; "Afacan Çocuk" (şiirler), "Tan" 
yayınları, 1983 yılı Üsküp; "Küçük İlker" (hikayeler) ve 
başka eserleri. 
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"GÜNCE" (anı, deneme, eleştiri),"TAN" yayınları, 1986 
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"SÜREYYA YUSUF" (yaşamı, sanatı, yapıtları), 
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"NAİM ŞABAN" (yaşamı, sanatı, yapıtları) inceleme,"TAN" 
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"GÜNSALKIMI" (günlük, anı, deneme, eleştiri),"'TAN" 
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"SEVİŞMENİN TAM ZAMANI" (şiirsel 
denemeler),"UIusal Kültür" yayınları,1992 İstanbul-
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"RUMELİ ÇEŞİTLEMELERİ" (şiir),"BAY" yayınları. 
1996 Prizren-Yugoslavya. 

"GÜLÜ DİŞLEDİM"(şiir),"TAN" yayınları, 1998 
Priştine-Yugoslavya. 

"TUNA AKAR SERİN SERİN"(araştırma), BAY 
yayınları, 1999 Prizren-Kosova. 

"VE AKŞAM ERKEN İNER RUMELİYE"(şiir),'"BAY" 
yayınları 2000 Prizren-Kosova. 

"İÇİMDEKİ HÜRRİYET KABINA SIĞMIYOR 
GENE"(şiir). BAY yayınları 2001 Prizren-Kosova. 
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"RESSAM HARFLERİ ÇİZDİ"(şiirler),"KÜLTÜR 
BAKANLIĞI yaymları 2001 Ankara-Türkiye. 

"RESİM SANATI" (sınıf 10, ders kitabı) Libri Shkollor 
yay. 2005 Priştine-Kosova. 

"RUMELİ YAZGIMIN İNCE DALI" (şiirler), KTYD yay. 
2005 Ankara-Türkiye. 

"BANA RENKLERİ ANLAT RESSAM AMCA" (çocuk 
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"RESİM KÜLTÜRÜ" (sınıf 8, ders kitabı) Dukagjini yay. 
2007 İpek-Kosova. 
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ANTOLOJİ 

" Lulet Ne Balkon "' (Antologji e poezise me te re te 
Kosoves). ZERİ I RIN1SE. Prishtine, 1982. 
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"İNEK İLE SİNEK"-1987 

"GÜL VE DİKEN"-1988 

"CARO İLE CURO"-1989 

Bu oyunlar Priştine Radyosu Dram programlarmca 
sunulmuştur. 
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