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ÖN SÖZ 

Kültür, toplumların birikimleridir. Edebiyatçılar yaşantılarıyla, 

fikirleriyle, ürettikleri eserlerle bu birikimde önemli bir paya sahiptir. 

Edebiyat eserleri kültürü yansıtan, zenginleştiren en önemli öğelerden 

birisidir. Edebiyat bunu dil aracılığıyla sağlar, yine dil sayesinde 

koruyarak gelecek nesillere aktarır.  

“Dil ve Edebiyat Araştırmaları” adlı kitabımızın birinci cildi 7 

bölümden oluşmaktadır. Her bir bölümde Türk Edebiyatı ve Türk Dili ile 

ilgili yeni bilgileri, farklı bakış açılarını, özgün mukayese çalışmalarını 

bulabilmek mümkündür.  

Bu eserin yapılacak bilimsel çalışmalara katkı sağlaması 

temennisiyle kitap bölümlerini hazırlayan bilim insanlarına ve eseri 

okuyucularla buluşturan İKSAD yayınevine teşekkür ederim.  

Dr. Ali DOĞANER 

i



BÖLÜM 1 
ÇUKUROVA ÂŞIKLIK GELENEĞİNDE OZAN DURANOĞLU’NUN 
YERİ 
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ÇUKUROVA ÂġIKLIK GELENEĞĠNDE OZAN 

DURANOĞLU’NUN YERĠ 

Ali DOĞANER 

Dr. Öğr. Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

GiriĢ 

“Çukurova‟da „ÂĢıklık geleneği” üç ana kaynaktan beslenmiĢtir. 

Bunların birisi, Karacaoğlan geleneği etkisi, diğeri yöreye dıĢarıdan gelen 

âĢıkların etkisi, bir diğeri ise Gavurdağlı âĢıkların geleneğe yaptığı 

etkidir.” (Arı, 2003: 92). 

Çukurova âĢıklık geleneği; sözlü kültür temeli üzerinde oluĢmuĢ, 

yazılı ve elektronik kültür dairesi içinde geliĢimini sürdürmüĢtür. ÂĢıklar 

sadece usta çırak iliĢkisiyle ya da yüz yüze iletiĢim kurarak âĢıklık 

geleneğini sürdürmeleri yanında basılı kitapların, plak, kaset, CD, radyo 

ve televizyonun da sanatları üzerinde etkili olduğu görülmektedir.  

Artun, âĢıkları yetiĢtikleri yere göre sınıflandırırken Karacaoğlan ile 

Dadaloğlu‟nu “konar-göçer âĢıklar” içerisinde değerlendirir. Onun 

ifadesiyle “17. yüzyılın güzellik âĢığı Karacaoğlan‟la, 19. yüzyılın siyasal 

Ģairi Dadaloğlu, göçebe toplum içinde yetiĢmiĢ, o toplumun acılarını, 

sevinçlerini paylaĢmıĢlardır.” (Artun, 2012: 52). Ġsimleri geçen her iki 

âĢık da Çukurova bölgesinde yaĢamıĢ, kendilerinden sonra gelen âĢıklar 

üzerinde etkili olmuĢlardır. Özellikle Karacaoğlan, Çukurova âĢıklarınca 

pir olarak kabul edilmiĢtir. 

Konargöçer yaĢam biçimi içindeki “ÂĢıklar aĢiret beyinin çadırına 

misafir olur, beye ve aĢiret ileri gelenlerine sanatlarını icra ederlerdi. Bey, 

namının diğer obalarda anlatılması için gelen âĢıkları hoĢ tutar, onlara 

çeĢitli hediyeler vererek memnun ayrılmalarına özen gösterirdi.” 

(Doğaner, 2015: 143). Günümüzde belediye ve dernek baĢkanlarının, 

âĢıkları âğırlama, hediyelerle uğurlama görevini yerine getirdikleri 

görülmektedir.  

ÂĢıklar; saz çalıp çalamaması, doğaçlama (irticalen) söyleyip 

söyleyememesi, sadece baĢakasına (usta malı) ait ürünleri icra etmeleri, 

kendilerine ait Ģiirlerin/türkülerin olup olmaması, sanatı meslek olarak 

yapıp yapmamaları gibi özellikleriyle farklı niteliklere sahip oldukları ve 

buna göre de birbirlerinden ayrıldıkları görülmektedir.  
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ÂĢıklar için Ģöhretlerinin yayıldığı alan (köy, Ģehir, Türkiye 

geneli, Dünya çapı), çırakları olup olmaması, yurt içi ve yurt dıĢında 

katıldıkları radyo ve televizyon programları, eserlerinin plak, kaset, CD, 

kitap, ders kitabı, dergi, broĢür, gazetelerde yer alması ve bunların satıĢ 

oranları, yaĢarken ya da öldükten sonra adlarına yapılan Ģölenler, anma 

toplantıları, devlet sanatçısı olup olmamaları, Kültür Bakanlığından belge 

alıp almamaları, kazandıkları ödüller (plaket, para, altın, katılım belgesi), 

sosyal paylaĢım sitelerinde beğeni, izlenme, paylaĢım sayıları 

değerlendirme ölçütleri olarak sıralanabilir.  

“20. yüzyılda maddi ve sosyal hayattaki değiĢmeler sonucu âĢıklık 

geleneğini besleyen Ģartlar değiĢmiĢ gelenek ciddi anlamda zayıflamaya 

baĢlamıĢtır.” (Türkan, 2016: 255, 256). Ozan Duranoğlu‟nun sanatı böyle 

bir genel çerçevede ĢekillenmiĢtir.  

 

Hayatı 

Ozan Duranoğlu mahlasını kullanan Mahmut Eynallı, 1956 yılında 

Andırın‟ın BeĢbucak köyünün Eynallı obasında dünyaya gelir. Doğum 

tarihi nüfus kayıtlarına 01.01.1956 olarak geçer. Ona göre bu 

tarihlendirmede 1956 yılı doğru olmakla birlikte ay ve günde yanlıĢlık 

yapılmıĢtır. Annesinin kendisine anlattığına göre Çukurova‟da pamuk 

toplandığı, Andırın‟da incirlerin benlendiği zaman, yani eylül ayının ilk 

günlerinde doğmuĢtur. Babası ona dayısının adını koyar. Adı sahibi 

Hökmel Mahmut, KurtuluĢ SavaĢı‟nda “Kuvvacı”, Mustafa Kemal‟in 

askeriyken, Gâvur Dağları‟nda iĢgalci Fransızlar tarafından Ģehit 

edilmiĢtir.  

Doğduğu, yaĢadığı, gezip gördüğü fizikî ve sosyal çevre bireyin 

kiĢiliğinin, sanatçı yönünün oluĢmasında, Ģekillenmesinde, geliĢmesinde 

olumlu ya da olumsuz yönleriyle son derece önemlidir. Bu bağlamda 

Ozan Duranoğlu‟nun doğduğu ve çocukluk yıllarının geçtiği köy olan 

BeĢbucak ve köyün bağlı olduğu Andırın ilçesi hakkında bilgi vermek 

faydalı olacaktır.  

Andırın‟da geniĢ tarım arazisi olmadığından geçim zordur. 

Bundan dolayı Çukurova‟ya göçenler olmuĢtur. Andırınlılar kültürel 

olarak bağlı oldukları KahramanmaraĢ‟tan ziyade Çukurova bölgesiyle 

bütünleĢmiĢtir. Osmaniye‟de Andırın‟dan göçüp yerleĢen pek çok aile 

vardır. Bu aileler yaz aylarında serin olan Andırın‟a yayla için giderler. 

BeĢbucak köyü dağınık bir yapıya sahiptir. Köyün merkezi ile 

Eynallı obasının arası yaklaĢık 4 km‟dir. BeĢbucak köyü tek bir muhtarlık 

olmakla birlikte çeĢitli obalardan meydana gelmiĢtir. Bunlar Eynallı, 

Gökömerli, Eskiciler, Ortaoba ve Kabalcılar obalarıdır. BeĢbucak 
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köyünün eski adı “Araplar”ken bu özelliğinden dolayı 1963 yılında adı 

BeĢbucak olarak değiĢtirilmiĢtir. 

BeĢbucak köyü insanı sohbeti, muhabbeti, yârenliği çok sever. 

Hazır cevaplılığıyla, fıkralara konu olacak davranıĢ ve sözleriyle tanınan 

kiĢiler ve bunlarla ilgili anlatılar dilden dile, nesilden nesile 

aktarılmaktadır. Ozan Duranoğlu bunları bilir, çeĢitli kültür ortamlarında 

gündeme getirir.   

BeĢbucak köyü, Çukurova‟yı Andırın üzerinden Geben ve 

Göksun‟a oradan da Kayseri ve Sivas‟a bağlayan Ağyol (Akyol) olarak 

adlandırılan kervan yolunun kıyısında bulunmaktadır (Yurtsever, 2018: 9, 

13, 95). Akyol‟u ya da tarihi MaraĢ Kervan Yolu‟nu kullanan bağcılar, 

çerçiler, yolcular yol kenarındaki köy bakkallarından alıĢveriĢ yaparlar. 

Köylüler de genellikle bakkalların önünde vakit geçirmektedir. 

Dolayısıyla dıĢarıdan gelenlerle köy halkı birbiriyle tanıĢır, kaynaĢırlar. 

1980‟li yıllara kadar varlığını sürdüren bu bakkallar etrafında oluĢan 

sosyal hayat, Mahmut Eynallı‟nın kültür hayatının Ģekillenmesinde 

önemli bir yer tutar.  

Duranoğlu‟nun âĢıklık geleneğine ilgi duymasında ailesi ve 

yaĢadığı çevrede bulunan âĢıklar etkili olmuĢtur. ÂĢık Halil kendisi gibi 

BeĢbucak köyündendir
1
. Büyüklerinden onun türkülerini dinleyerek 

büyür. ÂĢık Halil‟in torunu Musa Temiz dedesine ait türküleri ve yöre 

türkülerini söyler. Hacı Ahmet Ağa (Kabalcı)
2
 bir diğer ozandır. Saz 

çalamaz; eline aldığı değnek, kazma sapı vs.yi saz gibi tutarak irticalen 

dörtlük dizebilmektedir. 

Dedesi Ġsmail Eynallı, Mahmut Eynallı‟nın yetiĢmesinde, 

kiĢiliğinin Ģekillenmesinde çok etkili olur. Dedesi, KurtuluĢ SavaĢı‟nda ve 

ülkedeki iç isyanların bastırılmasında asker olarak görev yapmıĢtır. 

Dedesinin askerlik anılarını dinleyerek büyür. Dedesi halk Ģiirine de ilgi 

duymaktadır. Okuma yazması yoktur; ancak yanından Karacaoğlan‟ın, 

Dadaloğlu‟nun, AfĢinli Derdiçok‟un, ÂĢık Veysel‟in Ģiir kitaplarını eksik 

etmez. Evin duvarında bu kitaplarının yer aldığı bölüm vardır. 

Torunundan buradaki kitapları kendisine okumasını ister ve bundan 

büyük bir zevk alır. Abdulvahap Kocaman gibi destan satan âĢıklar vardır. 

ġehre gidenler mutlaka bu destanlardan satın alıp getirirler. Dedesi 

                                                            
1 XIX. yüzyılda yaĢamıĢ olan ÂĢık Halil ile ilgili daha geniĢ bilgi için bkz. (Artun, 2008: 477-494; 

Görkem, 2000: 57). 
2 “Kabalcıoğlu Hacı Ahmet Ağa 1884‟te doğdu, 1959‟da öldü. Aslen Göksun‟un Söğüt 

köyündedir. Hayvancılık yapıp göçebe yaĢarken, BeĢbucak köyüne yerleĢmiĢtir. Kabalcıoğlu tarım 

ve hayvancılık yaparak geçimini sağlamıĢtır. 75 yıllık ömrü, ağıtlarından ve yöre halkından 

öğrendiğimize göre acılarla ve ibretlik hikâyelerle geçmiĢtir. Oğullarının ifadesine göre oldukça 

disiplinli bir kiĢiliğe sahiptir.” (Kabalcı-Kaya-Kadıoğlu, 2011: 206). 
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bunları da okutur. Dinleyiciler arasında okuma yazma bilmeyen misafirler 

de olur. 

Babası Duran Eynallı‟nın, kiĢiliğinin ve sanatçı yönünün 

oluĢmasında etkisi ve katkısı olur. Babası türkü dinlemeyi, söylemeyi, 

dinlerken oynamayı çok sever. Islığıyla, bildiği türkülerin ezgilerini 

söyler. Bu konuda çok yetenekli olduğundan, çevresindeki kiĢiler onun 

ıslıkla çaldığı türküleri dinlemek isterler. Babasından çok sayıda türkü 

öğrenir. Ġlkokula baĢladığında, öğrendiği türküleri sınıfta arkadaĢlarına, 

öğretmenlerine söyler. 

 Mahmut Eynallı‟nın küçük yaĢtan itibaren karĢılaĢtığı sosyal ve 

ekonomik sıkıntılar onu sanata yönlendirir. Henüz üç yaĢındayken annesi 

ve babası anlaĢamayarak ayrılırlar. Çocukluk dönemi, bazen bekâr hayatı 

yaĢayan babasının yanında, çoğunlukla da dedesigilde “arada 

kalmıĢlığının” verdiği sıkıntılar içinde geçer. Dedesigilde kaldığı süre 

içerisinde görevi oğlaklara bakmak, onları otlatmaktır. Mahmut Eynallı 

10 yaĢındayken üvey anne ile tanıĢır. Babasının ikinci eĢinden bir kız 

çocuğu olur. Bunun dıĢında, baĢka kardeĢi de olmaz. 

Babası, geçimini sağlayabilmek için çiftçilik, bahçecilik, iĢçilik, 

bekçilik gibi çeĢitli iĢlerde çalıĢır. Bu iĢleri yevmiye, yarıya gibi çeĢitli 

usüllerde yapar. Mahmut Eynallı okulların kapalı olduğu yaz tatillerinde 

babasıyla birlikte çalıĢır. Öğrencilik yılları sefalet içerisinde geçer. 

Kazandığı parayla okul masraflarını karĢılamaya çalıĢır.  

 

 

Okul Yılları 

Mahmut Eynallı, ilkokula 1964 yılında Andırın‟ın Gökahmetli 

köyünde baĢlar. Ġlkokul öğretmeni Fatma Kayıran ona bildiği türküleri 

söyletir, yeni türküler öğretir. Burada birinci sınıfı okuduktan sonra ertesi 

yıl Soğancılar Ġlkokulunda öğrenimini sürdürür. 1969 yılında bu okuldan 

mezun olur. Ortaokula bir yıl aradan sonra Andırın‟da baĢlar. YaĢadığı 

çeĢitli sorunlardan dolayı okula devam edemez. Ertesi yıl Osmaniye 

Merkez Ortaokuluna kaydını yaptırır. Osmaniye‟de kiraladıkları bir odada 

amcasıyla birlikte kalır. Yarıyıl ve yaz tatillerinde evine gidebilmektedir.  

Ortaokulda okurken yazı panosunda Ģiir ve düzyazıları yer alır. Bu 

sayede yazma tutkusu geliĢtiği gibi panoda eserleri bulunan kiĢileri tanır, 

edebiyatla ilgilenen arkadaĢlar edinir. Sanat, edebiyat çevresi çok 

geniĢler. Mahmut Eynallı‟nın Ģair Hamza Ekrem ile tanıĢması da bu 

Ģekilde olmuĢtur. Hamza Ekrem, ÂĢık Veysel‟in ölümü üzerine bir Ģiir 

yazar ve panoya asar. Eynallı, Hamza Ekrem‟in kim olduğunu araĢtırır. 

Sınıfını öğrenip gider tanıĢır, dost olurlar.  
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Ortaokul yıllarında sınıf arkadaĢı, Roman kökenli olan ve güzel 

bağlama çalabilen, Muharrem Çarkanat‟tan (merhum) etkilenerek 

bağlama çalmaya baĢlar. Ortaokuldan mezun olduğu yıl (1974) yapılan 

okul müsameresinde Türk halk müziği programı da olur. Bu programda 

saz ekibi içerisinde yer alır. Sınıf arkadaĢı Muharrem Çarkanat grubun 

solistidir. Kurdukları ekip büyük beğeni toplar.   

Öğrencilik yıllarında düğün, mezuniyet törenleri gibi özel günlere 

davet edilerek, saz çalıp türküler söylemeye baĢlar. Düğün sahipleri 

bağlamanın teknesindeki ses deliğine para sıkıĢtırırlar. Bu Ģekilde cep 

harçlığını da çıkarır. Kendisinden baĢka çalıp söyleyen kiĢiler olsa da bu 

alanda en iyisi kendisi olduğundan liderliği de doğal olarak kendisi 

üstlenir.  

1974 yılında Osmaniye Ortaokulundan mezun olur ve aynı yıl 

Osmaniye Lisesine baĢlar. Bu yıllarda Osmaniye‟deki yerel gazete ve 

dergilerde (Hakikat, Çataloluk vb.) düzyazıları, Ģiirleri aralıksız 

yayımlanır. Lise ikinci sınıfta okurken 26.03.1976 tarihinde Osmaniye 

Orman ĠĢletme Müdürlüğünün düzenlediği “Liseler Arası „Ağaç‟ Konulu 

ġiir Yazma YarıĢması”nda, “Bir Tek Varlık
3
” adlı Ģiiriyle birinci olur ve 

kol saati ile ödüllendirilir. 

Mahmut Eynallı, 1977 yılında Osmaniye Lisesini bitirir. Aynı yıl 

Urfa
4
 Eğitim Enstitüsüne baĢlar. Urfa‟da kaldığı süre içerisinde yerel 

sanatçılarla tanıĢma fırsatı bulur. Bağlama üstadı Hasan PaydaĢ sayesinde 

geleneksel Urfa sıra gecelerine katılır. Burada gelir elde etme amacı 

gütmeden çalıp söyler. Urfa, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin yöresi türkü 

ve oyunlarını yerinde dinleme ve izleme fırsatı bulur. Sarayönü 

Mahallesinde bulunan iki katlı evin bir odasında iki arkadaĢıyla birlikte 

kalır. Bu arkadaĢlarından biri bağlama çalmaktadır.  

 

Öğretmenlik Yılları 

Urfa Eğitim Enstitüsünden 1979 yılının Temmuz ayında sınıf 

öğretmeni olarak mezun olur. 8 Kasım 1979 tarihinde Sakarya ili, Hendek 

ilçesinin Çobanyatak köyünde ilkokul öğretmeni olarak göreve baĢlar. 

Dört yıl bu köyde çalıĢır. Sakarya‟da, baĢta Karadeniz kültürü, türküleri 

olmak üzere, yakın-uzak Marmara ve çevresi türkülerini, oyunlarını 

yakından, bire bir tanıma fırsatı bulur. Bağlaması baĢucunda sürekli 

asılıdır. Öğrencilerden, Karadeniz yöresi halk oyunu ekibi ve halk müziği 

korosu oluĢtururlar. Çevre okullar millî bayramlarda bir araya 

                                                            
3 bkz. (Eynallı, 2008: 82, 83). 
4 Urfa iline “ġanlı” unvanının eklenmesi, 6 Aralık 1984‟te Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nde 

kabul edilmiĢtir.  
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geldiklerinde etkinliklerin baĢını kendi okulunun öğrencileri çeker. 

Nizamettin adındaki arkadaĢının orkestrası vardır, onunla düğünlere 

gider. Halk oyunu bilen ve düğünlerde çalan Kemençeci Ali ile dostluk 

kurar.  

Mahmut Eynallı, Sakarya/Hendek ilçesinde öğretmenlik yaparken 

01.03.1982 tarihinde askere gider. Askerliğini, 26 yaĢında, kısa dönem 

olarak (4 aylık temel eğitim) Burdur‟da yapar. 01.07.1982 tarihinde 

askerliğini tamamlayarak eski görev yerine döner. 26 Nisan 1983 

tarihinde babası Duran Eynallı vefat eder. 

14.10.1983 tarihinde Niğde/Çamardı Mahmatlı Ġlköğretim 

okulunda göreve baĢlar ve 2 yıl görev yapar. Soğuğu, karı, köylünün 

sıkıntılarını burada misliyle görür, yaĢar.  

15 Haziran 1985 tarihinde, hemĢire Sevim Sert ile evlenir. EĢ 

durumu tayiniyle geldiği Hatay/Altınözü Keskincik Ġlköğretim Okulunda 

07.10.1985 tarihinde göreve baĢlar ve 5 yıl görev yapar. ġiir ve türküyle 

iç içe geçer günleri. O zamanlar bölgenin en çok okunan dergilerinden 

“Güneyde Kültür”de eserleri uzun yıllar yayımlanır.  

26.10.1990 tarihinde Hatay/Ġskenderun Akarca Ġlköğretim 

Okulunda göreve baĢlar. Bir ay sonra, 26.11.1990 tarihinde Hatay/Dörtyol 

Yeniyurt Ġlköğretim Okulunda göreve baĢlar. Bu kasabada yaklaĢık olarak 

5 yıl görev yapar.  

Meslek hayatının yaklaĢık son 11 yılı Hatay‟ın Erzin ilçesinde 

geçer. 25.09.1995 tarihinde Hatay/Erzin YeĢiltepe Ġlköğretim Okulunda 

göreve baĢlar. Burada 7 yıl çalıĢtıktan sonra 23.09.2003 tarihinde 

Hatay/Erzin 75. Yıl Ġlköğretim Okulunda görev yapmaya baĢlar. Emekli 

olmadan önceki son iki yılında Osmaniye‟de satın aldığı evde ikamet 

eder, buradan Erzin‟e gidiĢ geliĢ yapar.  

Görev yaptığı il ve ilçelerde, resmi bayramlar, özellikle de 

Öğretmenler Günü‟nde halk müziği programlarında etkin bir Ģekilde yer 

alır.  

1998 yılında girdiği Açık Öğretim Fakültesi Lisans Tamamlama 

Programı‟nı, 2000 yılında bitirir.  

Dörtyol, Erzin ve Osmaniye‟de halk eğitim merkezlerinin açtığı 

resmî kurslarda ve bunun dıĢında özel kurslarda bağlama dersleri verir. 

Bu dalda onlarca öğrenci yetiĢtirir. 

27.07.2006 tarihinde, 27 yıl sürdürdüğü öğretmenlik mesleğinden 

emekli olur. Öğrencilerine ve öğretmenlik mesleğine doyamadığını her 

fırsatta dile getirmektedir. Öğretmenliğin sadece okulda, görevli olduğu 

sürece yapılan bir meslek değil hayat boyu süren kutsal bir görev 

olduğunu düĢünür.  

7/141



 

Mahmut Eynallı‟nın Sevgi Huri, Ezgi, Özge Sıla adlarında üç kızı 

vardır. Çocuklarının isimlerinden, Duranoğlu‟nun “sevgi, sıla” 

duygularını önemsediği, Ģiirle ilgilendiği, Ģiiri, müziği hayatının bir 

parçası hâline getirdiği anlaĢılabilmektedir.  

 

Sanatçı KiĢiliğinin OluĢması ve ġekillenmesi 

Ozan Duranoğlu okuma alıĢkanlığına sahip bir kiĢidir. Her gün 

düzenli olarak gazete alıp okur. Gazetelerdeki beğendiği fıkra, Ģiir, özlü 

söz, köĢe yazısı gibi bölümleri kesip dosyalar. Evinin bir odasında 

kütüphane oluĢturmuĢtur. Yeni çıkan kitapları alıp okur. Özellikle Ģiir 

kitaplarını takip eder. Bunları değerlendirir, Ģiirlerin nitelikli olup 

olmadığı konusunda fikirlerini paylaĢır.  

Sanatçı kiĢiliğinin oluĢmasında radyoda dinlediği türkülerin de 

etkisi olmuĢtur. 1960-1970‟li yıllarda köylerinde elektrik yoktur. 

Televizyon henüz yoktur, bazı evlerde radyo vardır. Çocukluk döneminin 

geçtiği obada sadece bir ailenin evinde radyo vardır. Bahar ve yaz 

mevsimlerinde radyolarını evlerinin önündeki çınar ağacının gövdesine 

yaptıkları yerine koyarlar. Gölgesindeki çardağa toplanan insanlar son 

sesine kadar açılan radyoyu dinlerler. TaĢıt, makine gürültüsü 

olmadığından radyonun sesi uzaklara kadar duyulur. Radyoda sabahtan 

baĢlayıp gecenin geç vaktine kadar türküler çalınır. ÂĢık Veysel, Davut 

Sulari, Nuri Sesigüzel, Muharrem ErtaĢ, NeĢet ErtaĢ gibi nice sanatçıları 

radyo aracılığıyla tanır. Radyo dinlerken yer yer sevinir, hüzünlenir; 

bazen de hüngür hüngür ağlar. Radyosunu yanından hiç ayırmaz. Radyo 

dinlemeyi hâlâ sürdürmektedir. Otomobilinde, evinde radyo dinler. 

Özellikle de türkü programlarını takip etmektedir. 

Ozan Duranoğlu‟nun sanatçı kiĢiliğinin oluĢmasında ilk ve en 

önemli isim ÂĢık Ali Demir olmuĢtur. Lise yıllarında bir yaz günü sazını 

akort ettirmek amacıyla ismini daha önce duyduğu fakat henüz 

tanıĢmadığı Andırın‟ın Efirağızlı köyünden, Sazak obasından olan ÂĢık 

Ali Demir‟in yanına gider. ÂĢık Ali sazını akort eder ve usta-çırak iliĢkisi 

böylece baĢlamıĢ olur. Yörede Topal Ali olarak da bilinen ÂĢık Ali 

çocukluğunda geçirdiği rahatsızlık sonucu felç kalmıĢtır. Ancak onda 

âĢıklık Hak vergisidir. Hiçbir engel ÂĢık Ali‟yi yolundan etmez. 

Abdulvahap Kocaman ve yöredeki diğer âĢıklarla yaptığı atıĢmaları hâlâ 

dillerdedir. Ozan Duranoğlu, yıllarca onun çıraklığını yapar ve ondan 

âĢıklık geleneğini öğrenir. ÂĢık Ali de onun elinden tutar, o zamanki 

âĢıklar sahnesine çıkarır. Bu sayede Çukurova ve çevresinin bilinen 

birçok âĢığını tanır. ÂĢık Ferrahi, ÂĢık Feymânî, Mahmut TaĢkaya, Kul 

Mustafa, Saim Özdal, Haydar Aslan bunlardan sadece birkaçıdır.  
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1975 yılında, Osmaniye‟de ÂĢık Ali kendisi gibi engelli olan Saim 

Özdal ile birlikte “Malul Ozanlar” adıyla dernek kurma çalıĢmalarında 

Mahmut Eynallı yardımcı olur. Tekerlekli sandalyeye bağlı olan ustasının 

yanından ayrılmaz.  

Ustası ÂĢık Ali, 24 Ocak 1987 tarihinde (39 yaĢında) en verimli 

çağında, arkasında yüzlerce Ģiir, onlarca türkü ve samimi dostluklar 

bırakarak bu dünyadan göçüp gider. Ozan Duranoğlu, liseden sonra 

eğitim hayatı ve ardından görevi nedeniyle çok sık irtibat kuramasa da 

hocasını hiç unutmaz. Üstadını sağken olduğu gibi öldükten sonra da hep 

saygıyla anar, sanatını icra ederken ondan bahseder. Onun türkülerini 

dilinden düĢürmez. Ustasını hatırlatmayı, ismini duyurmayı, tanıtmayı 

gönül borcu bilir. Ustasını, “Andırın‟ın ÂĢık Veysel‟i” olarak nitelendirir. 

Bedensel engelleri Veysel‟le bir baĢka ortak yönleridir. “ÂĢık Veysel‟in 

gözleri görmez, ÂĢık Ali‟nin vücudu hareket etmez.” 

Sanatının oluĢmasında ve Ģekillenmesinde ÂĢık Feymânî‟nin de 

önemli bir etkisi vardır. Feymânî‟yi 70‟li yıllarda Osmaniye ve çevresinde 

diğer âĢıklarla verdiği konserlerde tanır. Feymânî, kendi köylerindeki 

öğretmen akrabasının düğününe katılır. Burada birbirlerini daha yakından 

tanıma fırsatı bulurlar. Son yıllarda, yapılan etkinliklerde sık sık bir araya 

gelirler. Duranoğlu; Feymânî‟nin usta bir âĢık olduğu düĢüncesindedir. 

Onu “baba” diye nitelendirir. Feymânî‟nin olduğu ya da onun adına 

yapılan etkinliklerde bulunmak ister. Feymâni‟nin davetlerini geri 

çevirmez. Onun da olduğu ya da onun için yapılan etkinliklere sanatçı ya 

da dinleyici olarak katılır. Feymânî de onun davetlerini geri çevirmez. 

Duranoğlu, zaman zaman Feymânî‟nin ikamet ettiği Kadirli‟nin Azaplı 

köyüne giderek onunla sohbet eder. Ürettiği Ģiirler ve türkülerle ilgili 

onun düĢüncelerini öğrenir. Diğer âĢıkların âĢık töresine uymayan 

davranıĢlarını Feymânî ile paylaĢır.  

Ozan Duranoğlu ayrıca; Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, 

Erzurumlu Emrah, ÂĢık Veysel, Davut Sulari, ÂĢık Mahzuni, ÂĢık 

Ferrahi, NeĢet ErtaĢ, Musa Eroğlu gibi âĢık ve sanatçıların etkisinde 

kaldığını söylemektedir.   

Karslı âĢıklardan yola çıkılarak “Günümüzde ozan ve âĢık 

sözcükleri eĢ anlamlı kullanılıyor.” (Erdener, 2019: 200) tespiti 

yapılmıĢtır. Mahmut Eynallı ise âĢık olarak nitelendirilmekten 

kaçınmakta, kendisini “ozan” ya da “halk ozanı” olarak görmektedir. 

ġiirlerini üretirken doğaçlamaya da baĢvurmakla birlikte ağırlıklı olarak 

yazarak oluĢturduğu, yazdığı Ģiirlerinin tamamının bestelenmemiĢ olduğu, 

atıĢma yapabildiği fakat bunu çok fazla geliĢtiremediği gibi nedenlerle 

ozan kavramının kendini daha iyi ifade ettiği görüĢündedir. Ozanın Ģiire; 

âĢığın söz ve ezgiye daha yakın olduğu düĢüncesindedir. ÂĢık olarak 
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adlandırılmanın daha iddialı olduğunu, ozanlığın ise âĢıklığın bir alt 

derecesi olduğunu kabul eder. Ġnternet ortamında yayınladığı Ģiirlerinin 

altına “Ozan Duranoğlu” yazar.  

Köprülü, saz Ģairlerinin (halk arasındaki adlandırmayla âĢıklar) 

sıkı ve zor kaidelere bağlı olmadıklarını, vezin ve kafiye kusurlarını tabii 

gördüklerini irticali (doğaçlama söyleme) istisna değil kaide kabul 

ettiklerini (2004: 26, 29) belirtir. Kalkan‟a göre “ÂĢıklık, âĢık için aynı 

zamanda bir meslektir. Çoğu âĢık geçimini bu yoldan aramıĢtır. Bu 

bakımdan çevre âĢıklarıyla muâĢereler, yarıĢmalar yapmaya, rakiplerini 

yenerek Ģöhretlerini pekiĢtirmeye önem vermiĢlerdir.” (Kalkan, 2015: 29). 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı AraĢtırma ve Eğitim Genel 

Müdürlüğü tarafından 25.03.2016 tarihinde kendisine verilen Sanatçı 

Tanıtma Kartı‟nın “icra dalı” hanesinde “Halk Ozanı-ÂĢık” yazılmıĢtır. 

Bakanlığın da iki terim arasında tercih yapmadan her ikisini de kullandığı 

görülmektedir. 

Yazmayı, kayıt altına almayı sevmektedir. Bu amaçla cep 

telefonunu ve ses kayıt cihazını kullanır. Anılarını, eleĢtirilerini, çeĢitli 

konulardaki derlemelerini defterlere kaydeder ve bunları zaman zaman 

Facebook‟ta paylaĢır. ġiir ve düzyazılarında çektiği fotoğrafları kullanır.  

Doğaya, ağaçlara, çiçeklere sevgisi ve ilgisi vardır. Dinlediği 

türkülerin bu özelliğinin oluĢmasında etkili olduğunu düĢünür. BaĢta 

sümbül olmak üzere her çiçeği sever. Evinin bahçesinde de çiçek 

yetiĢtirmektedir. ġiirlerinde çiçekleri, ağaçlarıyla doğayı görmek 

mümkündür.  

Doğadaki canlılara önem verir. Bülbüle, bülbül sesine hayrandır. 

Sapsarı tüyleri olan bu güzel kuĢ, Andırın‟a incir yetimi gelir. Seyrine 

doyulmayan bu kuĢun avlanması onu çok üzer. Gurbet ellerde sabaha 

kadar bülbül sesi dinlediğini ifade eder. ġiirlerinde gül-bülbül motifine 

baĢvurur.   

Sanatıyla herkese hitap etmeyi hedeflediğinden, Ģiirlerinde ve 

konuĢmalarında parti ya da aday ismi vermekten kaçınır. Her kesimi 

ilgilendiren konular üzerinde durmaya çalıĢır.  

“Özellikle yerleĢik hayata en geç geçen yörelerden biri olan ve 

ünü Anadolu dıĢına kadar taĢan Karacaoğlan gibi bir âĢığı bağrından 

çıkaran Çukurova yöresi günümüze kadar çok büyük âĢıklar 

yetiĢtirmiĢtir.” (KarakaĢ, 2019: 71). Bu bağlamda, “ÂĢıkların harman 

olduğu yer.” olarak nitelendirilen Çukurova bölgesi, sanatının ortaya 

çıkmasında önemli bir yere sahip olmuĢtur. Çukurova‟dan ayrı kalması, 

yaptığı meslek onu âĢıklık geleneğinden uzaklaĢtırmıĢtır. Mahmut Eynallı 

bir öğretmendir. Önceliği âĢıklık sanatında ilerlemek olmamıĢtır. Emekli 
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olduktan sonra da Ģiirle, sanatla ilgilenmiĢ fakat âĢıklık geleneğinden uzak 

kalmıĢtır.  

Ozan Duranoğlu badeli bir âĢık değildir. “Gerek geçmiĢte, gerekse 

günümüzde saz eĢliğinde, irticâli olarak (hazırlıksız) Ģiir söyleyebilmenin 

birinci Ģartı, bazı âĢıklarımıza göre „rüyada bade içme‟ hadisesi ile 

olmaktadır.” (Alptekin, 1997: 181). “ÂĢıklık geleneğinde rüya görmek, 

rüyada sunulan bade ya da Ģerbeti içip gösterilen sevgiliye âĢık olmak 

âĢıklığın baĢlaması ve bir bakıma „tescillenmesi‟ açısından oldukça 

önemlidir.” (Çevik, 2015: 33). Duranoğlu‟na göre ise çekilen sıkıntılar, 

acılar kiĢiyi ozanlığa, âĢıklığa yönlendirir. Bir rüya neticesi olmasa da Ģiir 

yazma becerisinin kendisine bahĢedildiği düĢüncesindedir. Bu her insanda 

olmayan bir özelliktir. ġiir yazmak için ilham gelmesi de, tıpkı rüya 

görme gibi olağanüstü bir Ģeydir. ÂĢıklık yeteneğinin doğuĢtan geldiği, bu 

yeteneğin uygun bir kültür çevresiyle buluĢtuğunda geliĢtirebileceği 

düĢüncesindedir.  

Bununla birlikte, Duranoğlu‟nun âĢık edebiyatında bade içme 

geleneğiyle ilgili bilgi sahibi olduğu ve bunu Ģiirlerinde dile getirdiği 

görülmektedir. Ustası ÂĢık Ali badeli âĢıklardandır. Çocukluk döneminde 

bade içme anlatılarına benzer durumları kendisinin de yaĢadığını; fakat 

bunun diğer rüyalardan farklı olduğunu, pir elinden bade içtiğini iddia 

etmenin zor olduğunu, söylemektedir. Sıra dıĢı bir Ģekilde, sıra dıĢı bir 

yerde uykuya dalmamıĢ, rüyasında pir elinden dolu içmemiĢ, kendisine 

mahlas verilmemiĢ, sevgilinin ismi söylenmemiĢ, resmi gösterilmemiĢtir. 

Dolayısıyla, uyandığında ruhsal değiĢiklik olmamıĢ, doğaçlama söyleme 

ve bağlama çalma becerisi kazanamamıĢ, sevgiliyi arayıp bulmak için 

diyar diyar gezmemiĢtir.  

 

Mahlası 

 “Türk Ģiirine Arap-Ġslâm etkisiyle giren takma isimlere „mahlas‟ 

veya Türkçe „tamga (damga)‟, „mühür‟, „tapĢırma‟ adı verilmiĢtir.” 

(Albayrak, 2004: 352, 353). Halas kelimesinden gelen mahlasın sözlük 

anlamı “kurtulacak yer”dir (Kaya, 1994: 83). 

Mahmut Eynallı ilk baĢlarda Havayi mahlasını, ardından da 

Duranoğlu mahlasını kullanmıĢtır. Her iki mahlası da kendisi bulmuĢtur. 

Öğretmen oluĢu, çalıĢtığı yerlerde âĢıklık geleneğine bağlı kiĢilerden uzak 

kalması, âĢıklık geleneğinin popülerliğinin azalması gibi nedenlerle 

mahlası isminin yerine henüz geçememiĢtir.  

Mahmut Eynallı‟da mahlas kullanma düĢüncesi ortaokul yıllarında 

doğar. Bu yıllarda Ģiire ilgi duyan arkadaĢlarıyla, bugün Osmaniye Kent 

Müzesi olarak kullanılan binanın olduğu yerde bulunan kafeteryada bir 

araya gelirler. ġair arkadaĢlarının bir kısmı Ģiirlerinde mahlas kullanmayı 
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tercih etmektedir. Bu arkadaĢlarından Hamza Ekrem (merhum) Ģiirlerini 

mahlas kullanmadan kendi adıyla söylemiĢtir. Ali Ergan (merhum) EĢref 

Hasan mahlasıyla Ģiirler yazmaktadır. Mahmut Eynallı da bir mahlas 

bulma arayıĢına girer. Üç yaĢında annesinden ayrılmak zorunda kalmıĢtır. 

Yaptığı iĢten iyi bir sonuç alamayan, aĢkları karĢılıksız kalan, maddi 

imkânsızlıklar içindeki durumunu en iyi yansıtacak kelimenin “Hava 

alan”, anlamındaki Havayi olacağını düĢünür. DüĢündüğü bu ismin biraz 

da yaĢadığı hayata bakıĢını, tavrını yansıtacağı fikrindedir. ArkadaĢları ve 

ustası ÂĢık Ali bu mahlası beğenip onaylarlar.   

Mahmut Eynallı, uzun yıllar “Havayi” mahlasıyla Ģiirler yazar, 

türküler söyler. 2008 yılında yayımladığı “Sevda Çıkını” adlı kitabında bu 

mahlası kullanır. 2000‟li yıllardan itibaren yerel televizyon programlarına 

konuk olarak katılır. Üyesi olduğu derneğin yaptığı televizyon 

programlarında yer alır. Daha çok tanınmaya, sanat hayatına daha aktif 

katılmaya baĢlar. “Havayi” mahlasının kendisini tam olarak ifade 

etmediğini düĢünür. HoĢuna gitmeyen, anlamsız gelmeye baĢlayan 

mahlasını değiĢtirmeyi düĢünür. Yeni bir mahlas arayıĢına girer. Bu 

durum, Özdemir‟in (2008: 263) “ÂĢıklık geleneğindeki dolayısıyla âĢık 

tipindeki değiĢmelerin temel dinamiğini medya oluĢturmaktadır.” tespitini 

destekleyen bir örnek olarak görülebilir.  

Mahmut Eynallı‟nın dedesinin babası Molla Duran olarak tanınır. 

Sülalesinin adı Molla Duranlı olarak bilinir. Babasının adı Duran‟dır. 

Ailenin tek çocuğu olarak babasının ismini yaĢatmak ister. Çocuklar daha 

çok babalarının ismiyle tanınırlar. Kendilerini tanımayan kiĢilerin “Adın 

ne?” sorusundan çok “Kimin oğlusun?” sorusuna muhatap olurlar. Bu 

gibi nedenlerle ve kendisini daha iyi tanıtacağı düĢüncesiyle 2011 

yılından itibaren “Duranoğlu” mahlasını kullanmaya baĢlar.  

Ozan Duranoğlu‟nun mahlas kullanmadan yazdığı Ģiirler de 

vardır. Sevda Çıkını adlı kitabında “Cumhuriyet Sayesinde” (s.20, 21) 

Ģiirinde mahlas kullanmamıĢtır. Bu Ģiirini 1989 yılında Cumhuriyet 

Bayramı öncesinde ilkokul öğrencileri için yazmıĢtır. Mahlas 

kullanmadan yazdığı Ģiirleri âĢık tarzı Ģiir geleneğinden uzaklaĢıp modern 

Ģiir geleneğine yaklaĢma olarak görülebilir.  

Havayi mahlasıyla yazıp yayımladığı Ģiirlerini, Duranoğlu 

mahlasıyla değiĢtirip bazı dizelerinde değiĢikliğe giderek yeniden 

düzenler. Bu Ģiirlerini, sosyal paylaĢım sitelerinde Duranoğlu mahlasıyla 

yeniden yayımlar. Önceden yazıp yayımlamadığı Ģiirlerinde, yeni yazdığı 

Ģiirlerde, söylediği türkülerde Duranoğlu mahlasını kullanır. Havayi 

mahlasından Duranoğlu mahlasına geçiĢte ozanımızın daha geniĢ kitleye 

hitap etmeye baĢlamasının yanında, sosyal ve ekonomik durumunda 

görülen iyi yönde geliĢmenin de etkili olduğunu düĢünüyoruz.  
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Sakaoğlu (2014a: 266) bölge âĢıklarının mahlas kullanımıyla ilgili 

Ģu bilgileri vermektedir: “Çukurovalı âĢıklar Ģiirlerinde daha çok aile 

adlarını, lakâplarını, fizikî hususiyetlerini mahlâs olarak kullanmıĢlardır. 

Eskiler arasında nisbet i‟si ile mâhlas alanlar çok azdır. Ancak son 

yıllarda bu tür ad almalar artmaktadır. Bu tür adlar Çukurova geleneğini 

sarsmaktadır. ÂĢıklarımız bu konuda dikkatli olmak zorundadırlar.” Buna 

göre Havayi mahlasından Duranoğlu mahlasına geçen âĢığımız nisbet 

i‟sini bırakmıĢ, aile adını tercih ederek gelenek dairesine girmiĢtir.  

 

Saz ile Ġlgisi 

“ÂĢık Edebiyatında, sazın önemli bir yeri vardır. Bilhassa 

meslekten yetiĢmiĢ âĢıkların saz çalmaları, toplum tarafından âĢıklığın 

vecibesi olarak nitelendirilir. Bir baĢka deyiĢle, toplum, sazı olmayan 

âĢığı, âĢık olarak görmez.” (Kaya, 2000: 233). “Saz çalmamak bir âĢık 

için eksikliktir. Saz gelenekte sözün tamamlayıcısı, onun ayrılmaz bir 

parçasıdır.” (Sakaoğlu, 2014a: 265). 

Ozan Duranoğlu‟nun kendisine ait ilk müzik aleti ilkokul 

yıllarında süpürgelik bitkisinden yaptığı bağlamadır. Süpürgeliğin içi tel 

tel olur. Bu teller bıçak yardımıyla ortaya çıkarılır ve eĢik konularak ses 

çıkaran ilkel bir bağlama hâline getirilir.  

Ortaokul birinci sınıfta amcasıyla birlikte kalırken kendi 

yaĢlarında, annesi olmayan, babasıyla kalan bir komĢusu vardır. Babası 

ona mandolin alır; ama onun çalma niyeti, hevesi yoktur. Ozan 

Duranoğlu‟nun hayran hayran bakıĢına aldırmaz, mandolin çalmasına izin 

vermez. Bir gün mandolinini satacağını söyler. Mahmut Eynallı talip olur, 

parayı temin edebilmek için süre ister, baĢkasına satmayacağına dair söz 

alır. YaklaĢık bir hafta, köylerde pamuk çapasına giderek kazandığı 

parayla satın aldığı bu mandolin, sahip olduğu ilk çalgı olur. Dedesi, 

çevresindekiler sazın Ģeytan icadı olduğu gibi birtakım dinî 

anlayıĢlarından dolayı, onun saz almasını hoĢ karĢılamaz. Mandolini 

samanlığa saklar. Babasını durumdan haberdar ettiğinde, babası olumsuz 

bir tepki göstermediği gibi anlayıĢla karĢılar.  

Ġlk bağlamasını yine tarım iĢçiliğinden kazandığı parayla 

Kadirli‟den satın alır. Daha sonra çok sayıda bağlama alır. Kırılanları, 

deforme olanları atmaz, hatıra olarak saklar. Bağlamalarından birini 

Kadirli‟nin tanınan sanatçılarından Mahmut TaĢkaya seçer.  

 Bağlama çalmada ustadır. Hem doğaçlama hem de nota ile 

çalabilmektedir. Öğretmenlik yıllarında bağlama dersi verip öğrenci 

yetiĢtirmiĢtir. Yörenin önemli âĢığı ÂĢık Feymânî onun saz çalmadaki 

maharetini tasdik eder. Hem kısa sap (çöğür, ÂĢık Veysel düzeni) hem de 
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uzun sap bağlama (kara düzen) çalabilmektedir. Flüt, kaval gibi nefesli 

sazları nota ile çalabilmektedir.  

 ÂĢık edebiyatında âĢıkların kullandıkları geçmiĢten günümüze 

aktarılan makamlar vardır. Bir kol ya da gelenek içinde yetiĢen âĢıklar 

bunları hazır olarak bulur ve öğrenir. Söz, Ģiir üretildiğinde bu makamlar 

kullanılabilmektedir. Bu makamlar dıĢında âĢıklar kendilerine özgü 

besteler de yapabilmektedir. Bir âĢık baĢkasına ait Ģiiri de 

besteleyebilmektedir.  

 ÂĢıkların birkısmı saz çalmamakla birlikte Ģiirlerini ezgi eĢliğinde 

seslendirebilmektedir. Ezgi müzik aletinden ayrı düĢünülebilir.  

Ozan Duranoğlu‟nun yazdığı Ģiirlerin tamamı besteli değildir. 

Onda beste ile Ģiir aynı anda doğar. Beste sazla birlikte kendiliğinden 

gelir. Yazdıktan hemen sonra da beste gelebilmektedir. ġiiri oluĢtururken 

beste yapmak amaçlanmayabilir. ġiir, besteye muhtaç olmadan da var 

olabilmektedir. Bildiği usta malı türkülerden baĢka, kendine ait 19 adet 

türküsü vardır. Bu türkülerinin her birinde farklı bir makam kullanır. 

Benzer görünen ezgilerin notaya döküldüğünde farkının daha rahat 

görülebileceğini vurgular. Ezgi ve makamın âĢıkları birbirinden ayırmada 

da etkili olduğu fikrindedir.  

Makam da doğaçlama olarak ortaya çıkmaktadır. Unutmamak için 

bulduğu ezgiyi sürekli mırıldanmakta, bağlama ile tekrar etmektedir. Cep 

telefonu kullanmaya baĢladıktan sonra bulduğu makamı unutmamak için 

hemen telefonuna kaydetmektedir. Zaman zaman telefondaki kayıtların 

silinmesi gibi problemle de karĢılaĢtığını ifade etmektedir.  

 

Eserlerinin Üretimi 

Erman Artun‟un âĢıklık geleneğinde, özellikle eserlerin üretim 

Ģekillerinde yaĢanan değiĢim konusundaki tespitlerinin Ozan Duranoğlu 

için de geçerli olduğu rahatlıkla söylenebilir. Buna göre, “Sosyal değiĢim 

sonucu âĢık Ģiiri de en belirgin özelliklerini kaybetmeğe baĢlamıĢtır. ÂĢık 

Ģiiri büyük ölçüde sözlü yaratılır olmaktan ve sözle yayılır olmaktan 

çıkmıĢtır. Örnekleri olmakla beraber saz eĢliğinde topluluk karĢısında 

doğmaca Ģiirler söyleyen âĢık tipinin yerini yazan âĢık tipi almağa 

baĢlamıĢtır. Doğmaca Ģiirde geleneksel Ģiir malzemesini kullanan âĢık, 

artık geleneksel baskıdan kurtularak kiĢisel yaratmaya dayanan yeni ve 

değiĢik Ģiire imzasını atmaya baĢlıyor.” (1996: 23). 

Ozan Duranoğlu, ilk Ģiir denemesini Osmaniye Ortaokulunun 

birinci sınıfında Türkçe öğretmeni Kamil KarataĢ‟ın teĢviki ile yapar. 

Okul genelinde düzenlenen Ģiir yarıĢmasında dereceye girer, Ziraat 

Bankası tarafından para ve kumbara ile ödüllendirilir (Eynallı, 2008: 6). 

2008 yılında çıkardığı “Sevda Çıkını” adlı Ģiir kitabını Kamil KarataĢ‟ın 
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anısına armağan eder. Öğretmeni için “O yıllardaki ilk Ģiir denememde 

bana baba Ģefkati ile yaklaĢıp, cesaret vermeseydi böyle bir kitap da 

olmayacaktı.” (Eynallı, 2008: 3) ifadesini kullanır.  

1972 yılında Ziraat Bankası‟nın öğrencilere yönelik, Tasarruf 

konulu Ģiir yarıĢmasına katılır. Ödül olarak 25 lira para ile bir kumbara 

verirler. Elde ettiği bu baĢarı onun Ģiire olan ilgisini pekiĢtirdiği gibi bu 

konudaki kendine güven duygusunu da artırır.  

Ozan Duranoğlu‟na göre “ġiir, hayatın kendisidir. Yani, aslında 

Ģiiri yaĢarız biz. ġiiri sevmek, hayatı sevmektir. Tersi ise hayatı 

sevmemektir. Yani, kendi kendimizi inkârdır.” Yazmak onun için bir 

alıĢkanlığa dahası tutkuya dönüĢmüĢtür. Duranoğlu‟nu yazmaya iten 

nedenlerden birini “Yazmasaydım ölürdüm!” cümlesinde bulabiliriz. 

GeçmiĢi, anıları, yaĢanmıĢlıkları canlı tutmak ve gelecek nesillere 

aktarmak amacıyla yazar.  

Ozan Duranoğlu‟na göre “ġiir kendiliğinden gelir. Ben bunu böyle 

yapayım, böyle yazayım diye kurgulanmaz. Kelimelerin seçimi bilinçli 

bir seçim değildir. ġiir yazmak da aslında bir tür doğaçlamadır. Geldiği 

gibi kâğıda dökülüverir.” ġiirlerini, ilham gelme neticesinde yazdığını 

söylemektedir. Dörtlükler ilk baĢta hafızasında Ģekillenmektedir. “Hatırda 

kalmaz, satırda kalır.”, “Âlim unutmuĢ da kalem unutmamıĢ.” sözlerini 

örnek vererek yanından kâğıt kalemi eksik etmediğini söylemektedir. 

Düğünde, cenazede Ģiirlerini yazıya geçirdiği olmuĢtur. Gece uykudan 

uyanıp Ģiiri yazıya geçirir. ġiirlerini bir defada yazıp bitirmektedir. 

Yazıya döktükten sonra birkaç kez gözden geçirip hata olup olmadığını 

kontrol etmektedir.  

Yazdığı Ģiirleri üzerinde değiĢiklik yapmaktadır. ġiirlerinde 

mısraların, dörtlüklerin yerleri, kullanılan kelimeler değiĢebilmektedir. 

ġair ürettiği sürece, yaĢamının sonuna kadar Ģiirlerini değerlendirmeye 

devam edecektir. DeğiĢim sadece sözlü kültürün değil, yazılı kültürün de 

özellikleri arasında sayılabilir. 2008 yılında “Sevda Çıkını” adlı Ģiir 

kitabında yer alan Ģiirlerinin bir kısmını daha sonra tekrar gözden 

geçirmiĢ ve bazı mısralarla dörtlükleri tamamen değiĢtirerek yeniden 

yazdığı görülmüĢtür.  

GökĢen (2019: 59), âĢıkların Ģiirleri üzerinde değiĢiklik yapması 

konusunu “ÂĢıkların Ģiirleri üzerinde oynamaları, eserlerinin yapı ve 

muhtevasında mükemellik arayıĢında olduklarını, sanatlarını ve yaptıkları 

iĢi önemsediklerini göstermektedir. Aksi takdirde Ģiirlerine dönüp bir 

daha bakma ihtiyacı hissetmezlerdi.” cümleleriyle değerlendirir.  

ġiirleri ilhamla yazsa da “sebepsiz Ģiir” olmayacağı 

düĢüncesindedir. Ona göre, “Her türkünün, Ģiirin mutlaka doğuĢ hikâyesi 

vardır. Durup dururken ne türkü ne de Ģiir ortaya çıkar. Çıkarsa da ona 

15/141



 

eser denemez.” düĢüncesindedir. Kafasını meĢgul eden bir konu vardır, 

onu yazar.  

 Mahmut Eynallı, Ģiirlerini, otobiyografisini, öğretmenlik anılarını, 

babasının hayat hikâyesini defterlere yazmıĢtır. Bunun yanında 1998 

yılından beri bilgisayar ve internet kullanmaktadır. Bunların bir kısmını 

bilgisayarda yazarak, kayıt altına almıĢtır. Bilgisayar ortamındaki 

kayıtların silinir, kaybolur düĢüncesiyle çıktılarını da alır. Buna rağmen, 

yazdıklarının bir kısmının kaybolduğunu da ifade etmektedir.  

 Ürettiği Ģiirlerine baktığımızda, bunların hemen hemen hepsinde 

4‟lük nazım birimi kullandığı görülmektedir. 8‟li ve 11‟li hece ölçüsünü 

kullanmıĢ, 14‟lü hece ölçüsünü tercih etmemiĢtir. 8‟li hece ölçüsüyle 

yazdığı Ģiirlerde 4+4 durağını, 11‟li hece ölçüsüyle yazdığı Ģiirlerde 6+5 

ve 4+4+3 duraklarını kullanmıĢtır. ġiirleri koĢma biçiminin özelliklerini 

taĢımaktadır. ġiirlerinde aĢk ve sevgili konusunu ön plana çıkarmıĢtır.  

 

Eserlerinin Sunumu 

 Ozan Duranoğlu, sanat eserlerinin üretildikten sonra toplumla 

buluĢması gerektiği düĢüncesindedir. Ona göre “Nasıl ki bir çiftçi büyük 

emeklerle ortaya çıkardığı mahsulünü toplamayıp tarlada çürümeye 

bırakmazsa, sanatçının da eserini toplumun beğenisine sunması gerekir.” 

Kültürel birikimini; “Benimle mezara gitmesinler, toprak olmasınlar.”, 

“PaylaĢılan güzellikler güzeldir.” düĢünceleriyle paylaĢmak ister. 

O, “Anlatılan kadar, anlatılanı okumak, takdir etmek de en az 

yazmak kadar önemlidir. Bahçenin her tarafını çeĢit çeĢit güllerle 

donatırsın ama, bir Allah‟ın kulu yüzüne bakmaz, koklamazsa, güle 

verilen emek neye yarar?” düĢüncesini taĢımaktadır.  

Sanatının üretim ve sunum aĢamasında belirgin olmasa da maddi 

yönü de görmezlikten gelinemez. Ozan Duranoğlu‟nun sanatını icra 

etmesinin, eserlerinin dinleyiciyle/okuyucuyla buluĢmasının ekonomik 

yönü de bulunmaktadır.  

Öğrencilik yıllarında düğünlere, özel günlere davet edilerek, saz 

çalıp türküler söylemeye baĢlar. Düğün sahipleri bağlamanın teknesindeki 

delik kısma para sıkıĢtırırlar. Bu Ģekilde cep harçlığını da çıkarır. Ustası 

ÂĢık Ali‟nin yanında sinema salonlarında yapılan Ģölenlere katılır. Asıl 

payı ustalar alsa da kendisi de para kazanır.  

Konsere davet edildiğinde katılım için belirli bir ücret almayı Ģart 

koĢmamaktadır. Programlara, konserlere ücret almadan, hatır icabı gittiği 

de olmaktadır. Sanatçının, sanatından çok alacağı parayı ön plana 

çıkarmasını doğru bulmamaktadır. Ona göre; “Sanatçı, kendisini davet 

eden kiĢi ve kurumlarla sanatı için pazarlık yapmaz. Yemek, yol ücreti vs. 

altında istekler sanatçıya zarar verir.” Bu düĢüncelerle çoğu zaman 
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dostlarının ricası, hatırı için kendi aracıyla gitmektedir. Zaman zaman 

davet eden kiĢi kendisini evinden almakta, program sonrası da evine 

bırakmaktadır. Ses sisteminin taĢınmasında da kendisine yardımcı 

olunmaktadır. 

Özellikle arkadaĢlarının daveti, ricası üzerine kına gecelerine, 

düğünlere katılmaktadır. Bazen dernek üyesi arkadaĢlarıyla birlikte 

gitmektedir.  

Yaptığı sanat, bazı harcamaları da gerektirmektedir. UlaĢım 

giderleri Ģöleni düzenleyen dernek ya da belediyelerce karĢılanmaktadır. 

Belediyeler zarf içerisine para koymakta âĢıklara konserden sonra 

vermektedir. Her âĢık kendi zarfındaki parayı görmekte, kime ne kadar 

ödeme yapıldığını bilememektedir. Bazen de izleyicilerin önünde çeyrek 

altın, yarım altın, tam altın hediye edilmektedir. Çanta içerisinde kitap, 

kravat gibi hediyeler de verilebilmektedir. 

Öğretmenlik yaptığı yıllarda halk eğitim merkezlerinin açtığı 

resmî ve özel kurslarda bağlama eğitimi vererek gelir elde etmiĢtir.  

Ozan Duranoğlu Ģiirlerini yayımlayarak gelir elde etmeyi ise 

düĢünmemiĢtir. Kitabını arkadaĢlarına, öğrencilerine ve ilgilenenlere çoğu 

zaman hediye etmektedir. Bunu bizzat kendisi yaptığı gibi arkadaĢları 

aracılığıyla da dağıtımını sağlamaktadır. Kitabı alanlardan ücretini 

fazlasıyla verenler olmuĢ, bin tane bastırdığı Sevda Çıkını adlı kitabının 

masrafını bu Ģekilde karĢılamıĢtır.  

Mahmut Eynallı‟nın programlarda kullandığı kendisine ait ses 

sistemi de vardır. Kaliteli olmayan ses sistemlerinde sesin güzel, net, 

anlaĢılır çıkmadığını söylemektedir. Var olanların bakımını yaptırarak 

yeni cihazlar alarak ses sistemini daha iyi duruma getirmeye 

çalıĢmaktadır. Çağrıldığı programlarda ses sistemi olmadığında kendi ses 

sistemini kullanmaktadır. Osmaniye merkezde ses sistemi kiralanabilecek 

firmalar bulunmaktadır. Bunlar sundukları hizmet karĢılığında ücret 

almaktadır. Çok kalabalık olmayan programlarda ya da bütçe sıkıntısı 

yaĢanabilecek durumlarda kendi ses sistemi yeterli gelmektedir. 

OġYAD‟ın Osmaniye Kent Müzesi‟nde her ay düzenlendiği etkinlikte bu 

ses sistemi kullanılmaktadır. Kamyonet tipi aracıyla taĢımasını 

yapmaktadır. Kendisini davet edenler ses sistemi sorununu da çözmüĢ 

olmaktadır.  

Kendisi gibi ÂĢık Ali‟nin çıraklarından olan Ahmet Gökdal‟ın 

verdiği bilgiye göre, Saim Özdal ile ÂĢık Ali, ortaklık yaparak aldıkları 

ses yayın cihazlarıyla konserlere gitmektedirler (Çınkır, 2019: 257). Ozan 

Duranoğlu bu özelliğiyle de ustasının izinden gitmektedir.  

Çobanoğlu (2007: 49) “ÂĢık Tarzı Kültür ve Edebiyat geleneğinin 

ürünlerinin plak, teyp, radyo, cd ve dvd gibi elektronik olarak 
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kaydedilmiĢ icraların radyo, tv ve internet gibi elektronik kanallarla geniĢ 

yığınların tüketimine sunulması olgusunu, elektronik kültür ortamında 

âĢıklık geleneği olarak adlandırıyoruz.” der. Bu bağlamda, Ozan 

Duranoğlu kaset, cd. çıkarmamıĢ, ulusal kanallarda program yapmamıĢ, 

dolayısıyla ulusal ve uluslarası düzeyde eserlerini duyuramamıĢtır. O 

daha çok yerel televizyon kanallarına davet edilmiĢtir. 

 Ozan Duranoğlu, 1998 yılından itibaren evinde bilgisayar ve 

internet kullanmaktadır. Akıllı telefonunda da internet bulunmaktadır. 3 

Ağustos 2011 tarihinden günümüze gelinceye kadar sosyal paylaĢım sitesi 

Facebook‟u aktif olarak kullandığı görülmektedir. Söz konusu siteyi 

eserleri için arĢiv olarak da değerlendirmektedir. Nitekim, Ģiirlerini 

okumak istediğinde cep telefonunda Facebook‟u açmakta oradan 

okumaktadır.  

 Fidan‟ın tespitlerine göre “Ġnternette geleneksel müzik ve âĢıklık 

geleneği ürünlerinin depolandığı geniĢ bir zeminle karĢılaĢılmaktadır. Bu 

alanda âĢıklar ekonomik faaliyetten ziyade tanıtım ve reklam amaçlı 

varlık göstermektedir.” (Fidan, 2017: 42). 

Ozan Duranoğlu, sosyal paylaĢım sitelerinde Ģiir paylaĢmanın 

dürtü görevi gördüğünü, kendini üretmeye zorunlu hissettiğini ifade 

etmektedir. Diğer ozan/Ģair arkadaĢlarına da bunu yapmalarını tavsiye 

etmektedir. PaylaĢımlarının kaç beğeni aldığını önemsememektedir. 

Herkesin beğenmek zorunda olmadığını, ilgili kiĢilerin beğendiğini 

düĢünmektedir. “Altının değerini sarraf bilir”, “Bilen bilir” anlayıĢındadır. 

PaylaĢımlarında günlük polemiklerden uzak durmaya özen 

göstermektedir.   

Görkem‟in tespitlerine göre, yöre insanı 1950‟den itibaren radyo, 

1970‟li yıllardan itibaren de televizyonla tanıĢmıĢtır (2000: 26). 

Osmaniye‟de 1993 yılı içerisinde 7 özel radyo ve 2 özel televizyon yayın 

hayatına baĢlamıĢtır. Bunlardan, bugün de yayın hayatını sürdüren 

Osmaniye Radyo Televizyonu (ORT) 1 Aralık 1993 tarihinde deneme 

yayınlarına baĢlamıĢ, esas yayına Osmaniye‟nin kurtuluĢ gününe 

rastlayan 7 Ocak 1994‟te geçmiĢtir (Demir, 1995: 611, 612). 

Ozan Duranoğlu, 2000‟li yıllardan itibaren yerel radyo ve 

televizyonlarda programlara konuk olarak katılır. Üyesi olduğu derneğin 

hazırladığı televizyon programlarında yer alır. Programın içeriğine, 

formatına göre türkü söyler, Ģiir okur ya da konuĢma yapar.  

Ozan Duranoğlu kaset çıkarmamıĢ ama türkülerini kendi 

imkânlarıyla teyp kasetlerine kaydetmiĢtir. 14-15 yaĢlarında bu Ģekilde 

birkaç kaset doldurur
5
. Kendisinin saz çalıp türkü söylemedeki ustalığını 

                                                            
5 Doldurduğu kasetlerin kopyası kendinde olmadığından zamanla kaybolup gitmiĢtir.  
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bilenler, sevdiklerine hediye etmek için ondan kaset doldurmasını isterler. 

O da sevdiklerinin adını, özelliklerini içeren türküler söyler. O yıllarda 

Osmaniye merkezde bulunan akrabalarının lokantasında kasete kaydettiği 

türküleri çalınır.  

Mahmut Eynallı‟nın Ģairlik ve âĢıklık yönü vardır. ġiir okumakta, 

türkü söylemektedir. Programlara, sahneye davet edilmesinin öncelikli 

amacı türkü söylemesi içindir. Mevcut türkülerinin dıĢında kendiliğinden 

geliĢen doğaçlama türkülere de yer verir.  

Ozan Duranoğlu kendi türküleri yanında, yöre türkülerini ve 

memleket türkülerini de bağlaması eĢliğinde söylemektedir. Ustası ÂĢık 

Ali‟nin türkülerini (Fadıma‟m
6
, Yolum DüĢtü Kadirli‟ye

7
) söyler. Halk 

müziğinin popüler örnekleri repertuarında vardır. Dinleyici kitlesi popüler 

türküleri bildiğinden daha fazla ilgi göstermekte, türkü söylemeye eĢlik 

etmekte, alkıĢlarla katılmaktadır.  

Ozan Duranoğlu, yurdumuzun çeĢitli yerlerinde yapılan âĢıklar 

Ģölenine, âĢıklar bayramına katılmamıĢtır. Bu programlara katılmak, davet 

edilmek için çok da istekli olmamıĢtır. Daha çok Çukurova bölgesindeki 

programlara katıldığı görülmektedir. 

Sünni toplumda bağlamanın daha çok eğlence ortamlarında 

çalındığını söyleyebiliriz. Ağıtlar da bağlama eĢliğinde söylense de 

cenaze törenlerinde, yas devam ederken bağlama çalınmamaktadır. Ozan 

Duranoğlu, komĢularından birisi öldüğünde, yas tutanlara saygısından 

dolayı evinde bağlama çalmamaktadır.
8
 Yine, kandil gecelerinde de 

bağlama çalmamaktadır. Burada toplumsal baskıdan ya da zorlamadan 

ziyade âĢığın/ozanın halkla aynı kültürü yaĢaması, kültürü içselleĢtirmesi 

etken olmaktadır.  

Kuran, ezan, sela okunurken bağlama çalmaya baĢlamamakta, 

çalarken okunmuĢsa bağlama çalıp türkü söylemeyi bırakmaktadır. 

Ramazan ayında ise herhangi bir kısıtlamaya gitmemektedir. Bunun 

dıĢında evine misafir olanlar çalıp söylemesini istediğinde onları kolay 

kolay geri çevirmemektedir.   

Ozan Duranoğlu ezberinin çok iyi olmadığını ifade etmektedir. 

Özellikle 20 yaĢından önce yazdığı Ģiirlerini ezbere bildiğini, daha sonraki 

                                                            
6 Türkü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (Çınkır, 2019: 24, 25).  
7 Türkü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (Çınkır, 2019: 69-71). 
8 2016 yılının Ağustos ayında evinde yaptığımız görüĢmede komĢularından birinin genç yaĢta 

öldüğünü, bağlama çalmasının yanlıĢ olabileceğini ifade etmiĢtir. 14.10.2018 tarihinde Hatay‟ın 

Kırıkhan ilçesine bağlı Saylak Köyü‟nde yapılan “UlaĢlı Toplulukları Hısım akraba buluĢması” 

etkinliğine Ozan Duranoğlu ile katıldık. Ses sistemini, bağlamasını yanına aldı. Etkinliğin 

yapılacağı köyde cenaze olduğundan saz çalıp türkü söylenmesi uygun görülmedi. Bunun yerine 

Ģiirler okundu, bağlama olmadan türküler söylendi. Kendisi bağlama olmadan türkü söylemek tat 

vermez diyerek Ģiir okuyabileceğini söyledi.  
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yıllarda yazdıklarını ise tam olarak ezberleyemediğini söylemektedir. 

YaĢa bağlı olarak unutkanlığı artmıĢ, bunu gidermek için doktora gitmiĢ 

ve ilaç kullanmıĢtır. Bunun faydasını da gördüğünü ifade etmektedir. 

ġiirlerini ezberleyememesinde Ģiir sayısının çok olmasının da etkili 

olduğunu vurgulamaktadır. Bazı âĢıkların birkaç Ģiiri ezberleyip bunu 

sürekli okuduğunu da belirtmektedir. Ezber konusundaki bu 

özelliklerinden dolayı konsere çıktığında, seslendireceği türkülerin olduğu 

nota sehpası kullandığını söylemektedir. 

Duranoğlu, bir müzik grubu kurmanın gerekliliğine inanmaktadır. 

Sanatsal etkinliklerin farklı enstrüman çalanlarla, farklı seslerle daha ilgi 

çekici hâle getirilebileceğini düĢünmektedir.  

Sahne için özel kıyafet hazırlamıĢtır. ġapka, cepken, kasket, beyaz 

gömlek, siyah Ģalvar, siyah kunduradan oluĢan geleneksel kıyafetin 

Çukurova bölgesine ve Andırın yöresine özgü olduğu görülmektedir. Bu 

kostümüyle fotoğraf stüdyosunda fotoğraf çektirmiĢ, bunu da sosyal 

paylaĢım sitesinde profil fotoğrafı olarak kullanmıĢtır. Bu kıyafetiyle 

sahne aldığı çok sık görülmemiĢtir. Yöresel kıyafetiyle dinleyicilerin 

dikkatini çekmekte, kendisiyle birlikte fotoğraf çektirmek istemektedirler. 

Çoğu zaman, günlük kıyafeti olan gömlek, ceket, kumaĢ pantolonla 

programlara katılmaktadır.  

ÂĢık Ģölenlerinde Ģöleni düzenleyenler, sanatçılara kendilerine 

ayrılan süreyi, kaç eser okuyabileceğini, kaç dörtlük söyleyeceğini, hangi 

eserleri seslendireceğini (kendi eseri, Karacaoğlan‟ın eseri, bölge 

türküleri gibi) sahneye çıkmadan söylemektedir. ÂĢık sayısı fazla 

olduğunda bir türkü ya da bir türkü bir atıĢmaya izin verildiği 

görülmektedir. ÂĢık sayısı az olduğunda ise sanatçı daha uzun süre 

sahnede kalabilmektedir.  

Programlarda seslendireceği eserleri seçerken hitap edeceği 

dinleyici kitlesinin özelliklerini de dikkate alır. Siyasi olarak belli kesime 

hitap eden eserlerden çok, toplum genelinde kabul gören eserleri söyler. 

Sanatçı kendini siyasi olarak yansıtmıĢsa, belli gruba sesleniyorsa onu 

bilemem, demektedir. 

 “Bölgede âĢıklıkta bir gelenek olarak karĢımıza çıkan ve temeli 

Karacaoğlan‟a dayanan bir gezme geleneği vardır.” (Arı, 2003: 94). Bu 

gelenek günümüzde değiĢerek varlığını sürdürmektedir. Günümüzdeki 

âĢıkların gezmeleri belirli bir plan, program dâhilinde olmaktadır. ÂĢıklar, 

programlara davet edildiklerinde katılmaktadır. Davet eden kiĢi, kurum ve 

kuruluĢlar âĢıkla ilgilenmekte, ulaĢım, yeme-içme, kalacak yer, ücret 

ödeme gibi çeĢitli iĢleri üstlenmektedir. Artık, “haberli giden” âĢık hitap 

edeceği kiĢileri bulmak, toplamak zorunda değildir. Bu gezme Ģekli 
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geçmiĢteki kına törenlerine davet edilmesi geleneğine de benzemektedir. 

Düğün sahibi âĢıkla ilgilenmektedir.  

Duranoğlu, eserlerini âĢıkların bulunduğu ortamda, âĢıklık 

geleneğinin icra töresine göre söylememektedir. Onun eserleri, “…bir 

ölçüde yazılı edebiyat mahsülleri gibi sanatçının kendi kendine hazırlığını 

yaptıktan sonra bitmiĢ hali ile dinleyici huzuruna sunulmaktadır” (Günay, 

1988: 103) Ģeklinde tanımlanan “serbest deyiĢ” özelliği taĢımaktadır.  

Açık havada yapılan programlarda, sahneye güneĢ vurması 

sanatçının iĢini zorlaĢtırır. Seyirciyle göz teması kurması zorlaĢır, sıcaktan 

dolayı terler. Böyle durumlarda seyircilerin de gölge yerleri tercih ettikleri 

gözlemlenmiĢtir. 

Yemekli toplantılarda, iftar programlarında sahne alacak 

sanatçının çok yemek yemesi, su içmesi sahnede rahatsızlanmasına sebep 

olabilir düĢüncesiyle az yiyip içmektedir.  

Sahneye çıktığında saz çalıp türkü söylemenin dıĢında Ģiirlerini de 

okur, anılarını paylaĢır, izleyicileri onurlandıracak konuĢmalar yapar. 

Bunun yanı sıra Ozan Duranoğlu‟nun zengin bir fıkra repertuarı vardır. 

Sahneye çıktığında, çeĢitli programlara katıldığında, arkadaĢ ortamlarında 

konuya uygun fıkralar anlatmaktadır. KarĢılaĢtığı bir durumu, vermek 

istediği mesajı fıkra aracılığıyla ifade etme yoluna gitmektedir. Benzer 

Ģekilde, Karslı âĢık Murat Çobanoğlu da “ÂĢıklığın yanısıra edebî 

türlerden fıkra alanında hayli geniĢ bir mizah varlığına (repertuvarına) 

sahiptir.” (Durbilmez, 2014: 68). Yine, ÂĢık Veysel neĢeli fıkralar 

anlatmaktadır (Kabaklı, 2008: 165). Zaman zaman görüĢme fırsatı 

bulduğumuz ÂĢık Feymânî‟nin fıkra anlatmayı sevdiğini, zengin bir fıkra 

repertuvarı olduğunu söyleyebiliriz.  

Ozan Duranoğlu‟nda gözlem ve bunları tasvir kabiliyeti dikkat 

çekmektedir. YaĢadığı olayları kendi ifadesiyle “yaĢanmıĢlıkları” da fıkra 

gibi anlatmaktadır. Bazen yaĢadığı olayları ders vermek amacıyla anlatır. 

Çevresinde belirli özellikleriyle (fakir, tembel, çalıĢkan, kurnaz vd.) ön 

plana çıkmıĢ tanıdığı, bildiği kiĢileri, onların baĢlarından geçen ilginç ya 

da gülünç olayları da tıpkı fıkra gibi sahnede dinleyiciyle, sosyal paylaĢım 

sitelerinde okuyucuyla paylaĢır. Böylece dinleyiciyle bağ kurulup 

yakınlaĢmanın sağlandığını ifade eder.  

Katıldığı programlara; türkü söyleme, fıkra anlatma dıĢında 

bağlama çalarak da katkı sağlar. Bağlama çalamayan türkü icracılarına 

bağlamasıyla eĢlik etmektedir. Birkaç saat süren programlar böylece 

çeĢitlenmekte, monotonluktan uzaklaĢılmıĢ olmaktadır. Sesinin güzel 

olduğunu düĢünenler de türkü söylemek istemektedirler. ġiir okuyanlar 

Ozan Duranoğlu‟ndan bağlamasıyla fon müziği çalmasını talep 

etmektedir. OġYAD toplantılarında Ģiir okuyanlara bağlaması ile eĢlik 
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etmektedir. Bunların dıĢında, programlarda, sözlerini söylemeden, misket 

gibi, enstrümental ürünler de çalmaktadır.  

“ÂĢık toplantılarının Ģüphesiz en renkli, en canlı ve en ilgi çekici 

bölümü âĢıkların karĢılaĢmalarıdır.” (Sakaoğlu, 2014b: 352). Ozan 

Duranoğlu, bağlama eĢliğinde, doğaçlama atıĢma yapma yeteneğinin 

geliĢmediğini, bu konuda iddialı olmadığını söyler. Öğretmenlik 

mesleğini seçmesi âĢık olarak tanınmasını güçleĢtirmiĢ, âĢıklığın 

gereklerini yerine getirememesine yol açmıĢtır. Öğretmen olarak yurdun 

çeĢitli yerlerinde görev yapması, gittiği yerlerde âĢık edebiyatıyla 

ilgilenen kiĢilerin olmaması bunda etkili olur. Bununla birlikte davet 

edildikleri çeĢitli programlarda zaman zaman atıĢma yaptığını; fakat kayıt 

altına alınamadığından bunların büyük çoğunlukla yazıya 

geçirilemediğini ifade etmektedir.  

Ozan Duranoğlu, her ne kadar hazırlıksız olsa da atıĢmada günler 

öncesinden konu üzerinde yoğunlaĢmanın önemi üzerinde durur. Konu 

üzerinde yoğunlaĢma ona göre bir tür hazırlıktır. Anneler günü için 

cezaevi yöneticilerinden mahkûmlara konser vermeleri için teklif gelir. 

Ozan Maranlı ile birlikte katılacaklarına dair söz verirler. Ġzleyiciler o 

günle ilgili ayak verirler. Konser vermeyi kabul etmelerinden konser 

anına kadar geçen süre hazırlık süreci olarak görülebilir.  

Ozan Duranoğlu, halk hikâyesi tasnif etmemiĢtir. Ustası ÂĢık 

Ali‟den halk hikâyesi öğrenmemiĢtir. Programlarında, usta malı halk 

hikâyesi de anlatmamıĢtır. Bununla birlikte, MaraĢ Döngele‟den Hikâyeci 

Mehmet (Heykeci Memet, Kirik Mehmet), Andırın‟ın BeĢbucak 

köyünden ÂĢık Halil‟in torunu Musa Emmi (Musa Temiz, Kemal Musa), 

Eskiciler obasından Kasım Eskici (Kel Kasım)‟den halk hikâyeleri 

dinlemiĢtir. 

Ozan Duranoğlu sanatçı kimliğiyle yalnız, diğer sanatçılarla, 

dernek üyesi diğer sanatçılarla çeĢitli programlara katıldığı görülmektedir. 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde, ilk 

ve orta dereceli okullarda yapılan etkinliklere katılmaktadır.  

Ramazan Bayramı‟nın üçüncü gününde 19 Temmuz 2015‟te ÂĢık 

Feymânî ile birlikte Aynalıpınar Yayla ġenliği‟ne katılır. Ġlki yapılan bu 

Ģenliği gençler organize etmiĢ, söz konusu âĢıklarımız da geleneği 

aktarmak ve yaĢatmak amacıyla davete icabet etmiĢlerdir.  

22 Mart 2015‟te Osmaniye Andırınlılar YardımlaĢma ve 

DayanıĢma Derneği‟nin (KuruluĢu 2007) düzenlediği TirĢik ġöleni‟ne 

katılmıĢ türküler söylemiĢtir. Programda “Ana Bize TirĢik PiĢir” adlı 

Ģiirini de okumuĢtur. 20.10.2018‟de “Yöre Dernekleri Festivali” 

kapsamında Adana‟daki Andırınlılar Kültür ve DayanıĢma Derneği‟nin 

davetine Düziçili ÂĢık Dursun YeĢiloğlu ile katılır.  
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Osmaniye merkezde bulunan UlaĢlı Toplulukları Kültür AraĢtırma 

GeliĢtirme Bilim Derneğinin, Anadolu Halk Bilimleri ve Kültür 

Derneğinin her yıl düzenledikleri programlarda yer almaktadır. Kadirli 

Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen “Kadirli ÂĢık Feymânî 

ġenliği”ne hemen her yıl katılmaktadır. Ayrıca, türkü kafelerin davetini 

de geri çevirmemektedir. 

Osmaniye‟ye gelen radyo, televizyon programcılarına kaynaklık 

eder. 2019 yılının Nisan ayında ġahin Mert‟in TRT Çukurova Radyosu 

için hazırladığı Yöre Sanatçıları programına katılır. Programda 

anılarından bahsederek türküler söyler. 25 Ağustos 2019‟da AraĢtırmacı 

yazar Halil Atılgan, TRT ekibiyle birlikte yöre âĢıklarıyla Osmaniye‟nin 

Cebel köyünde derleme çalıĢması yapar. ÂĢık Tahir Erdoğdu, Mahmut 

Eynallı‟yı da davet eder. 

Emekli olmadan önce, 2005 yılında üye olduğu Osmaniye 

Ozanlar-ġairler-Yazarlar Derneği‟nin (OġYAD) sanatsal faaliyetlerine, 

emekli olup Osmaniye‟ye tamamen yerleĢtikten sonra daha çok zaman 

ayırma fırsatı bulur. Derneğin düzenlediği ya da dernek üyesi olarak davet 

edildiği radyo, televizyon, konser, Ģiir etkinliği gibi programların hemen 

hepsinde aktif bir Ģekilde görev almaktadır. Dernek, her yıl nisan ayında 

“Ekmek Ödüllü Geleneksel ġiir YarıĢması” düzenlemektedir. 2019 yılına 

gelindiğinde hiç ara verilmeden 22. program gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunun 

yanında, her ayın son cumartesi günü “ġiirini de Al Gel” etkinliği 

yapılmaktadır. 19 Kasım 2016 tarihinde baĢlatılan bu etkinliğin 28 Aralık 

2019‟da otuz altıncısı yapılmıĢtır. Ayrıca derneğin kurduğu 

“Osmaniye‟nin Dünkü Çocukları” adlı 15 kiĢiden oluĢan ekibin içerisinde 

yer alır. Ekip üyeleriyle birlikte siyah önlük giyip beyaz yaka takarak 

geleneksel çocuk oyunlarını çeĢitli programlarda sergiler. Dernek üyeleri 

düğün, cenaze, açılıĢ töreni olduğunda toplu olarak katılmaktadır. Ayrıca 

üyeler, bu tür özel günlerde birbirlerini yalnız bırakmamaktadır.  

Mahmut Eynallı‟nın “Sevda Çıkını” adlı Ģiir kitabı, Osmaniye 

Ozanlar, ġairler ve Yazarlar Derneği (OġYAD) tarafından Kültür 

Yayınları ġiir Dizisi-4 olarak 2008 yılında yayımlanmıĢtır. Burada 

Ģiirlerinin tamamına değil de sadece beğendiklerine yer vermiĢtir. Kitapta 

59 Ģiir, 13 mani bulunmaktadır. Ayrıca, tarafımızdan 2019 yılının Aralık 

ayında “Ozan Duranoğlu (Hayatı-Sanatı-ġiirleri)” adıyla bir kitap 

yayımlanmıĢtır. Kitapta Ozanımızla ilgili daha geniĢ bilgilere, 362 Ģiirine 

ve bu Ģiirlerin incelenmesine yer verilmiĢtir.  

Ozan Duranoğlu‟nun Ģiirleri, TirĢik, Güneyde Kültür, Öğretmenim 

adlı dergilerde yayımlanmıĢtır. Osmaniye‟de Medya gazetesinde ve 

Altınözü‟nün Sesi gazetesinde kendisiyle ilgili haberler yapılmıĢtır. Yine 
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üyesi olduğu OġYAD‟ın gerçekleĢtirdiği faaliyetler yerel ve ulusal 

basında yer bulmuĢtur.   

Osmaniye‟de dört ayda bir yayımlanan, editörlüğünü OġYAD 

baĢkanı Mustafa Bardak‟ın yaptığı ġelale dergisinde onun Ģiirlerine ve 

derlemelerine yer verilmektedir. 

Hocası ÂĢık Ali ile ilgili AraĢtırmacı Yazar ve ġair Celil Çınkır‟ın 

2019 yılında yayımladığı “Andırınlı ÂĢık Ali” adlı kitabının iki ayrı 

bölümünde Mahmut Eynallı‟nın yazıları vardır. “Çırağı Ozan 

Duranoğlu‟nun Kaleminden ÂĢık Ali” (s.9-11) baĢlıklı yazısında ÂĢık 

Ali‟nin hayatı ve sanatı konusunda bilgiler vermiĢtir. “Üstadım Andırınlı 

ÂĢık Ali Demir ile Ġlgili Anılarım” (s.265-271) baĢlıklı ikinci yazısında 

üstadıyla ilgili anıları ve onunla ilgili iki Ģiiri (Andırınlı ÂĢık Ali, 

Andırın‟dan Geldim) yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç 

Gelenek içinde yetiĢmeyen âĢıklarda/ozanlarda kendine has 

sanatsal özellikler ortaya çıkmakta ve geliĢmektedir. Geleneği nispeten 

yansıtmakla birlikte; kiĢisel deneyim ve geliĢimleri, meslekleri, ekonomik 

durumları sanatlarında gelenek dıĢı birtakım özelliklerin ortaya çıkmasına 

da neden olmaktadır. Mahmut Eynallı‟nın doğduğu yörenin kültürünü 

özümsedikten sonra farklı yerlerde okul hayatını sürdürmesi, öğretmenlik 

mesleği dolayısıyla Türkiye‟nin çeĢitli yörelerine gitmesi kültür 

dünyasının zenginleĢmesine katkı sağlamıĢ; fakat onu âĢıklık 

geleneğinden de uzaklaĢtırmıĢtır. Bununla birlikte, bulunduğu, görev 

yaptığı yerlerin kültürünü, insanlarını yakından tanıma fırsatı bulmuĢ ve 

bunları Ģiir ve türkülerinde konu olarak iĢlemiĢtir. 

Ozan Duranoğlu gelenekte karĢılaĢtığımız usta çırak iliĢkisi içinde 

yetiĢemese de ustası olarak gördüğü ÂĢık Ali Demir‟e kısa süreliğine 
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çıraklık yapmıĢtır. Saz çalmayı, türkü söylemeyi ustası sayesinde 

geliĢtirmiĢ, onun aracılığıyla diğer âĢıkları tanımıĢ, onlarla birlikte 

sahneye çıkmıĢtır. Ustasının türkülerini öğrenmiĢ, kendi türkülerinden 

önce onun eserlerini seslendirmiĢtir. Bölge âĢıklarından, özellikle de ÂĢık 

Feymânî‟den, gelenekle ilgili bilgiler almıĢ onlarla aynı sahneyi 

paylaĢmıĢtır. Bağlama çalabilmektedir ve nota bilgisine sahiptir. 

ġiirlerinde koĢma biçimini kullanmaktadır. Çukurova âĢıklık geleneğinde 

yaygın olmayan dudakdeğmez (lebdeğmez) tekniğini, aruzlu türleri 

kullanmasa da bu konularda teorik bilgilere sahip olduğu görülmektedir. 

ġiirlerinin hemen hepsinde mahlas kullanmıĢtır. ġiirleri içerik olarak halk 

kültürü yönünden zengindir.  

Ozan Duranoğlu badeli bir âĢık değildir. ġiir yazmada “ilham”a 

inanır. Her insanda olmayan bu özelliğinin kendisine bahĢedildiği 

düĢüncesindedir. ÂĢıklığı bir meslek olarak seçmemiĢtir. Doğaçlama 

söyleme, atıĢma yapabilme özelliği geliĢmemiĢtir. Sanatı üzerinde sözlü 

kültürden çok yazılı kültürün etkisi görülür. Yazılı eserlerden bilgi edinir, 

eserlerini yazıya aktarır, yazılı olarak okuyucuya sunar. Onda halk 

hikâyesi tasnif etme ya da gelenekte hazır bulduğu hikâyeleri anlatma 

yerine fıkra anlatımına rastlanır. 

Yazılı kültür ortamında eser veren âĢıklar/ozanlar ürettikleri 

Ģiirlerini, türkülerini düzeltmeye, geliĢtirmeye hayatta oldukları sürece 

devam edebileceklerdir. En güzelini oluĢturma sürecindeki ozan bu 

amacını ilk seferde baĢaramayacağı için yeni eserlerinin yeni 

baskılarında/paylaĢımlarında buna devam edecektir. Bu durumun ortaya 

çıkmasında hitap ettiği kitleyle bir arada olması da etkili olmaktadır. 

ġiirlerini okuyan/dinleyenler çoğu zaman yakın çevrelerindeki kiĢiler 

olduğundan eleĢtirilerini, düĢüncelerini âĢığa/ozana kolaylıkla 

iletebilmektedir. Böylece sanatları üzerinde etkili olabilmektedirler. 

 Son söz olarak Ozan Duranoğlu, Türk kültürünü gelecek nesillere 

aktaran bir köprü vazifesi üstlenmiĢtir. Kendinden öncekileri 

dinleyerek/gözlemleyerek öğrenmiĢ, kendi dönemini yaĢayarak 

özümsemiĢ ve bunları gelecek nesillere aktarmayı bir görev bilmiĢtir. 

Duyduklarını, yaĢadıklarını, hissettiklerini yazıya geçirmiĢtir. 

Öğretmenliği, öğretmeyi sadece meslek olarak değil, hayatının amacı 

olarak görmüĢ, kendisini bu konuda topluma karĢı sorumlu hissetmiĢtir.  
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ŞEVKET-İ BUHÂRÎ’NİN VATAN ALGISI 
HOMELAND PERCEPTION OF SHEVKET-I BUKHARI 

Bilge KARGA GÖLLÜ 

Arş. Gör. Dr. ,Çukurova Üniversitesi 

Giriş 

Sebk-i Hindî
1
‟nin önemli temsilcilerinden Şevket-i Buhârî 1037/1627 

yılında Buhâra‟da doğmuştur (Milâni, 1961, s. 1). Babasının ölümünden 

sonra bir süre geçim sıkıntısı çeken Şevket, Özbeklerle çıkan savaş 

sonucunda Buhâra‟yı terk etmiş (Şafak, 1386, s. 11), h. 1058'de 

Horasan'ın en önemli ilim ve sanat merkezlerinden Meşhed‟e yerleşmiştir 

(Milâni, 1961, s. 5). Burada Mirzâ Sa‟deddîn Hân‟ın sarayına bağlanan 

(Nasr Âbâdî, 1317, s. 446) Şevket, ilgi görmüş, hatta divan tertip etmesini 

de Sa‟deddîn Hân sağlamıştır (V-7a/8 . . . . 14)
2
. Ancak bazı kırgınlıkları

nedeniyle saraydan ayrılmış, İsfahan‟a geçmiştir. Yalın ayak sarayı terk 

eden  (Hazîn, 1334, s. 67) şair, bu olaydan sonra 34 yıl sofiyane bir hayat 

yaşamış ve daha yüksek bir irfan seviyesine ulaşmıştır  (Milâni, 1961, s. 

8-9). İçine kapanan, kendini halktan soyutlayan (Hazîn, 1334, s. 67)

Şevket, yalın ayak ve sırtında bir aba ile dolaşarak dünya ile bağlantısını

kesmiştir. Onun bu durumu, Şeyh Muhammed Ali Lâhicî tarafından da

bizzat görülmüştür (Hidâyet, 1316, s. 364).

Ömrünün son yıllarını İsfahan‟da geçiren (Milâni, 1961, s. 16) şair, bir

daha Buhâra‟ya dönmemiştir. Burayı savaş dolayısıyla terk edişi

yaradılışındaki hassasiyeti (Şafak, 1386, s. 11) gösterirken, bu ayrılışın

nedeninin tamamen savaşla ilgili olup olmadığı da kesin olarak

bilinmemektedir. Bazıları, Şevket‟in Buhâra‟dan zaten memnun

olmadığını, burada sıkıntı ve ızdırap çektiğini, savaşın ise gitmesi için ona

güzel bir fırsat yarattığını ileri sürmüşlerdir (Milâni, 1961, s. 4). Halbuki

Şevket-i Buhârî‟nin şiirlerinde “vatan” sözcüğü sıklıkla geçmekte ve

vatan hasreti çektiği anlaşılmaktadır. Dünya kaygısı taşımayan  (Şemîsâ,

1382, s. 25) münzevi kişiliğinin etkisiyle bu hasret, genellikle ilahi bir

anlam taşımaktadır. Ancak vatana olan hasretin “ney” ve “neyistân”

kelimeleriyle de ifade edildiği (Karga Göllü, B, 2019, s. 197) şiirlerin
3

1 Geniş bilgi için bk.: Babacan, İ. (2012). Klasik Türk Şiirinin Son Baharı Sebk-i Hindî (Hint 

Üslûbu). Ankara: Akçağ. 
2 Hâkim, Şerh-i Dîvân-ı Şevket, Kütahya Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesi, No: 43 VA 1172. 
3 Dîvân metni için şu kaynak esas alınmıştır: Karga Göllü, B. (2018). Hâkim’in Şerh-i Dîvân-ı 

Şevket’i  (İnceleme-Karşılaştırmalı Metin), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk 

Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, Adana. 
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müstakil olarak  “vatan” yönüyle ele alınması “vatan”ın ona neler 

çağrıştırdığını göstermesi ve Şevket-i Buhârî‟nin vatan algısına dair 

ipuçları taşıması bakımından önemlidir.  

Yurt (Türkçe Sözlük, 2011, s. 2473; Devellioğlu,2004, s. 1139), “bir 

âdemin doğup büyüdügü veyâ yaşadıgı memleket” (Şemseddin Sami, 

2006, s. 1493), “bir şahsın doğduğu ya da tabi olduğu ülke; ikamet edilen 

yer; yuva” (Enverî, 1382, C. II, s. 2566) gibi anlamlara gelen “vatan” 

sözcüğü şiirlerde çeşitli hayallere zemin hazırlamıştır. Divan şiirinde 

insanın doğduğu yer anlamında ve gurbetin zıt anlamlısı olarak, 

çoğunlukla “gurbet” kelimesiyle birlikte anılmıştır. Vatan tutmak, 

yerleşmek, yurt edinmek; bulunulan ve durulan yer; yuva; âlem-i bekâ 

(Levend, 1984, s. 604) gibi farklı kullanımlarla da şiirde yerini almıştır. 

Şevket-i Buhârî‟nin şiirlerinde de “vatan” sözcüğüyle vatanın çeşitli 

özelliklerine işaret edildiği gözlenmiştir.  Bu özellikler, aşağıda uygun 

başlıklarda değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

 

Vatan Yüce ve Değerlidir 

Şevket‟in gözünde vatan, gurbetin zorluklarıyla daha da güzelleşmiştir: 

 „İzzet-âbâd-ı vatan-râ dâştem rengîn ki bûd 

Külfet-i gurbet beyâbân-merg-i sahrâ-yı fenâ 

(41a/13-14) 

[Vatanın yüceliğini güzelleştirdim ki gurbetin zorluğu fenâ çölünün ölüm 

çölüdür] 

O, vatana hasret duyarken vatan da Şevket için göğsünü yırtmaktadır. 

Karşılıklı çekilen bir ızdırap vardır: 

Ez-dilem mevc şiguften dâşt gülzâr-ı vatan 

Gonçe gül mî-şud zi-yâd-ı bî-karârîhâ-yı men 

(51a/22-23) 

[Gönlümden vatanın gül bahçesi çiçek açtı; gonca benim kararsızlıklarımı 

hatırlamaktan çiçek açıyordu.] 

Vatandan öyle uzaklaşılmıştır ki oradan gelen mektupta bile yazı yoktur:  

Vatan-râ ne-zmâ ne ez-vatan mâ-râ haber baş ed 

Ki mî-âred cevâb-nâme-i ne-nüvişte-i mâ-râ 

(88b/17-18) 

[Ne vatanın bizden ne bizim vatandan haberimiz olur; ki yazılmamış 

mektubumuzu bize kim getiriyor?]  

 

Vatan Rahat ve Emin Bir Yerdir 

Vatan rahatlığın olduğu bir yerdir. Ancak Ona rahatlık ancak gâfillere 

uygundur: 

Gâfilân-râ menzil-i âsudegî başed vatan 
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Nîst bâlîn gayr-ı dâmân pây-ı hˇâb-âlûd-râ 

(113a/2-3) 

[Gâfillere rahat bir menzil vatan olur; uykulu ayağa etekten başkası yastık 

olmaz.] 

Aşağıdaki beyitte de sazlıktan elde edilen hasırda rahat bir uyku çekildiği; 

ancak diğer yerlerde bu tadın alınamadığı söylenmiştir:  

Be-bûriyâ-yı vatan mî-konem şeker-hˇâbî 

Der-atlas-ı siyeh-i Hind hˇâb-ı râhat nîst 

(205a/4-5) 

[Vatan hasırında şeker uykusundayım; Hind‟in siyah kumaşında rahat 

uyku yoktur.] 

 

Vatan İle Kişiler Arasında Ruhsal Bir Bağ Vardır 

Kişiler ile vatanları arasında güçlü bir bağ vardır. Ona olan sevgi 

hadislerde de “Vatan sevgisi imandandır” anlamında “Hubbü‟l-vatan 

mine‟l-îmân” (Hadis: Radıyyüddîn es-Sâğânî, 53) sözüyle ifade 

edilmiştir: 

Zi-hem ehl-i vatan-râ ne-gsiled peyvend-i rûhânî 

Koned âvâz-ı sûy-ı hod neyistân bûriyâhâ-râ 

(166a/19-20) 

[Ruhsal bağ vatandaşları birbirinden ayırmaz; sazlık hasırları kendi sesi 

tarafına gider.] 

Bir başka beyitte de buna işaret edilmiştir: 

Hil‟at-i fakr be-ber-rûy be-gurbet dârem 

Bahye-i hırkaem ez-rişte-i hubbü‟l-vatanest 

(201b/14-15) 

[Fakir elbisesi üstümde gurbete düşmüşüm; hırkamın dikişi “hubbü‟l-

vatan” dandır.] 

 

 

Vatan Kişiyi Kendine Çekmektedir: 

 Çekme kuvvetine sahip kömür cinsinden bir maden olan ve 

genellikle kehribâr olarak bilinen (Onay, 2009, s. 281) “kâhrübâ”, Şevket-

i Buhârî‟nin şiirlerinde “gurbet” ve “vatan” kavramlarıyla 

ilişkilendirilmiştir. Gurbette olan Şevket‟in gönlü daima vatan 

topraklarında olmasıyla vatan tarafından çekilirken bir yandan da gurbet 

eliyle cezbedilmektedir.  Gurbet ve vatanı iki kehrübâya benzeten şair, bu 

iki unsurun arasında kalmıştır. Vücut burada hafif bir saman parçasına 

benzetilmiş, “kehrübâ”nın çekim gücü düşündürülerek de “keşmekeş”e 

işaret edilmiştir: 

Rûyem be-sûy-ı gurbet ü dil cânib-i vatan 
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Üftâdegâh-ı men be-miyân-ı dü-keh-rübâ 

(4a/18-19) 

[Yüzüm gurbet tarafında ve gönlüm vatan tarafında; benim düşkünlük 

yerim iki kehrübânın arasındadır.] 

Bir başka beyitte de daima gözünün yolda olduğunu ve gurbetle vatan 

arasında kalmışlığını şöyle dile getirmiştir: 

Be-kef ser-rişte-i gurbet be-dil yâd-ı vatan dârem 

Buved hemçun güher çeşmî be-reh çeşmî be-dünbâlem 

(305b/14-15) 

[Gurbet ipinin ucu elde, vatanı hatırlamak gönülde; cevher gibi bir göz 

yolda bir göz kuyrukta.] 

 

Vatan Toprağı Kişiyi Aydınlığa Kavuşturmaktadır 

Toprağın dört unsurdan biri olması, din ve tasavvuftaki yeri, hayati 

önemi, çeşitli inanç vb. özellikler toprakla ilgili unsurların şiirlerde 

sıklıkla geçmesine olanak tanımıştır. Divan şiirinde ise âşık için 

sevgilinin ayak bastığı toprak daha değerlidir. Bununla birlikte bazen 

şiirlerde vatan toprağından elde edilen sürme de geçmektedir (Batislam, 

2019, s. 468). Özellikle sıcak iklimlerde güneş ışığının etkisinden 

korunmak ve gözün nurunu artırmak amacıyla kullanılmaktadır (Onay, 

2009, s. 426). Aşağıdaki beyitte de sürme vatan toprağındandır. Gurbetin 

karanlığında vatan toprağı yolu aydınlatmıştır:  

Z‟în bîşter zi-tîregî-i gurbetem ne-bûd 

Hâk-i vatan be-dîde-i men nûr-ı tûtiyâ 

(12b/4-5) 

[Vatan toprağı benim gözüme sürme nurudur; bu gurbet karanlığında 

bundan ziyade (si) olmaz] 

 

Vatan Hasreti Dayanılmaz Bir Yaradır 

Aşağıdaki beyitte vatan yaraları iyileştiren bir ilaç olarak görülmüştür. 

Ancak bu ilaç misk olunca yarayı iyileştireceğine ızdırabı daha da 

artırmıştır. Hâkim, bu beyiti açıklarken güzel kokunun yaralara ve 

yaralılara iyi gelmediğini şöyle dile getirmiştir: “Ma‟lûmdur ki zahm-

dârân ve dâg-âşinâyân bûy-ı gâliye ve erec-i fâyihadan gürîzân olurlar ki 

bi‟l-hassa râyihaları teşennüc ve „adem-i iltiyâm îrâs ider”(4a/11-13). 

Dâg-ı me-râ sevâd-ı vatan müşg sûdeest 

Yâ Rabb kesî me-bâd be-în dâg mübtelâ 

(4a/9-10) 

[Bizim yaramıza vatanın karalığı misk sürmüştür; Yâ Rabbi kimse bu 

yaraya alışmasın] 
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Beyitin ikinci mısraı, Fuzûlî‟nin şu beyitinin ikinci mısraının hemen 

hemen aynısıdır:  

 

Menüm tek hîç kim zâr u perîşân olmasun yâ Rab 

Esîr-i derd-i ışk u dâg-ı hicrân olmasun yâ Rab 

(Ya Rabbi, hiç kimse benim gibi ağlayıp inlemesin, perişan olmasın. Ya 

Rabbi, aşk derdine ve ayrılık yarasına esir olmasın.) (Tarlan, 2001 s. 91). 

 

Vatanı Terk Etmek Ayıplanmaktadır 

Ona göre vatandan ayrılmak halk tarafından ayıplanmakta, tekrar buraya 

dönmekse sorgulanmaktadır:  

Halkî fütâdeend be-ta‟nem ki ez-vatan 

Bîrûn çi âmedî vü misâfir şudî çi-râ 

(4a/26-27) 

[Bir grup insan: “Neden usanıp gittin ve neden misafir oldun” diye beni 

ayıplamışlar.] 

Şevket halkın sorusunu aslında yadırgamaktadır. Hâkim de bu beyiti şerh 

ederken insanların birçok şeyden habersiz oluşunu şöyle ifade etmektedir: 

“Bir bölük bî-haberân-ı zincir-i dimen…” (4a/28). 

Şevket‟e göre vatan önemli bir vazife için terk edilebilir:  

Hudâ yegâne în şükr key tevânem kerd 

Ki geşteem be-tu mevsûl ez-vatan mehcûr 

(59b/7-8) 

[Nasıl bu şükrü edeyim ki sana kavuşmak için vatandan uzak kalmışım.] 

Aşağıdaki beyitte de vatandan uzak kalışın nedeni olarak “yüce huzura 

ermek” gösterilmiştir: 

Sefer çu nigehest gül kerdeem zi-bâg-ı vatan 

Resîdeem be-dimâg-ı harîmet û zi-reh-i dûr 

(59b/11-12) 

[Gül kokusu gibi vatan bağından ayrılmışım; uzaktan yüce huzuruna 

erişmişim.] 

Hatta Şair, bu kapının kabâsını giymek için vatanın ipeğinden 

vazgeçmiştir: 

Kerdem zi-iştiyâk-ı haşen-pûşî-i deret 

Pîrâhen-i harîr-i vatan-râ beber-kabâ 

(12b/31-13a/1) 

[Kapının kabâsını giyme özleminden vatanın ipek elbisesini yırttım.] 

 

Vatandan Ayrı Olmak Fenâda Olmaktır 

Gurbette olmak fenâ girdâbı gibidir; ancak nasıl ki su damlası sudan 

ayrılınca kurumuyorsa ona da vatandan uzaklaşınca zarar gelmeyecektir:  
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Dûrîî ez-vatan be-gird-i fenâst 

Âb ez-âb nemî-gerded huşk 

(282a/1-2) 

 

[Vatandan uzaklık fenâ girdâbıdır; su, sudan ayrılınca kurumaz.] 

Şevket‟e göre nereye giderse orası vatandır: 

Beher-câ mî-revem âsâyişem bîşet pindârî 

Ki gurbet-râ be-hod kerdem vatan dîger sefer kerdem 

(304a/16-17) 

[Nereye gidersem güvenliğim artar; zannedersin ki gurbeti kendime vatan 

edip yine sefer ettim.] 

Yine de vatandan ayrı kalmak başa belalar getirmektedir: 

Merd ez-Mısr hem-râh-ı nesîm ey bûy-ı pîrâhen 

Ki Yûsuf-râ çihâ üftâd çun şud ez-vatan bîrûn 

(342b/3-4) 

[Ey elbise kokusu, sabah rüzgarının yoldaşı! Mısır‟dan dışarıya çıkma; ki 

Yûsuf‟un vatandan çıkınca başına neler geldi?] 

 

Vatan Gönüle Benzemektedir 

Divan şiirinde birçok benzetmeye konu olan gönül kırılma, paslanma, 

tozlanma ve hediye edilme gibi özellikleriyle aynaya da benzetilmiştir 

(Kurnaz, 1996, s. 151. ). Tasavvuf inancına göre bu aynanın tozlu olması 

Allâh‟ın kalbe bakışını engellemektedir. Şevket de vatanı bir gönüle 

benzetmiş ve tozlanması nedeniyle buradan gittiğini söylemiştir:  

Reng-i ikâmetem be-dil efzûd sad-gubâr 

Mânend-i „aks ez-âyine geştem vatan cüdâ 

(12b/26-27) 

[İkamet şeklim gönülde yüz toz artırdı; aks gibi vatan aynasından 

ayrıldım] 

 

Vatan Sabah, Gurbet Akşamdır 

Şevket‟in şiirlerinde vatan aydınlığa, gurbet karanlığa işaret etmektedir. 

Vatan savbahında gurbetin zorluk ve karanlığından kurtulan şair, 

güneşinin dünyayı dolaşmayı bilmediğini de dile getirerek sadece vatanda 

var olduğuna dikkati çekmiştir: 

Fârig ez-şâm-ı garîbânest der-subh-ı vatan 

Âftâb-ı men cihân-gerdî nemî-dâned ki çîst 

(196b/11-12) 

[Gariplerin akşamında vatanın sabahında kurtulmuştur; benim güneşim 

dünyayı dolaşmak nedir bilmez.] 
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Sonuç 

Sonuç olarak, Şevket-i Buhârî‟nin şiirlerinde “vatan” ın genellikle ilahî 

bir anlam taşıdığı ve onun sûfî yaradılışına uygunluk gösterdiği 

gözlenmiştir. Her ne kadar şiirlerde gerçek bir vatandan bahsedilmese de 

vatana önemli roller yüklediği görülmüştür. Vatan hasretinin derinden 

hissedildiği şiirlerde, Şevket‟in özlemi, gözünün daima yolda oluşu dile 

getirilse de şairin gurbet ile vatan arasında kalmaktan hoşlandığı 

söylenebilir. Ona göre vatan, rahatlığın olduğu bir yerdir ve o zorluğu 

seçmiştir. Bu sebeple, halk vatanını terk edenleri ayıplasa da Şevket‟e 

göre önemli vazifeler, vatanı terk etmeyi gerektirmektedir ve bu durum 

yadırganmamalıdır.  

Şevket‟in şiirlerinde “vatan”, kendine çekmesi yönüyle kehrübâ; 

güzelliğiyle gül bahçesi; hasret ilgisiyle yakasını parçalayan gonca; 

Allah‟ın evi olmasıyla gönül vb. benzetmelere konu olmuştur. 

Buhâra‟dan ayrıldıktan sonra ömrü boyunca buraya geri dönmediği 

söylenen Şevket-i Buhârî‟nin şiirlerinde vatana verilen değer 

hissedilebilmektedir. 
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SELAMİ ECE’NİN ŞİİRLERİNDE MEVSİM-DUYGU 
İLİŞKİSİNİN YERİ 

Meliha TATLI* 

GİRİŞ 

Şiirler, bireyin iç dünyasını yansıtmakla birlikte ait olduğu topluma, sahip 
olduğu kültürel değerlere ve yaşadığı coğrafyaya gönderme yapmaktadır. 
Şiir, duygu ve düşünceleri anlatma bakımından hem zengin hem de 
önemli türler arasında yer almaktadır. Selami Ece’nin duygu ve düşünce 
dünyasını oluşturan ve şiirlerindeki temel yapıyı teşkil eden önemli 
kavramlardan biri de mevsimdir. O ayrılığın acısını, yaşamın dayanılmaz 
hüznünü ve sevgilinin güzelliğini şiirlerine taşıyarak mevsim ağırlıklı 
imgeler yoluyla anlatır. Şairin hissi ve fikri dünyasını yansıtan mevsimler, 
onun ruh dünyasına göre şekil almakta, genellikle konuşan yürüyen ve 
teselli eden bir görev üstlenmektedir. Mevsimler bazen de şairin 
bahanelerini, suçlarını ve haksızlıklarını yüklediği bir evren hâline 
gelmektedir. 
Ece’nin şiirlerinde çocukluk günlerine dönüş, ölüme yaklaşma, 
yalnızlıktan kaçış ve sevgiliye özlem gibi duygular, mevsimler 
aracılığıyla okuyucuya aktarılmaktadır. Yoğun bir şekilde kullanılan 
sonbahar ve kış mevsimleri Selami Ece’nin şiirlerinin ilham kaynağı 
olmuştur.  Ece’nin şiirlerine yüklenen mevsim duygusu, mevsim olmanın 
ötesinde canlılık kazanan, duygu dünyasını şekillendiren bir imge 
durumundadır. 

Şair, rüzgar şiirinde de yalnızlığı ona kaptıranlardan bahseder. 

bu gece ne desem aşka yorumlanır 

halbuki gökte yıldız kalmadı 

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Ardahan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. 
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rüzgar  

seni bir ben bilirim  

bir de yalnızlığını sana kaptıranlar 

Şair, rüzgârla arasında gizli bir bağ kurar, sadece kendisiyle kalmayıp 
bütün yalnızların rüzgâra kapıldığından söz eder. Rüzgârın varlığı, şairi 
kendisine yalnız hissettirmiş, onun uğultulu sesi dahi yalnızlığını teskin 
edememiştir. 

beyazla başlamak 

ve her şeyi baştan söylemek isterim 

şu hazanı taşımak yakamda  

çerçevesiz bir ressamın dükkanına 

kış sızmadan içimize  

Beyazla başlamak, kış mevsimine gönderme yapar. Sadece beyaz değil, 
sarı renk imgesi de hazan kelimesiyle solgun bir şekilde verilmiştir. Şair, 
kışın kendisini üşütmesinden çok kalbinin üşümesinden söz eder. 
Psikolojik bir üşümedir onunkisi. Yakasında taşıdığı hazanla duygu 
durumunu sonbahara benzetmektedir. 

  nerelerden geliyorsun kim bilir   

yolların çocukları talan ettiği 

göğermiş soluklarında izmarit  

göğüslerinde çıkmaz sokaklar  

sana üşümekle borcumu ödeyeceğim 

eylülü kıştır memleketimin 
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annem köyde pekmez kaynatır  

babam odun keser kör baltayla  

ben şehirde şiir satarım çarşı pazar  

zararına fakat hilesiz 

rüzgara batık şiirler (Ece, 2015: 7). 

Sonbahar mevsimi şiirlerde genellikle ‘hazan mevsimi’ şeklinde geçer. 
Hazan mevsimi ise olumsuz çağrışımları ve karamsar ruh hâliyle 
bilinmektedir. “Hazân bir mevsim olmanın ötesinde hüznün, solmanın ve 
sona yaklaşmanın bir karşılığı olarak kullanılır. Ömrün sonbaharı 
yaşlılığa tekabül eder. Bu bakımdan hazân ölüme yaklaşma, ihtiyarlık, 
bitiş ve tükenişe yakınlaşma demektir” (Yardım, 2014: 11). Böylece şairin 
bir hazan vakti yakasında taşıdığı da ölümdür. Şiirin en başında yalnızlık 
mevsimine kapılan şair, sonrasında bir ölüm mevsimine tutulur. 

Şiirin bu bölümünde şairin doğup büyüdüğü şehir, Erzurum’a gönderme 
yaptığı görülür. Oranın kışının ta baharda başladığından söz eder. 
Annesinin köyde pekmez kaynatıp, babasının odun kesmesi ise bir kış 
hazırlığının haberini verir. Mevsimler, her zaman hazırlıklı karşılanmayı 
bekler. Mevsim, şairi çocukluğuna götürerek ona ilham vermiştir. 
Şairin ekim perdeleri şiirinde de yağmurun yağarken tıpkı bir insan gibi 
tasvir edilişi görülür. 

 gözyaşı sıcaklığı çekilir 

yağmur damlalarından  

güneş yağmurunun kısalığını 

kimi umursar kimi sarsar  

güz yağmurunun darbeleri  

anne sütü kokan  
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bebek yüzlü sevgililer 

geçen bahar devletinden  

bir harabat tasviri kalır  

asma beşiklerde uyumuş gibi 

kısa özleyişlerde (2015: 23). 

Yağmur damlalarının acı verişini, hüznünü darbe kelimesiyle anlatmıştır. 
Yağmur şairde bir etki uyandırmıştır. Gözyaşıyla yağmurun damlaları 
birbirine karışmıştır ve şair gözyaşını bunlardan ayırmaya çalışır, ayırır da 
çünkü gözyaşı sıcaktır, kederin yüklendiği yağmurlar ise soğuktur. Şair, 
güz yağmurlarıyla bir anısına gider ve o anın acısını duyar. Yağmur, 
şairin yüzünde ve anılarında bir telaş ve üzüntüdür. 

Ece, kırlangıç dönümü şiirinde sonbaharı avuçlarında tutar ve kılıç yarası 
gibi keskin bir ağrı duyar.  

kırlangıç dönümüydü 

dediler ki seni görmeyeli 

 ayçiçekleri gibi yüzünü 

döndürmüşsün büyüyen güneşe 

mor perdelerinden menekşe sızan  

sensizlikte bir şehir 

molasız sonbahar avuçlarımda 
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kılıç yarası (2015: 91). 

Bu şiirde, şair, kılıç yarasıyla aslında kalp ağrısını anlatmıştır. Bir 
sonbahar mevsiminde sevgiliden ayrılışının hüznünü dile getirmiş, bunun 
en yakın tanığı olarak da sonbaharı tutmuştur. Sevgilinin olmadığı şehir, 
solgunlukla dolmuş ve bir şaire bir yokluğu hatırlatmıştır. 

“Sonbahar… Sonbahar… Hazin mevsim. Yaprakların dökülüp öldüğü, 
kuşların yuvalarını dağıttığı, veremlilerin başlarını bir daha kaldırmamak 
üzere yastığa koyduğu hüzünlü mevsim… Bütün yeşilliğin sararıp 
solduğu, bütün ümitsiz kalplerin, istekleri gerçekleşmemiş gönüllerin 
daha büyük ümitsizliğe düştükleri ağlayan ağlatan mevsim … Gizli gizli 
hıçkıran mevsim…” (Nezihi, 2007: 102).  

Şair ise yârsız kaldığı bu şehirde istekleri gerçekleşmemiş bir gönüldür. 
Sevgilinin yokluğu sonbaharı iyice soldurmuş ve onun sonbaharı derinden 
hissetmesine sebep olmuştur. Bu derinlik şiirin en başından hatta 
isminden de anlaşılmaktadır. Kırlangıç dönümü, ekim ayına verilen bir 
isim olarak sonbaharı karşılamaktadır.   

Ece, şiirlerinde mevsimleri insan gibi düşünerek rüzgâra, toprağa 
duygular giydirir. Artık yılgın olan insan değildir, yılgın olan rüzgârdır. 
Bulutları yalayan yapraklardır. Şair, yağmuru kişileştirerek onun pişman 
yağmasından küskündür. Aldırış edilmeyen bir şairin sesi yağma şiirine 
şöyle yansır. 

 yağmur 

üzerime bu kadar pişman yağma ne olur 

yüzümde uykusu dağılan soğuk  

ellerimde titreyen mevsim  

seni neyleyim 

saçaklardan damlayan şarkılar  
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yapraklardan akan akşam  

bugün hepinizden daha içliyim  

yıkanmış kan lekesi gözlerim 

neyleyim  

değme bir sürgündür varlığın bile  

ben küsmüşüm kim aldırır  

içimden kopanı nasıl söylerim  

yüreğimde mühür sevgilim 

seni neyleyim (2015: 119). 

Eylül, üzerine kitapların, şiirlerin ve şarkıların yazıldığı sonbahar ayıdır. 
Şair, adeta yağmura yalvarmaktadır. Yağmurun yağışı, onu rahatsız 
etmekte ve yine ona kötü anılarını hatırlatmaktadır. “Bu kadar güzellik ve 
sıcaklık verdikten sonra eylülden daha ne beklenir? Bilirsiniz ya, eylül 
hüzün ve yas ayıdır. (…) Eylül!.. Öyle bir ay ki geçen her güzel günü için 
ona minnettar olmak gereklidir. Eylül üzüntü ve özlem ayıdır, içinde 
birkaç günlük kış saldırısından acı düştüğü için, insan o güzel havaların, 
devamlı yazın artık geçtiğini anlayıp üzülür ve özlem çeker” (Rauf, 2009: 
194-195).

Selami Ece’nin şiirlerinde de özlemlerin, pişmanlıkların ve yalnızlığın 
sesi duyulur. Şair susar, mevsimler konuşur. Şairin özlemini çektiği başka 
bir mevsim değil, sevgilidir. Sevgiliyi istemekle istememek arasında 
kalmıştır. Şairin istediği sevgiliden çok onun sevgisidir. Sevgiliyi 
yüreğine mühürlediği için, gerçek varlığına gerek duymaz. 

Şairin ağlayan bir eylül şiiri eylülzar 

 olağandır zambakların solması her an 

artık hüznün baharını tanımsız aramalı 
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o şarkıyı ima eder böceklerin sessizliği

evler iyice küçüldü dağlar ağlamaklı  

(…)  

bir gün akasyalar da unutulur  

yalnız bir eylülle geliriz göz göze  

sırrını her şeyden sakınsam bile 

söz olur mevsimle başlamak söze (2015: 159). 

Eylülün ağlamasıyla birlikte dağlar da ağlamaktadır. Şair sevgiliyi bir 
eylül gününde beklemektedir çünkü akasyalar unutulsa her şey yok olup 
çürüse de eylülün varlığı sevgiliyi beklemek için yeterli olmaktadır. Şair, 
sevgiliyle bir araya geldiği vakti eylül ayı olarak belirlemiştir. Eylül onlar 
için hüzün ayı olmaktan çıkıp kavuşmanın, göz göze gelmenin ayı 
olmuştur. Eylül her ne kadar inlese de şair açısından ümit vericidir çünkü 
sevgiliyle eylül ayında bir araya gelmeyi istemektedir.  

“Evet her şey çürüyor her şey… İnsanlar çürümeyecekler mi? Eylül’de, 
sanki bahara özlem çeken melul bir tazelik, sanki üzerine çöken kışın; 
kendini yok etmek isteyen sonbahara rağmen devam etmek, yine bahar 
olmak mücadelesi vardır; fakat bunun muhtaç olduğu şeylerden 
yoksundur ve kendisinde de dayanmak gücü kalmamıştır, doğa da bunu 
anlamış gibi acı bir düşünceyle üstüne çöken ıssızlığın, yasın altında 
ezilerek durur. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar dayanabilirse 
dayansın kışın galip geleceği, artık her şeyin, her ümidin bittiğini buna 
dayanmak gerektiğini anlamaktan doğan bir güçsüzlükle ağlar… Ne renk 
ne de güzel koku… İşte yapraklar ölüyor… Rüzgâr insafsız, yağmur 
inatçı; her şey çürüyor, oh!.. Her şey çürüyor!.. 

Eylülün bahar olma mücadelesi, şairin vuslata ermesiyle son bulmuştur. 
Şair, Eylülde buluşup, eylülle söze başlamayı beklemektedir. Eylül, onun 
için umuttur. “O zaman eylül kendine, doğada ilk yılgınlık ayı, 
ölümlülüğün ilk his ayı, ilk yarasız ve acı dolu çatışma arzusu gibi, 
hayatın ne olduğunu anlayıp farkına varılmadan geçen güzel mazinin 
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hasretiyle ilk boynu bükülen ay gibi göründü” (2009: 197). Şair bütün bu 
olanları eylülün ağlamasına bağlamıştır çünkü âşıkla birlikte mevsimler 
de ağlamaktadır. 

Her biten gün sonrasında diğer bir mevsimi getirir, hem mevsimlerin 
geçtiğini, hem de gelmekte olduğunun haberini verir. Bazı mevsimler 
geçmiş günlerin hüznünü, acısını taşır. gün biterken yarıda şiirinde şöyle 
geçer. 

çağla mevsiminde bir akşam mıydı 

 gelin ağacından bahsettin 

 dışarıda rüzgar titriyordu 

  içeride darmadağın sözlerin (2015: 166) 

Şair bu şiirinde bahar mevsimine gönderme yapmaktadır. Çağla, bahar 
mevsiminin ilk habercisi ve en kısa süreli meyvesidir. Eğer sevgili bir 
çağla mevsiminde geldiyse çabucak da gidecektir. Çünkü çağla mevsimi 
aşklarının ömrü kısadır. Burada mevsim ayrılığı ve en kısa süreli aşkları 
anlatmak için kullanılmıştır. Darmadağın sözler, ifadesiyle de hem 
rüzgârın esişine hem de tekrardan bir ayrılığa göndermede bulunmuştur.  

Selami Ece’nin şiirlerinde dikkat çekecek diğer bir nokta da kullandığı 
farklı imgelerdir. kar dudaklı bebek ve siyah şehir bunlardan biridir. 

1. 

 içime kar yağdı 

dağlar beyazlandı sadece 

ellerim inceldi  

ve üşümeye başladı parmak uçlarım 
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yaz gelir sanırdım  

bir bebek ilk defa gülümseyince 

gelmedi 

İnsanı tüketen şey insanın içine düşenlerdir. Şair burada her ne kadar 
bunu karla somutlaştırsa da yürek yangınının kar tarafından 
söndürülmesiyle tekrardan soyut bir hale getirir. İnsan kalbi hem üşütecek 
kadar soğuk hem de yakacak kadar sıcaktır.  
“Kalplerinizi değiştirin! Size hakikat gibi görünen şeylerin hemen 
değiştiğini görürsünüz. 

-Kalp değişir miymiş istenince?...
-Dünyanın en sert ve en yumuşak madeni kalb.. Ateşini bulsun; hemen
değişir” (Kısakürek, 2014: 76).

Şairin içinin soğukluğu karla, karın yağışıyla ifade edilmiştir. Kar, şairin 
bütün bedenine sirayet etmiş, ellerinin incelmesine, parmaklarının 
üşümesinin sebebi olmuştur. Şairin sonrasında yaz mevsiminde 
bahsetmesi ümit verici olsa da aslında öyle değildir çünkü yazın gelmesi 
yüzdeki tebessüm için yetmemektedir. Şair, yüzünün donukluğunu sıcak 
yaz mevsimiyle olumsuz bir şekilde çizmiştir. 

İçime düşen kor değil 

kar yaktı düşüncelerimi  

insan bir kere üşüyünce  

kar da yakarmış  

gölgesi yere düşmese bile  

uçan kuşa küsülür   

bir şeye küsmek isteyince (2015: 173). 

Şiirin bu bölümünde kar ve kor karşıtlığı kullanılarak karın üşütmekten 
ziyade yakıcı özelliğinden bahsedilmiştir. Şair, karın serinletici ve 
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ferahlatıcı yönünü olumsuz bir şekilde kullanarak, kendisinin karamsar 
ruh hâlini tetikleyen bir unsur hâline getirmiştir. Kış mevsiminin, üşütme, 
soğutma özelliklerinin dışında kullanılması mevsimlerin gerçeklik 
hükmünün yitirilmesiyle açıklanabilir.  

Şair son söz şiirinde şöyle der. 

buruk bir yaz bitimiydi  

çatlayacak ellerimi tutacak bir sen vardın  

bu yüzden solgun renklerini sevdim 

aynı kumaştandık seninle  

paydos zili çaldığında 

elimi yüzümü yıkayıp 

sana gelirdim ilkin (2015: 203).  

Yaz mevsimiyle geçmişe ve çocukluğuna giden şair, mevsimdeki 
burukluk ifadesiyle sevgiliyi anımsamıştır. Yokluğu, acıyı ve üzüntüyü 
bir mevsim aracılığıyla hissetmiştir.  

Ece’nin şiirlerine bakıldığında geçmiş zaman ve çocukluğunun da izleri 
görülür. Çünkü çocuklar uzun kış gecelerinde büyüklerinden dinledikleri 
masalları, dışarıda kartopu oynadıktan sonra sobanın etrafında ısındıkları 
zamanları unutmazlar. kar yağıyor şiiri de çocukları ya da çocukluğu 
tasvir eden bir şiirdir. 

  kar yağıyor  

çocuklar kar topu oynuyor  

kar çocuklarla oynuyor  

çocuklar nur topu 

kar ve karanlık iki kardeş  
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başıboş düşünce/lerle 

yağıyor başımıza/  

karasız /parklarda (2015: 225). 

Şairin kitabına da isim olarak verdiği susmak coğrafyası adlı şiirinin ilk 
iki mısraında kar şair için sevgilinin bir hatırası olarak görülür. Mevsim 
onun için hüzünlü yahut da kederli olmaktan çıkıp sevgilini hatırası hâline 
gelmiştir. 

senden hatıra diye bu şehrin karı buzu  

gam değil hiç / ömrümün gelmese de nevruzu 

 (2016: 15). 

Şairin mevsime yönelik sorularıyla niye üşüyorsun şiiri:  

niye özeniyorsun mevsimsiz 

sararan yapraklara böyle  

niçin yağmur kesiliyorsun  

 nereye gitmek istiyorsun acele  

ilk karı gördün mü herkesten önce 

soğuk ve tenha yükseklerde 

 beyaz ve hafif yine 

döndü göğsünde esen rüzgarla 
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sen olmasan belki unuturdu bu kenti 

 niye üşüyorsun (2016: 39). 

Bu şiirde şair bütün mevsimleri kullanmıştır. Bütün mevsimler onda bir 
duygu haline gelmiştir. ‘niye üşüyorsun’ diyerek kış mevsimini anımsatsa 
da şiiri okudukça sevgiliyi bir yağmura ya da sonbahara benzettiği 
görülebilir. Mevsimlerle birlikte birden şehirde anlamlı bir hale gelir. 
Soğuk, rüzgarlı, karlı ve sıcak olsa da hepsi aslında sevgiliye bağlıdır. 
Yani onun varlığıyla oluşmuşlardır. “Ama benim için güzel şehir, çirkin 
şehir diye bir şey yok, sadece senin bulunduğun şehir, senin 
bulunmadığın şehir diye bir şey var.” (Kanık, 2015: 65). Sevgilinin 
varlığı mevsimleri anlamlı kılmıştır. Sararan yapraklar, yağmur, kar, 
soğuk gibi mevsimsel ögeleri kullanarak duygu yoğunluğunu dört 
mevsimle yansıtmıştır.  

Şairin yeni bir imge oluşturduğu erbain yağmurlar şiiri. 

İlme bel bağlamadım aya kement attım  

eski bir aynada seyrettim maziyi  

değiştirdim yolumu yolsuz gezdim 

geçmedim önünden gül bahçesinin 

gönül koydum erbain1 yağmurlara (2016: 51). 

Bu şiirde ‘erbain yağmurları’ adıyla şair yeni bir imge oluşturarak 
yağmurların şiddetinden bahsetmektedir. Kırgınlığını ve küskünlüğünü 
yağmura bağlayarak sevgiliyi ondan ayırdığı için yağmurlara gönül 
koymuştur. Erbain kırk anlamına gelir. Erbain yağmurları ise kırk gün 
devam eden şiddetli yağmur şeklinde ifade edilebilir. Gül bahçesi ona 
sevgiliyi hatırlattığından önünden geçememiştir. 

1 Kırk. Kırk gün devam eden kara kış. 
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Cemre sadece havaya, toprağa ve suya düşmez, bazen de yüreğe düşer 
işte o zaman adlı dördüncü cemre olur. Cemreler baharın habercisidir. 
Bakalım şairin gönlüne düşen cemre bahar getirebilecek mi? 

günler hiç bu kadar kısalmamıştı  

turnusol2 bir akşama sığacak denli 

şarkının miyanında 

bahariye bir nakarat tekrarlanır  

rind bir gözyaşı düşer 

içimdeki ateşe düşer dördüncü cemre  

erir bütün mevsimler 

zararına bir ömür sürerim  

özenle çoğalırken karanlık  

uçkun3 izleri kalır boşlukta 

pervanelerin mintanında mesnevi  

tanığı olmaz hiçbir kelime aşkın  

veya solar renkleri sepyaların4 (2016: 55). 

Şairin içindeki ateş ayrılık acısının ateşidir. Ateş öyle hararetlidir ki bütün 
mevsimleri eritir. Şairin yüreğine düşen cemre, diğer mevsimlerden daha 
şiddetli yaşanır.    

Şairin oluşturduğu bir imge daha çiçek seansı şiiri. 

2 Birtakım bitkilerden elde edilen mavi boya maddesi. 
3 Halk ağzında ateşten sıçrayan küçük parçacık, kıvılcım. 
4 Mürekkepbalığından elde edilen koyu siyah boya ya da boyayla yapılan resim. 
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bir çiçek bulmak lazım bu karakışta  

bu karda kışta bir çiçek defterine  

derelerde utangaç güneş kıpırtıları 

kuş sürüleriyle donmuş yuvasız bulutlar  

türbesinde pir ali baba  

kasılan rüzgarı dinliyor sabırla  

henüz su yürümemiş damarlarına toprağın 

dağların geniş göğsünde yalınkat bir şubat 

kendi heykelini yontuyor buzlara  

yine de bulmak ihtimali vardır  

kıyıda köşede ören (yerleri) 

işleyen bir güney  

dört yanı zemheristan 

“zamanı şaşırmış bir çiçek” 

toprağın zayıf memesinden beslenen 

üzerine titrenenberfin bir çiçek  

konsa son yaprağına defterin 

iklimi olur içimdeki kederin (2016: 58). 

Şair de kış mevsiminde çiçek bulamayacağını bilir ve bunu bildiği halde 
kıştan, zemheriden bahseder. Şiirin ikinci bölümünde bir kar çiçeğinden 
bahseder şair, bu kar çiçeği topraktan beslenir çünkü toprakla çiçek 
birbirine sevdalıdır. “Ben çiçeklere “toprağın sevdası” derim Kınalı 
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Yapıncak… Onlar da toprağın dudağında birer buse olarak açılıp 
sönüyorlar… Hangisi toprağın kalbine girmeyi düşünüyor.” (Güntekin, 
2006: 140). Şair, çiçek imgesiyle iç dünyasının kederli ikliminden 
bahsetmiştir. Çiçeğin kederli oluşunun sebebi ise kış mevsimidir. 
Mevsimleri insana benzeten şair kullandığı farklı imgelerle şimdi de kara 
bir çeyiz düzerek kar çeyizi şiirini oluşturur.  

mevsimin ardından kalan son kar  

sesinle gider akşamı kararsız dağlara 

beni eritecek kadar avare yağar  

ölümden ağır imkansızlıktan kara  

hüzün var sırada bir kez daha 

Uzun bir uykunun mevsimidir kış. İlkbaharın sağaltıcı neşesi, yazın 
coşturan enerjisi ve sonbaharın hüznünün ardından, kış bir teselli gibi 
geliverir. Bu şiirde şaire teselliden çok ümitsizlik getirmiştir. Mevsimin 
son karı ölümün ağırlığı ve hüznün gelişinden haber verir. 

yağar donuk ışıklar yakar hafifçe izi 

yağar bir beyaz rüya gibi karşılar bizi  

bu kar olsun isterdim ikimizin çeyizi 

bakarsın bir masalı olur karakışın  

buluşur kara bahtımla kara bakışın (2016: 65). 

Şiirin bu bölümünde kar imgesi netleşir ve yoğun bir şekilde kar sesi 
duyulur. Kar sessizdir ve sessizliğiyle konuşur. Bazen de kardaki ayak 
gıcırtıları hüküm sürer sokaklarda kar ses verir ve dinler sesimizi. 
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Ece’nin şiirlerinde çiçekler önemli bir yere sahiptir. Çiçeklerle birlikte 
mevsimler ve zaman dilimleri de anlaşılır bir hâle gelir. Çiçekli şiirlerden 
“yıldız çiçeği”5 şiiri.  

aylardan temmuz mevsim kış  

kibrit kutuları üzerine  

beyaz şiirler yazıyorum 

bir tente gibi örtüyor yüzümü dağlar 

pür-telaş bir rüzgar esiyor 

kalbimle yarışırcasına  

Şair, mevsimden bağımsız acı çekmektedir. Temmuz, yaz aylarından 
biridir fakat yüreğindeki kederi onu üşütmektedir. Mevsimin kış 
olduğundan bahsettikten sonra beyaz kelimesini kullanarak kış mevsimini 
belirginleştirir. Yalnızlığını rüzgâra kaptıran şair şimdi de onunla 
yarışmaktadır. 

gece yarısını öreten 

ince buz şilteleriyle 

berrak uykusuna dalmış  

bir rüya gönlünün soğuk derinliğinde 

aradığım yıldızı gördü mü diye  

söyleşiyorum taş parçalarıyla 

maviden kelimelerle  

5 Dalya olarak da bilinen ve gösterişli çiçekleri olan yıldız çiçeği bol güneşli yerlerde yetişir. 
Papatyagiller familyasından bir bitki olan yıldız çiçeğinin kırka yakın türü vardır. Anavatanı Orta 
Amerika’dır. Yıldız çiçeği birkaç ayda çiçek açar ve yumrul bir çiçektir. 
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Karın beyazından sıyrılıp maviye dönüştüğü görülür. Kışın o keskin 
soğuğunu buz şiltesi imgesiyle kurar. Taş, mavi, derinlik ve berrak 
kelimeleriyle denizi tasvir eder. Şairin bu kelimelerle aradığı yıldız da 
belki bir çiçektedir. “bir yıldızda yaşayan çiçeği seversen geceleri 
gökyüzüne bakmak güzel gelir. Bütün yıldızlar çiçeğe durur” (Saint-
Exupery, 2015: 98). Şair, çiçek ve renk imgesiyle mevsimlerin resmini 
çizer, o kadar canlı çizer ki gerçeğinden ayrıt edilemez hâle gelir. 

kalbimde kopan çığlarla 

kapanınca şehirde yollar 

dağ başlarında geldim seninle buluşmaya  

serazat ayışığı düşerken  

kendi gölgesinin peşine  

yılboyu erimeyen karların üzerine 

ismini yazıyorum fesleğenlerle 

kendi boşluğunda kıvranan 

elfenerinin fersiz ışığında  

karanlık kafi gelmiyor  

içimden geçenleri okumaya 

ser verip sır vermeyen kardelenler 

ve ürkek renkleriyle vadiler 

siniyor boşluğun sinesine (2016: 75-76). 

Şair duygularını mevsimleri kullanarak anlatır. Gerçekten bir çığın 
kopmasından ziyade kalbinden geçen duyguları çığ ifadesiyle anlatır. 
Çünkü insanlar da mevsimlere benzer. 
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“İnsanın bu etraftaki topraktan hiç farkı yok. Bakıyorsun bir gün bütün 
arzuları sonbahar yaprakları gibi dağılmaya başlıyor. İçinde has şey 
ölüyor, her şey kuruyor. Artık ümid kesiyorsun, bundan sonra bahar, 
hayat, saadet bitti diyorsun fakat üç ay sonra her şey yeniden canlanmaya 
başlıyor. O kuru toprak eskisinden daha güzel baharlarla süsleniyor” 
(Güntekin, 2006: 105). 

Kalbinde çığ kopan aşığın baharda çiçek açacağı kaçınılmazdır. Fesleğen 
güzel kokusuyla dikkat çeken bir bitki türü olduğu için sevgilinin adını 
bununla yazmayı tercih eder. Şiirde kullanılan çiçek isimleri ve renkler de 
şiire bir zenginlik katmıştır. 
Şiirlerin kelimelerle resim çizdiği muhakkaktır fakat dilektaşı şiiri bir 
resimden ziyade bir fotoğrafın şiiridir. Özlemin her seferinde kapısını 
çaldığı bir fotoğraf. 

kar yağışını her özleyişte  

seni görmeye gelebilir miyim 

bir fotoğraf karesinde 

Karlı kış gününden kalan bir fotoğraf şair tarafından özlenmektedir. 
Özlenen şeyin mevsim mi yoksa sevgili mi olduğu belirsiz bırakılmıştır. 

buğulu gözlerle  

neon ışıklı yollarda kalabilir miyim 

karlar eriyinceye kadar 

Şair buğulu gözler ifadesiyle gözlerindeki yaşlardan bahseder. O fotoğraf 
karesini her görüşünde biraz daha hüzünlenecektir. Karların erimesiyle de 
kendisini zaman olarak kısıtlamıştır. Çünkü o zamana kadar yollarda 
kalacaktır.  

donmuş ateş böceklerinin kalbi  

kardır saçlarındaki geceyi aydınlatan 

karışmış bütün şehre bakışlarının mürekkebi 
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Ateşböceği adından anlaşılacağı gibi sıcak veya ateşli bir canlı değildir. 
Şayet öyle olsaydı gerçek manada karın ateşböceğinin kalbini 
dondurmaya kuvveti yetmezdi. Şair zıtlık oluşturarak kar ve ateş 
kelimelerini bir arada kullanmıştır. Fakat ateş böceğinin ışık bulundurma 
veya üretme özelliği vardır. Bu dize ‘neon ışıklı yollarda kalabilir miyim’ 
dizesiyle bağdaştırılabilir. Karın rengiyle de yine bir aydınlıktan 
bahsetmiştir. Işık ve kar kelimelerinin uyumuyla burada beyaz renk 
açıkça görülür. Şiirin son dizesinde de bakışlara anlam yüklemiştir. 
Çünkü bakışlar sözlerden daha anlamlıdır. “Ümitsizlerin sözleri kısadır, 
bakışları uzun” (Ece, 2015: 94) mısraı bunun doğru şekilde ifade 
edilişinin göstergesidir. 

kar boran değil resmi donduran  

karşımda resim gibi dilsiz duran  

esirgenmiş bir dilektaşıdır (2016: 78). 

Yağan karın resmi dahi donduracağından bahseder şair. Kar şair de bir 
resimdir her özlediğinde açıp özlemini gidereceği bir resim. 
Dağlar her zaman tepelerindeki o karlarla bilinir. Onlara bir duygu 
yükleyecek olursak onlar da hüzünlü yanlarıyla kendini ele verir. Ya ağrı 
dağı? O da yüksek oluşundan bu kadar hüzünlü olsa gerek. Şair bize bir 
ağrı dağı masalı şiiriyle şunları söyleyecektir. 

gökyüzünden ağırdır ağrı  

öykünmüş kaf dağına  

başında beyaz bir ütopya 

alnında doğaçlama kaderimiz  

gecenin zifiriyle yazılı 

ölümsüzlüğü saklı bir aşk öyküsü  

abıhayat köpüğü 

buz balkonlarında yüzünün aydınlığı  

bir kalp atımı mesafesinde  

efsanelerden daha tenhayız ikimizde  
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beşikkesme değil ,taş kertiği (2016: 84). 

Şiirde ağrı dağını kişileştirerek kaderin ona bağlı olduğundan bahseder. 
Gerçi ağrı dağının mevsimi yoktur. Onun bütün mevsimler de saçları 
ağarmıştır. Ölümsüzlük kavramını kullanarak hemen sonrasında abıhayat 
kelimesini kullanır. Ölümsüz bir hayat verdiğine inanılan bu su da bir aşk 
öyküsünün gizli olduğundan bahseder. Çünkü şaire göre aşk da 
ölümsüzdür. Dağın yüksek oluşunu balkon, soğuk oluşunu da buz 
kelimesiyle ifade ederek buz balkonları imgesini oluşturmuştur.  
Şairin gülü farklı şekillerde kullanarak imge haline getirdiği bir diğer şiiri 
de kar gülü’ dür. 

soğuğun rengi 

gülün dudağında hicazkar  

düştü parklara zarif ve soylu 

dallarında pıhtılaşan karla  

akar sonbaharın parke taşlarına  

bu yıl kar pazarlıksız yağdı diyorlar 

birbirine karıştı renkler  

bir niyet tut istersen 

fark etmez sevinç ve keder 

gök ve yer karıldı nasılsa  

bakarsın kardan ve sisten / söylenir 

novella6 şarkılar ardımızda (2016: 88) 

6 Öyküden uzun, romandan kısa anlamını taşımakla birlikte muğlak bir ifadenin adıdır. 
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‘kar gülü’ denince akıllara ilk olarak kırmızı ve beyaz renkleri gelir. 
Gülün rengi kara yüklenerek kar gülü imgesi oluşturulmuştur. Gül burada 
kişileştirilerek hicazkar makamında müzik söyleyen bir varlık haline 
gelmiştir. Bu şiirde pıhtılaşmak kavramı kullanılarak kanın renginden 
dolayı güle bir gönderme yapılmıştır.  Böylelikle dallarda katılaşan ve 
pıhtılaşan bir kardan bahsedilir. Kırmızı renkle birlikte şiire sarı rengin de 
girildiği görülür. Karın yağışını sonbaharın ardındaki parke taşlarına 
düştüğünü yine kanın akma eylemiyle kara yüklemiştir. Aslında burada 
kanın bazı özellikleri kara verilmiştir. Renginden dolayı da yavaş yavaş 
‘kar gülü’ imgesi oluşmaya başlamıştır. Sonbaharın parke taşlarına düşen 
kan benzetmesiyle oluşan kırmızı ve sonbaharın sarı rengi birbirine 
karışmıştır. Bütün bu olayların şairin gözünde aynı duyguları ifade etmesi 
de dikkat çekicidir. Sevinç ve keder onun için aynı anlama gelir. 

Şairin ‘yarıldı’ kelimesinin yerine ‘karıldı’ kelimesini kullanması da 
oldukça dikkat çekici ve özgün bir ifadedir. Şiirin ilk başında hicazkar 
makamında söylenen şarkının son dizelerde kısa hikaye şeklinde kardan 
söylendiğinden bahsedilmektedir. Yani karın verdiği o sevinç ve keder 
duygusundan söylenir. Gülün hicazkar makamıyla, karında novella 
şarkılarıyla söylenmesi şiirdeki musikinin de bir göstergesidir. 
Karlı şiirlerden biri de isminden dolayı iki anlama gelecek olan kar 
yağma/sı şiiridir. Kar hem yağacak hem de şair tarafından 
istenmeyecektir. 

yağar kar  

vurur yüzüme hüznümü  

sislerle perdelesem ne çıkar 

parklarda tutarsız bir sürgün 

suçüstü yakalar adımlarımı 

Şairin yüzüne vuran somut olarak kar olsa da kardan çok onun hatırlattığı 
acılar ve kederlerdir. Karlı bir kış gününden kalan bir ayrılık şaire bu 
hüznü hatırlatır. Bu hüznünü sislerin dahi gölgeleyemeyeceğinden 
bahseder. Her kar yağışında biraz daha tazelenir hüzünler. “Yaşadıkça 
yeni hüzünler eklenir öncekilere… Bir geçmiş zaman düşü haline gelir 
hayat… Güz vurgunlarıyla sarsılır, sonbahar yağmurlarıyla ıslanır 
yürek… Bir acı zaman olur; koskoca bir kâinat, faniliğin çarpıcı gerçeği 
karşısında solar ve hüzün galip gelir kaybedişin yardımıyla” (Bingöl, 
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2014: 151-152). Hüznün mevsimler aracılığıyla ortaya çıkması, şairin iç 
dünyasının ve duygu yoğunluğunun da mevsimler aracılığıyla ifade 
edilmesine işaret etmektedir.  

yüz tutar iplikte ağarmaya gün 
pusar gökyüzüne asılı kavaklar 
frapan7 düğün çiçekleri 
ve mahmur anasonlar8 
karmakarışık yağar (2016: 92). 

Şiirin bu bölümünden de anlaşılacağı gibi şairin geniş bir anlam dünyası 
ve zengin kelime dağarcığı vardır. Burada kışla birlikte verilen bitkiler 
şiire yaz mevsimi havası vermiştir. Günün ağarmasıyla birlikte kavaklar 
da büzülmeye başlar. Çiçek, kavak ve anasonun karmakarışık yağması ise 
kış ve yaz mevsimlerinin bir arada kullanılmasına işarettir. 

8 Maydanozgillerden, genellikle Ege Bölgesi’nde yetiştirilen, kokulu tohumu 
rakıya özellik verici olarak katılan, eczacılıkta ve hamur işlerinde de kullanılan 
bir bitki. 
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SONUÇ 

Selami Ece, şiirinin ana örgülerini oluştururken ve hayal dünyasını 
şekillendirirken mevsimleri ve bu mevsimlerin kendisinde bıraktığı 
izlenimleri işler. Bazen duygularını mevsime yükler bazen de sebebini 
bilmediği bir hüzün hisseder şiirlerinde. Ayrılığın ayazı ve yalnızlığın 
rüzgârı onun şiirlerinde sık sık görülen konulardır. Ayrıca şiirlerindeki 
çeşitli imgeler ve kelimeler şairin zengin bir şiir dünyası kurmasının da 
önemli bir göstergesidir. Selami Ece, şiirini temel amacı olan hissettirme 
duygusunu mevsimler aracılığıyla okuyucuya aktarır. İnsan ruhunun 
derinliklerine şiirinde kullandığı farklı imgelerle inmeye çalışan Ece, 
şiirlerinin rengi, sesi ve kendisine has imgesiyle okuyucuda estetik zevk 
uyandırmıştır. Şair mevsimleri yazmakla kalmaz onların resimlerini de 
çizer. Kış şiirlerinde beyaz, sonbahar şiirlerinde ise sarı renk sık sık 
görülür. Her mevsimin kendine ait özellikleri vardır. Buna coğrafya 
şartları da eklenince ayrı bir anlam kazanır. Ece, Erzurum’lu olduğundan 
kar ve kış imgeli şiirleri her seferinde daha fazla görülür çünkü şair biraz 
da doğduğu yerin havası suyudur. 
Selami Ece’nin şiirlerinin anlam ve duygu dünyasını oluşturan bir diğer 
önemli unsur ise çocukluktur. Çocukluk, onun şiirlerinde, kış 
mevsiminden kalma bir çağdır. Şairin duyguları üzerinde mevsimlerin bu 
kadar etkili olması onun şiirlerini mevsim-duygu ilişkisi bağlamında 
incelemeyi gerekli kılmıştır. 
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GiriĢ 

Ağızlar, ana dilin zaman içinde değişik sebeplerle farklılaşmış halidir. 

Ağızlar ana dilden aldığı en eski özellikleri muhafaza edebilme özelliğine 

sahiptir. Bu açıdan ağız çalışmaları üzerinde çalışılan dilin ana karakterini 

ortaya koyabilmektedir. Ağız bilimi; derleme için saha çalışması, bu elde 

edilen ağız malzemesinin metne çevrilmesi, metinden hareketle elde 

edşlen bulgulardan hareketle yapılan dil bilgisi incelemesi, coğrafi yapıya 

ve boylara dayandırılan karşılaştırmaları sonucu ortaya çıkarılan dil lehçe 

ilişkilerinin ortaya çıkarılması olmak üzere dört bölümden oluşan ve 

ayrıntılı ve dikkatli bir çalışmayı gerektiren, ayrıntılı ve titiz bir çalışma 

isteyen bir bilimdir. Ağız çalışması toplumla ilgili çok değişik bulgular da 

elde ettiği için, çok değişik bilimlere de hizmet eder. Cümle içinde 

kelimeler arasında veya cümleler arasında kelimeleri anlam ve görev 

bakımından bağlantı kuran kelimelere edat denir.  

 

Yöntem: 

Bu çalışmada Osmaniye, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay  

illerinin ağızlarında bulunan ortak edatlar tespit edilmiştir. Bu edatlar ses, 

şekil ve anlam bakımlarından karşılaştırılmıştır. Çukurova ve çevresinde 

edatların ses, şekil ve anlam bakımlarından farklılık ve benzerlikleri 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Madde başları olan edatlar ele alınırken 

edatların her il ağzındaki bütün şekilleri verilmiş ve bunlar cümle 

içerisinde kullanılışıyla örneklenmiştir. Her edatın her şekli 

örneklendikten sonra edatın çeşitli şekil ve anlamları tabloda toplu olarak 

gösterilmiştir. Çukurova ve çevre illerdeki edatların ses, şekil ve anlam 

olarak farklı ve benzer yönleri ortaya konmaya çalışılmıştır. 
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Bulgular ve Yorumlar 

 

1. Asıl Ünlemler 

1.1. Abarı 

Osmaniye: abarı, abarı , abar ,  b r  ,  P r ı  : "abarı  bacı ben  asd    

oldum." Gök, s.237)  

Adana: abarı , abarı  :  abarı , bu  ız   ardaş ymiş    ıldırım, II, s.333)  

 abarı    ız diy r ki beni ba  v rmiyeceK    ıldırım, II, s.2 6) 

Gaziantep:-, Hatay:-, KahramanmaraĢ:- 

 

Abarı 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

abarı,abarı  

abar , 

 b r  , 

 P r ı   

 

abarı , 

abarı   

- - - 

Abartma, şaşırma, aşırı sevinç, korku bildirir. Çukurova bölgesi edatıdır.  

 

2. Seslenme Edatları 

2.1. Hele 

Osmaniye: hele, ba   'ele, b    'ele, ba ala, b    '  le, ba   'al , ba   'èle, 

ba   'ele: "diyo  u ba ala yeɲge bacı  var mı diyo.   Gök, 

s.835) 

 

Adana: hele:  hele gel   şuruya yardım  div riɲ, y mır y yı. biroz küreK 

müreK bulaca sı ız.    ıldırım, II, s.34) 

Gaziantep: hele: "hele hele bir  ırk bir,  ırk iki yılında bir  ıtlık oldu. 

(Kocakerim, 112) 

Hatay: hele: "ḳaymbabam hele ḳaynanamdan daha fazla düşgündü bana. 

   Gül, s.246) 

hele 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

hele 

ba   'ele 

b   'ele 

ba ala 

b    '  le 

ba   'al  

ba  'èle  

ba   'ele 

hele 
 

hele hele 

 hele 

hele hele ki 

Seslenme, öncesinde, aşırılık, pekiştirme anlamlarındadır.  aygın bir 

edattır. 
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KahramanmaraĢ: hele ki:  Hele ki galmadıg o hafdie dediler", "El 

öbdürmie, hele bir hafda ossun.  (Kılıç, s.75) 

 

 

2.2. Bire 

Osmaniye: b rrè b rrè, bire bire bire, birè  birè , bir  h rih, bir'  ,bire 

bire bire bire:   y bire  aşı gara.   Gök, s.239) 

Adana: bire:  sen   geldi  iɲde mıhdarlı olu  muymuş acaba bire.  

  ıldırım, II, s.13)   

Gaziantep:-, Hatay:-, KahramanmaraĢ:- 

 

bire 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

b rrè b rrè 

bire bire 

bire 

birè  birè  

bir  h rih 

bir'   

bire bire 

bire bire 

bire - - - 

Seslenme edatıdır. Çukurova bölgesi edatıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Ulan 

Osmaniye: ı  l m, ı lan, ı l n , ı l n, ıl  , lan, l  'n, ö  l n, ulan, ul n, ulen, 

úlen, úl n, úl  yn, ülen:  o üdür dedi ki of  ulan  f dedi.   Gök, s.238) 

Adana: úlen, ulan:   len oğlum  uldu  yazzı   olur.    ıldırım, II, 

s.103) 

Gaziantep:- 

Hatay: ulan:  ulan terbiyesiz dedim   Gül, s.282) 

ulan 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

ı  l m, ı lan, 

ı l n , ı l n, 

ıl  , lan, 

l  'n, ö  l n, 

ulan, ul n, 

ulen, úlen, 

úl n, úl  yn, 

ülen 

 

úlen, 

ulan 

- ulan ulan, oulan 

Seslenme edatıdır, yaygın kullanılan bir edattır. 
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KahramanmaraĢ: ulan, oulan:   dere depe dümdüz gedmiş oulan, gız 

yog."  Kılıç, s.82) 

 

 

2.4. Yahu 

Osmaniye: y     , y  a, y   , y  o, y   o, ya o, y   , y   , y w, 

y w , y w, y  w , y w, y w, y wú, y w , y w ,   w , y  wú, y wú , 

yè w, yè w, y w: "şindi müFdü ç rış n bu m   lle   lḳl rı d  y      bi    şe  

v r y     Gök, s.869) 

Adana: yahu:  ana ne d diɲ de durTmadıḫ sen   yahu?    ıldırım, II, 

208) 

Gaziantep: yav, yao:  ço  eziyetdir yav" (Kocakerim, s.98),  böyleydi 

yao, çok, çok kötüydü   Kocakerim, s.113) 

Hatay:- 

KahramanmaraĢ: yahu:  dedi kine yahu dedi. Bunnaru şietsi:dik dedi." 

 Kılıç, s.78) 

 

 

yahu 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

y     , y  a, 

y   , y  o, 

y   o, ya o, 

y   , y   , 

y w, y w , 

y w, y  w , 

y w, y w, 

y wú, y w , 

y w ,   w , 

y  wú, y wú , 

yè w, yè w, 

y w 

yahu yav - yahu 

Seslenme bildiren edattır. Olumsuzluk veya kızgınlık ifade eder.  

 

3. Gösterme Edatları 

3.1. ĠĢte 

Osmaniye: iĢd  ,  Ģd , iĢde, iĢd , iĢdè , iĢT , iĢT  , iĢTè , iĢTe, iĢT , 

iĢT , iĢTe  

iĢd :  çıḳdım  melmeketden işd  dolanıyom.   Gök, s.488) 

Adana: iĢt , iĢde: " işt  hindi bizim dedelerimiz burda.    ıldırım, II, 

s.257) 

Gaziantep: iĢde, eĢte:  ondan sora eşte nik h  ıyılır.    Kocakerim, 

s.130) 
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Hatay: iĢte, iĢde:  benim geldğimde de iki ev vardı işde   Gül, s.231), 

işde o bişdi mi yiɲ ne güzel  Gül, s.232) 

KahramanmaraĢ:-  

 

 

iĢte 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

iĢd  ,  Ģd , 

iĢde, iĢd , 

iĢdè , iĢT , 

iĢT  , iĢTè , 

iĢTe, iĢT , 

iĢT ,     iĢTe  

 

iĢt , iĢde iĢde, eĢte iĢte, iĢde - 

 

 

4. Onay Bildiren Edatlar 

4.1. Herhalde 

Osmaniye:  ar'el, helèr, h 'ler, h l rdè , heral, herald', herald , 

herald , h rer: "  ar el yavrım gedikler.   Gök, s.727) 

Adana: hèralda, heral, herhalda:   ız da ölüyur herhald  işde.  

  ıldırım, II, s.269)  

Gaziantep: heralda, heralde: "şunun  adar bi şeymişim heralde " 

(Kocakerim, s.99) 

heralda:   x rP de vardı o zaman heralda   Kocakerim, s.112) 

Hatay: heral, heralda:  ben ondan heral diyom.   Gül, s.184) 

KahramanmaraĢ: herhalda:  Admış sene geçdi herhalda buna   Kılıç, 

s.76) 

 

herhalde 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahrama

n 

maraĢ 

helèr, h 'ler, 

h l rdè , heral, 

herald', 

herald , 

herald , h rer 

hèralda, 

heral, 

herhalda 

heralda, 

heralde 

heral, 

heralda 

herhalda 

Tahmin bildiren edattır.  aygın kullanılmaktadır. 

 

5. Birliktelik, Sonuç Bildiren Edatlar 

5.1. ile, ilen  

Osmaniye: ile, ilen (< +ynan, +ynen, +inen, +ınan, +nan, +nen +nnen) 

+ynen:  bey   lunu  asgerı  ynen kör  l nu    lan asgeri.   Gök, s.554) 

Adana: +ynen, +ynan, +nen:  aPdiynen ş kir     ıldırım, II, s.349) 
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Gaziantep: +yla, +yle, +le, +yile, +ynan:  datlı suynan acı suyu birbirine 

 arıĢmad  gibi bi doğal duvar vardı  Kocakerim, s.64) 

 Hatay: +lan, +nan, +yla, +ynan, +ynan: "yazmaynan gendi kafasından 

bellemiş.    Gül, s.242) 

KahramanmaraĢ: +nen, +yinen: "burgur pilovu fasilye sulusi:nen", 

 Çiçekli: nen Gayabaşı   Kılıç, s.66) 

 

ile,ilen'in 

ekleĢmiĢ 

Ģekilleri 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

+ynan, +ynen, 

+inen, +ınan, 

+nan, +nen 

+nnen 

+ynen, 

+ynan, 

+nen 

+yla, +yle, +le, 

+yile, +ynan 

+lan, 

+nan, 

+yla, 

+ynan, 

+ynan 

 

+nen, 

+yinen 

Birliktelik ve alet anlamlarında kullanılan yaygın kullanılan edattır. 

 

5.2. Bakalım 

Osmaniye: ba alım, ba alım, ba  yim, b hiyim, bakalım, ba alım, 

baḲalım, ba al yim, b yim, b yim, b 'yim, b yyim,   ydı ba alım: 

güzel söylüyo diy niyek ba alım ne dē ci.   Gök, s.248) 

 

Adana: ba ıyım, ba ıy m:  bi de hanımı a sor baḫıy m. ,   ıldırım, II, 

187),  sen ne olucu  söyle baḫıy m.    ıldırım, II, s.271) 

Gaziantep:- 

Hatay: baK im, baxı m: baK im:  baK  baK im   Gül, s.364) 

KahramanmaraĢ: bahalım:  biz de dayanag bahalım dedim.   Kılıç, 

s.84) 

 

 

bakalım 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

ba alım,ba alım, 

ba  yim, 

b hiyim, bakalım, 

ba alım, 

baḲalım, 

ba al yim, b yim, 

b yim, b 'yim, 

b yyim,  ydı 

ba alım 

 

ba ıyım, 

ba ıy m 

- baK im, 

baxı m 

bahalım 

Başlama, tahmin anlamları ifede eder.  aygın bir edattır. 
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6. DenkleĢtirme Bağlama Edatları  

6.1. Veyahut, Yahut 

Osmaniye: vay 't d , ve'td , vey , vey fut, vey  uT, vey  ut, 

vey  út, vey  ut da, vey  ut ki, vey ˯ut, ya da, y  ut: vey fut: 

 vēriyom vey fut y rısını vēriy m.   Gök, s.909) 

Adana: veya, yahuT da, ya uT da, ya uT, veya  uT:  ben gelirim 

senı  nen  onuşurum veya h liɲe derdiɲe    re bulurum.    ıldırım, s.12 )  

Gaziantep: yahud, yahud, veyad, yahud, veya, yaud: "bi gerdan yaud 

da gerdan olmasa bi çüd bilezig gene daxabiliyoñ nişanda da.  

(Kocakerim, s.79) 

Hatay:- 

KahramanmaraĢ: veya:hud: "sen, onu bir don gazanına goyan veya:hud 

daha güccüg bir gazana goyan   Kılıç, s.72) 

 

veyahut, 

yahut 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

vay 't d , 

ve'td , 

vey , 

vey fut, 

vey  uT, 

vey  ut, 

vey  út, 

vey  ut da, 

vey  ut ki, 

vey ˯ut, ya 

da, y  ut 

veya, 

yahuT 

da, 

ya uT 

da, 

ya uT, 

veya  uT 

yahud, 

yahud, 

veyad, 

yahud,  

veya,  

yaud 

- veya:hud 

 

Zıtlık, başkalık, benzerlik ifade eder.  aygın bir edattır. 

  

7. KarĢılaĢtırma Bağlama Edatları 

7.1. Ama 

Osmaniye: ama, amma, emme,  mme:  iki   rd ş ēmme analı   

 ardaş.   Gök, s.740) 

Adana: ama, amma, emme:  burda id r  ideriz ama lissi  e mutlaka 

almamız gereK    ıldırım, I, s.2 5) 

Gaziantep: ama, amma,amma...amma: amma:  beş  uruşa amma 

ekmek alırıq. ,  amma ne yaxardık.   Kocakerim, s.79) 

Hatay: ama,amma,emme: "ümidiynen getdiler amma son gedişleri oldu 

şükür.   Gül, s.244)  

KahramanmaraĢ: amma:   olda geliüm amma, garnımın içi de 

garişiür.   Kılıç, s.8 ) 
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ama 
 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

ama, 

amma, 

emme, 

 mme 
 

ama, 

amma, 

emme 

ama, amma, 

amma...amma 

ama,amma, 

emme 

amma 

Zıtlık ve şart anlamları ifade eder çok yaygın bir edattır. 

 

8. Cümle BaĢı Edatları 

Kendisinden önceki veya sonraki cümleyi bağlayan edatlardır.  

8.1. Acaba 

Osmaniye: aceb , acab :  bem  bir dul  adınım ya. aceb  dedim benim 

namısıma birisi bi    şet mi d y k.   Gök, s.248) 

Adana: acab , acaba:  mıhdar olu  muymuş acaba bire?    ıldırım, II, 

s.13) 

Gaziantep: acabe, acaba: "acabe kepein filan içinde de mi yo  diye.  

(Kocakerim, s.76) 

Hatay:- 

KahramanmaraĢ: aceb : aceb:  aceb < acaba   Kılıç, s.66) 

 

acaba 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

aceb , acab  acab , 

acaba 

acabe, acaba - aceb 

Soru, şüphe anlamları ifade eden bir edattır. 

 

8.2. Belki:  

Osmaniye: belki, belki de: "bir toḵat vurur arḵadan   rı belki yıḵılan d    

olur y ni.   Gök, s.248) 

Adana: belki:  belki şindi ismi baş ıyese bilmüyüm.    ıldırım, I, 2 6) 

Gaziantep: belki: "belki biliñ mi acaba.   Kocakerim, 123),  belki béyle 

ulaşım aracı yo du.   Kocakerim, s.113) 

Hatay: belkeT, belkide, belkı:  birisi arsuzda oturyo belkeT biliɲ.  Gül, 

s.286) 

KahramanmaraĢ: belikem: "Ondan so:na beli:kem gala dedi.   Kılıç, 

s.86) 

belki Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

belki,  

belki de 

belki 

 

belki 

 

belkeT, 

belkide 

 

belikem (keĢke) 

Tahmin, ihtimal bildiren yaygın bir edattır. 

71/141



 

 

8.3. Bu geliĢ, Bunda 

Osmaniye: bu  ' liĢ, bunca, bunć lı, bunc l , bunc lı , bunc 'lıĢ, 

bund , bunda, bund 'h, bunda d , bund 'liĢ: " or mtam  mef t  ētd  . 

bu    liş de işde bu y  ze gēldı  m.   Gök, s.693),  

Adana: bunda da:  bunda da geldi mi şindikiler öyle    ıldırım, II, 

s.378) 

Gaziantep:-, KahramanmaraĢ:- 

Hatay: bunda:  bunda ḳızlar baḳdı bunda siz baḳıcı ız.   Gül, s.342) 

 

bu 

geliĢ, 

bunda 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

bu ' liĢ, bunca, 

bunć lı, 

bunc l , 

bunc lı , 

bunc 'lıĢ 

bund , bunda, 

bund 'h, 

bunda d , 

bund 'liĢ 

bunda da 

 

- bunda - 

Karşılık olarak, bu sefer anlamlarında bir edattır. 

 

8.4. Çünkü 

Osmaniye: çüɲkü, çüɲKü, çüɲgü, ÇüɲK':  bēn çoḳ sec  r m çüɲḵ  bu 

cum  riy  t yoḳd      zam n.   Gök, s.865) 

Adana:  üɲ ü:  çüɲkü şu altını teslim  deceğ m,  üɲḵü ar zıdan 

bulunan devlet   malı, bu devlet   malı da bize yaḫışmaZ.   ıldırım, I, 

206) 

Gaziantep: çünkü, çüngü:  evlendîm sene yine gettim çünkü 

yoksuldu .   Kocakerim, s.8 ) 

Hatay: çünki, çünkü:  görmedi çünki onu arabıya  oduğumu.   Gül, 

s.360) 

KahramanmaraĢ: Çünkü:  Çünkü bileceg ha:lı galmamış. Garımış.  

 Kılıç, 8s.3) 

 

 

çünkü 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

çüɲkü, 

çüɲKü, 

çüɲgü, 

ÇüɲK' 

 üɲ ü çünkü, çüngü çünki, 

çünkü 

 

Çünkü 

Bölge ağızlarında sebep, amaç bildirmektedir 
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8.5. Eğer 

Osmaniye: aɲer,   ɲèrè,aɲɲère,a  r, a  r,    re,  yè r, eğer, eɲel, 

 ɲ r ki, è ɲer, eɲere tiɲere, eɲere,  'r, eyer,  're:  

   re:   müFd  dēr kı   ēɲēr ki sizē bem  bunu  orsam."  Gök, s.249)  

Adana: eer,eğere,eğer,eere: eere:  eere  ala şeKli var  ısa her c z ma 

r zı
y
im  diyur.    ıldırım, I, s.2 6) 

Gaziantep:- 

Hatay: eɲer:  eɲer mal s ibi o a el toḫandırırsa o bozıldı mı, çalıksın." 

 Gül, s.245) 

KahramanmaraĢ: eğer, E:r:   aharım bu Fatsi:, dedi. E:r onun gılına 

zul gelirse, dedi.   Kılıç, s.78) 

 

eğer 

Osmaniye Adana Gazi 

antep 

Hatay Kahram

an 

maraĢ 

aɲer,  ɲèrè,aɲɲère,a 

 r,a  r,    re,  yè r,  

eğer, eɲel,  

 ɲ rki, è ɲer,eɲere 

tiɲere, eɲere,  'r, 

eyer,  're 

eer,eğere, 

eğer,eere 

- eɲer eğer,  

E:r 

Bölge ağızlarında şart, gerçekten, kesinlik anlamları ifade etmektedir. 

 

8.6. Hakikat, Hakikaten 

Osmaniye:   'Ḳ  t,   'yǵ tan,   y'ǵ tan,   y   t n: "      t bi    

tarafd n   şıḳ  gēliy r    .   Gök, MDD) 

Adana: ha   ğaT:  burda ğaldıK, ha   ğaT olaraKdan.   ıldırım, s.358) 

Gaziantep: ha  ad:  ba  ha  ad de şindi hec eyle bi şeyler  almadı. 

(Kockerim, s.132) 

Hatay:-, KahramanmaraĢ:- 

 

hakikat, 

hakikaten 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

  'Ḳ  t, 

  'yǵ tan, 

  y'ǵ tan, 

  y   t n 

ha   ğaT 

 

ha  ad - - 

Çukurova ve çevresinde pekiştirme, onaylama, doğrulama anlamı 

vardır. 
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8.7. Halbuki 

Osmaniye:  albiyse,  albı  yse,  alb ys  (< hâl buysa) ,  albı ı , 

 albiKi,  albiki  albı ın  (< hâl bu ki): " ayaḳ a ı onu  d  l valla a 

billa a diyo.  al ys ada d  ord  öl ü iz de urda öylen ye  ndiyek  Gök, 249) 

Adana: halbüki, halbı  ki, halbiki:  halbı  ki kiPriyi yiyenner baş a kişiler 

olması il zım.    ıldırım, II, s.153). 

Gaziantep: halbuki: " halbuki barabar gidib gelse yo .    Kocakerim, 

s.79) 

Hatay: halbuki:  halbuki hayvan can çekerimiş.   Gül, s.245),  he 

halbiki hepimizin eme
ğ
i var o ba da.   Gül, s.365) 

KahramanmaraĢ:- 

 

halbuki 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

 albiyse 

 albı  yse 

 alb ys   

 albı ı  

 albiKi 

 albiki 

halbüki 

halbı  ki 

halbiki 

halbuki  halbuki - 

Zıtlık, olumsuzluk anlamları ifade eden bir edattır. 

 

8.8. Hani 

Osmaniye:  anı,  ani,   an   an :  gediyolar geliyolar  anı bu  ıza  anı 

köyl    ğz  n n t bi bir cimcik ç l y r.    Gök, s.250) 

Adana: hani, hanı:  şindi hani sizi görüşün.    ıldırım, II, s.3 ), şimdi 

şu köyde çoğ   ev var, hani, çiɲ   sunu  d linmedik y r yo .    ıldırım, 

II, s.73) 

Gaziantep: hanı:  deynene vurdunan hanı çad didi mi ta ş  pirkedli olan 

yerin yere giderdi bu." (Kocakerim, s.142) 

Hatay: hani:  sıcaḳ hani iskele ya.   Gül, s.349) 

KahramanmaraĢ:- 

 

hani 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

 anı,  ani,   an  

 an  

hani, 

hanı 

hanı hani - 

Geçmişteki gibi, doğal olarak, her zamanki gibi, nerede anlamları vardır. 

 

8.9. Kele 

Osmaniye:  èl  , kel , v y kel :  çı  rtmış  uzum  öti    y nn . ēsgidēn. 

b     l  ḵ l   b  d   gördüm müyd  all    ısmēt vēr r. d      gördüm  mü 

c n  ze  lur.   Gök, s.982) 
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Adana: kele, vay kele:  kele başı a daş düşşe.    ıldırım, II, s.242), 

 ben saTdım ya kele dezze sen n   diciɲ çatal atı.    ıldırım, II, s.255), 

 unuTdum kele ummuhan.    ıldırım, II, s.268) 

Gaziantep:-, Hatay:- 

KahramanmaraĢ: kele:  kele filanın beygiri biş teni:imiş   Kılıç, s.74) 

 

 

8.10. Kine 

Osmaniye: ğın ,  ın , kin , kin  ,   n  ,   n , kim 

kin  :  şatafatınan yörüdüler kin   ba   mızı  urtarac   k dē .   Gök, s.88) 

Adana: kine,  ına:  n   diciɲiz lafı ḳına?    ıldırım, II, s.350) 

Gaziantep:- 

Hatay: kine:  döverdik kine ekini çı arıdı .   Gül, s.242) 

KahramanmaraĢ: kine:  o düşmüş ba: kine ,  olmazdı kine ,   çocu:du 

kine   Kılıç, s.67) 

 

kine 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

ğın ,  ın , 

kin , kin  , 

  n  ,   n , 

kim 

kine, 

 ına 

- kine kine 

Hitap, fark etme, bildirme anlamlarında kullanılan edatır. 

 

8.11. Neyse 

Osmaniye: n 'se(,i) (< neyse) , n 'sè , n 's , niyese, neyise:  mesel   biɲ 

lire beş  yüz lire neyise o   dam çıḵarır onu tēmin  eder verirdi.   Gök, 

s.251) 

Adana: neyı  se, n yise, niy se:  ç kedi g ydik  yi kötü niy se sür.  

  ıldırım, II, s.442) 

Gaziantep: nese, neyse: "boazlallar  oç moç nese işde bir şe boazlanır.  

(Kocakerim, s.137) 

Hatay: neyse, n yse:  nēyse fırıncıyı  dediK.   Gül, s.214)   

KahramanmaraĢ:- 

 

 

kele 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahra 

man 

maraĢ 

 èl  , kel , v y 

kel  

kele, vay 

kele 

- - kele 

istek, rica, lütfen, acıma, kızgınlık anlamlarında bir edattır. 
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neyse 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

n 'se, n 'sè , 

n 's , 

niyese, 

neyise 

neyı  se, 

n yise, 

niy se 

nese, neyse neyse, 

n yse 

 

- 

Doğal olarak, hal böyleyken, o sırada, nekadarsa anlamlarındaki edat. 

 

8.12. Meğerse 

Osmaniye: m 'r , m rise, m re:  m rise avradı   abarı varımış 

bilirimiş.   Gök, MDD) 

Adana: ma  ereyse:  geçen sene aldı   amma G vırımış ma  ereyse   

  ıldırım, II, s.338) 

Gaziantep:-, Hatay:-, KahramanmaraĢ:- 

 

meğerse 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahra

man 

maraĢ 

m 'r , m rise, 

m re 

ma  ereyse - - - 

Sonradan fark etme anlamında kullanılmaktadır. Çukurova da yaygındır. 

 

8.13. Zaten 

Osmaniye: satan, s t n, saten, satı, s tı  y n, z Tan, z tan, z t n, 

Z t n, z ten, z tı, z t n, zatı, z t n, Zaten, Z ten, z tı, z tid n z ti: 

 Satan hasda da şey yanı köyde burda."  Gök, s.744) 

 

Adana: z ten:  z ten kö  ɲ içindenner onu soruP izlemiye hiç gerē 

yoḫ.    ıldırım, I, s.207) 

Gaziantep: zatı: "o yandı mı zatı onun dumanı ta tavana vurur.   

(Kocakerim, s.80) 

zaten 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

satan, s t n, 

saten, satı, 

s tı  y n, z Tan, 

z tan, z t n, 

Z t n, z ten, 

z tı, z t n, 

zatı, z t n, 

Zaten, Z ten, 

z tı, z tid n 

z ti 

z ten zatı zaten, 

zat n, 

zati 

Za:ten, za:ti 

Doğal olarak, amaç, sonuç anlamlarında kullanılmaktadır.  

76/141



 

Hatay: zaten, zat n, zati: zat n:  zat n bıraḫamıyom ki gidim   Gül, 

s.245) 

KahramanmaraĢ: Za:ten, za:ti: "Eşgi süza:nden za:ti süzeregden 

goyi:m.   Kılıç, s.72) 

 

 

8.14. Sanki 

Osmaniye: sa  ı, s y ı, s  k l  : " sa ḳı dü y yi y ḳılmış  üsd    ." 

 Gök, s.838) 

Adana: sanki, say kı:  diyır. say kı  ızılca d lara söylüyüler.     ıldırım, 

I, s.207) 

Gaziantep:-, KahramanmaraĢ:- 

Hatay: sanki, saki:  orda saki sıḳıyo beni isdanbul   Gül, s.277) 

 

 

 

sanki 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

sa  ı, s y ı, 

s  k l   

sanki, 

say kı 

- sanki, 

saki 

- 

Gerçekte olmayan durumun var sayılması, pekiştirme anlamlarında 

edattır. 

 

8.15. Velhasıl 

 

Osmaniye: vel 'sılı, vel sıl, vel sil, vel' sıl, vel  'sili, velh  sili, vel' s l, 

v r asilı  : (< velhasıl):  yapma bunu ba a diy   velh  sili al y lar.   Gök, 

252) 

Adana: velhasılı, velh sili:  velh sili işde böyle şeyler.    ıldırım, II, 

s.30)  

Gaziantep:- 

Hatay: velhasil, vellh sıl, vall sili, vel sı kelam:  velhasil o yaşantılar 

orda durdu.   Gül, s.245) 

velhasıl 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

vel 'sılı, 

vel sıl, 

vel sil, 

vel' sıl, 

vel  'sili, 

velh  sili, 

vel' s l, 

v r asilı   

velhasılı, 

velh sili 
 

- velhasil, 

vellh sıl, 

vall sili, 

vel sı 

kelam 

- 

Sonuç olarak, sonunda anlamlarında kullanılan bir edattır.  
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KahramanmaraĢ:- 

 

 

8.16. Yoksa 

Osmaniye: y 'sa, y 's , yo s , yo sa, yo s , yo sa: "bu işde    urtulaḳ, 

yo sa biz başımız belada  alacaḳ dedi.   Gök, s.252) 

Adana: yohsa, yo sa, y sa, yo  usa:  böyle işde otuz doḳuz yılı  yaylası 

erteliy r, yohsa şimdiye   kerdim ben.    ıldırım, I, s.207) 

Gaziantep: yo sa:  yo sa eyle ağ mağ yo     Kocakerim, s.139) 

Hatay: yo sa:  giT yazıl dedi. yoḳsa dedi ḳapanıyor, yazılama  dedi  

 Gül, s.344) 

KahramanmaraĢ: yousa: "Benim misa:fırim mi olucun diür, yousa 

ölmeg mi gö:nün isdiür, diür   Kılıç, s.80),  

 

yoksa 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

y 'sa, y 's , 

yo s , 

yo sa, 

yo s , yo sa 

yohsa, 

yo sa, 

y sa, 

yo  usa 

 

yo sa 
 

yo sa 

 

 

yousa 

Çukurova ve çevresinde; aksi halde, şart, istenmeyen durum 

anlamlarında kullanılmaktadır. 

 

9. Son Çekim Edatları 

9.1. Değil 

Osmaniye:  abil d  ' , di' l, diy l, d     : "babamı  babası da dē     

her  lda  yle ba  mı  ba  sı da dē    .   Gök, s.1 12) 

Adana: de  el:  sarıtekeli de  elik.    ıldırım, II, s.223) 

Gaziantep: degil: "yani muhtar onu para yerine o şe bir lira degildi " 

(Kocakerim, s.99) 

Hatay: deyil, diyel:  diyelim görüken işlermi gendim idare ediyodum.  

 Gül, s.3 9) 

KahramanmaraĢ: da:l, dia:  Bunnar gibi da:l ki   Kılıç, s.69) 

 

değil 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

 abil d  ' , di' l, 

diy l, d       

 

de  el degil deyil, 

diyel 

da:l, dia 

Çukurova ve çevresinde olumsuzluk edatıdır. 
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9.2. Doğru 

Osmaniye: d 'ru, d ğru:  b  le b  ɲa d  ru geldi.   Gök, s.475) 

Adana: d ru:  halbiki ḫınzır öte d ru  açması l zımken, bize d ru 

geliyır.   ıldırım, s.200) 

Gaziantep: dor u:  eve dor u  oş ydı yanı.   MDD) 

Hatay: d ru, do ru, d  ru:  gıryon onu, d ru  avan za dolduryon.  

 Gül, s.309) 

d  ru:  d  ru pisikleti bırakır, da a gederdim.   Gül, s.367) 

KahramanmaraĢ: do:ru:  Şurası addan galın çıhiü, üstle do:ru inceliü  

 Kılıç, s.81) 

 

 

doğru 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

d 'ru, d ğru d ru dor u d ru, 

do ru, 

d  ru 

 

do:ru 

Bölgede yönelme, zamanın yaklaşması, hemen anlamlarında 

kullanılan edattır.  aygın kullanıma sahiptir. 

 

9.3. Kadar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osmaniye: berr  '   d ra, ǵ dar, ǵ d r,  adar,  ad r, ǵ der, göziyiɲ  

ildı  ' yer'   ' dar,  adar: ǵ d r:   an ldan  açabildi˯i ɲiz ǵ d r   çı .  

 Gök, s.475) 

Adana:  adara:  benim  adara ǵ vırdan dos dutan da 

olmamışdır.   ıldırım, s.200) 

kadar 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

berr  ' 

  d ra, 

ǵ dar, 

ǵ d r, 

 adar, 

 ad r, 

ǵ der, 

göziyiɲ  ildı  ' 

yer'   ' dar, 

 adar 

 

 adara kadar , 

ğadar 

,ğader, 

ğaden 

ğadar, 

gadar, 

kadanaḲ 

a:dar, gadar 

Bölgede eşitlik, mesafe, denklik, miktar ifadeli edattır. 
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Gaziantep: kadar , ğadar , ğader , ğaden: gelin işde  şamdan alana 

 ader kimseye görmee deel başında çarşaf durmalıydı.  Kocakerim, s.75) 

Hatay: ğadar, gadar, kadanaḲ:  o zaman kadana  bunu beklemişler  

 Gül, s.241) 

KahramanmaraĢ: a:dar, gadar: "gelena:dar", "Zencana:dar",   Şö:le 

şo:dar tagdi:    Kılıç, s.69)  

 

 

9.4. Gibi 

Osmaniye: gibi, gimi, gim ,  ımı, gümü,  umu:  umu:   şdı getdi 

y r ḳ   ızı toy  umu der.   Gök, 774) 

Adana: gibiK,  umu, gimi:  tapı naşı böyle ciletin gibiK.    ıldırım, 

s.200) 

Gaziantep: gibi , gimi , kimi, kim n: kimi:    da onun üstünnen geyilir 

işde çeked kimi" (Kocakerim, s.74) 

Hatay: gimi, kimi, gibi:  hayır, hayır niye hamır gimi olsun.   Gül, 

s.239) 

KahramanmaraĢ: gibi, gimi, gumu, ı:mı:  Ede Haggı:mı   Kılıç, s.68) 

 

gibi 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

gibi, gimi, gim , 

 ımı, gümü, 

 umu 

 

gibiK, 

 umu, 

gimi 

gibi , gimi , 

kimi, kim n 

gimi, 

kimi, 

gibi 

gibi,  

gimi,  

gumu,  

ı:mı 

Benzetme edatı olarak benzerlik gibilif ifade etmektedir. 

 

9.5. Ġçin 

 

 

 

 

 

 

 

 

için 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

için, uçun, 

uçu, üçün, 

üçü, úçún 

için, çu, 

uçu, 

uçun, 

u ún 

için 

 

için, 

içün, 

üçün, 

uçun 

i:çün, u:çun 

Amaç, sebep bildiren edattır. 
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Osmaniye: için, uçun, uçu, üçün, üçü, úçún:  bem  bu adamı   uçu 

geldim.   Gök, s.497) 

Adana: için,  çu , uçu, uçun, u ún:  onun uçun batırıldı.    ıldırım, II, 

s.200) 

Gaziantep: için:  üç günlük şey için dor u mu bu doğru deil.  

(Kocakerim, s.75) 

Hatay: için, içün, üçün, uçun:  yiyecek içün yemeK hususunda çoḳ 

zaman baba ne isdiyo  ne yapım sorar.   Gül, s.381) 

KahramanmaraĢ: i:çün, u:çun: Onu:çun ben seni geldim buldum 

 Kılıç, s.83) 

 

  

9.6. Keri 

Osmaniye: keri, kèr ,  èr , keric  'zim, keric 'zim:  d   me         s   

d  me  nd    ḵ r    ran da  o  o .   Gök, 853)  

Adana: g ri, k ri, k  ri, kı  ri, kirin, kı  ri:  ondan g ri beri sürüküP 

geliyor.    ıldırım, II, s.109) 

Gaziantep:-, KahramanmaraĢ:- 

Hatay: geri, keri:  sekis sene belki aylı  verdiler ondan geri herif 

öldükden geri vermediler.   Gül, s.241) 

 

keri 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

keri,kèr , èr , 

keric  'zim, 

keric 'zim   

g ri,k ri, 

k  ri,kı  ri, 

kirin,kı  ri 

- geri, 

keri 

- 

Ondan sonra, ayrıyeten, daha başka anlamlarında kullanılan edattır. 

  

10. Kuvvetlendirme Edatları 

10.1. Bile 

Osmaniye: bile, bile, bilem, bilen, bilen  , bilene: " oca bilen   n m za 

ç ḵ y  ilkin all   nēFsimdēn diy .   Gök, 73 ) 

Adana: bile: "evel öylü yedi. şindi elin adamı şiy Tmiyi bile. yas bile 

çeKmiy r.    ıldırım, II, s.251) 

Gaziantep: bile:  he  adife dırn ı bile var  adife.   Kocakerim, s.75) 

Hatay: bile, bilene:  eliɲizi bilene batırmacanız   Gül, s.184)  

KahramanmaraĢ: bile: "Gızın körü: bile var ımış.   Kılıç, s.74),  İki 

dişim kalsa bile, güzellere dayanamam.   Doğaner, s.181) 
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bile 

 

Osmaniye Adana Gaziantep Hatay Kahraman 

maraĢ 

bile, bile, 

bilem, bilen, 

bilen  , 

bilene 

bile 
 

bile 
 

bile, 

bilene 

 

bile 

Üstelik, dahi anlamlarında kullanılan edat. 

 

Sonuç ve Öneriler: 

Çalışmamızda beş il ağızlarından derlenen 34 edat incelenmiştir ve ses 

şekil ve anlam bakımlarından karşılaştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda 

görüldü ki Çukurova yöresi ve çevresinde bulunan Osmaniye, Adana, 

Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay illeri ağızlarındaki edatlar şekil olarak 

genellikle birbirine benzemektedirler. Edatların ana şekli genellikle bu 

iller arasında benzer durumdadır ve edatın asıl şekli korunmuştur. 

Çukurova ve çevre illerdeki edatların ses özellikleri açısından 

baktığımızda bu il ağızlarındaki edatların çok azı aynı sese sahiptir. Bu 

illerdeki edatların sesleri genellikle farklılaşmaktadır. Bu il ağızlarındaki 

edatlrın anlam özellikleri olarak karşılaştırdığımızda, incelenen edatların 

genellikle cümle bağlamına bağlı olarak anlam kazandığı tespit edilmiştir. 

Bu edatlar çoğunlukla birbirine yakın anlamlı olmakla birlikte, edatların 

yöreden yöreye anlam değişikliğine uğradığı görülmektedir. 

Dil canlı bir varlık olduğuna göre, ağız da yöreden yöreye değişen 

konuşma farklılığı olduğuna göre ağız çalışmalarının bir sonu ve sınırı 

yoktur. O zaman Türkçenin konuşulduğu her Türk yurdunun ağızları 

derlendikçe ve daha derinlemesine incelendikçe güzel Türkçemizin sırlı 

güzellikleri ortaya çıkacaktır. 

 

Kısaltmalar: 

 

Hzl. : Hazırlayan 

KSÜ : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

MEB : Milli Eğitim Bakanlığı 

s. : Sayfa 

S : Sayı 

TDK : Türk Dil Kurumu 

Yay. :  ayınları 
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AMASYA HALKEVİ DERGİSİ: YEŞİLIRMAK 

BİBLİYOGRAFYASI 

THE AMASYA PEOPLE’S HOUSE MAGAZINES: THE 

BIBLIOGRAPHY OF YEŞİLIRMAK  

Murat KARATAŞ 

Öğ. Gör. Dr.,Abdullah Gül Üniversitesi, AİİT Bölümü 

GİRİŞ 

Türkiye’de 1932-1951 yılları arasında faaliyet gösteren Halkevleri, Türk 

İnkılâbını yaymak, halkı toplumsal yönden aydınlatmak ve Türk 

kültürünü yeniden canlandırıp aydınla halk arasındaki uçurumu kapatmak 

amacıyla ilk olarak 19 Şubat 1932 tarihinde Ankara’da açıldı
1
.  

Ankara’da ilk Halkevi açıldıktan sonra Amasyanın önde gelen isimleride 

vatandaşların birbirleriyle daha yakından tanışması, kaynaşması, karşılıklı 

olarak birbirlerinden faydalanmaları bu anlamda ulus bilincinin 

oluşturulmasının aracı olarak Amasya’da bir Halkevi açmak için harekete 

geçtiler. Bu çalışmaların sonucu olarak Amasya Halkevi 23 Şubat 1934 

tarihinde Eski Yatı Mektebinin alt katında faaliyete başladı
2
. Halkevinin 

faaliyete geçtiği bina eski bir cizvit mektebi idi. Sözkonusu binanın alt 

katında bulunan büyük salon, okuma odası, kütüphane ve konferans 

salonu olarak tanzim edilmişti. Bina son derece kullanışlı olmasına 

rağmen, şehir merkezinin dışında olması Amasyalıların halkevine olan 

devamlılıklarını olumsuz etkilemekteydi. Bu sorunu gidermek için 

harekete geçen CHP il yönetimi 1936 yılında saat kulesi yakınındaki 

                                                            
1Halkevleri, ilk olarak 19 Şubat 1932 tarihinde Afyon, Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, 

Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eminönü (İstanbul), Eskişehir, İzmir, Konya, Malatya 

ve Samsun olmak üzere on dört il merkezinde birden açılmıştır. Yahya Akyüz, Türk 

Eğitim Tarihi, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2006, s. 405; Mustafa Ergün, Atatürk Devri 

Türk Eğitimi, Ocak Yayınları, Ankara, 1997, s. 194. 
2Bu tarihte Amasyanında aralarında olduğu Adapazarı, Beyazıt, Bergama, Bitlis, Çorlu, 

Düzce, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Kula, Maraş, Mardin, Milas, Mudanya, Muş, Sandıklı, 

Siirt, Silvan, Ünye, Ürgüp, Ödemiş, Uşak, Urfa, Uzunköprüde yeni halkevleri açılmıştır. 

Nurcan Toksoy, Halkevleri, Orion Yayınevi, Ankara, 2007, s. 43. 
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Belediyeye ait Büyük Kırahathaneyi kiralayarak Halkevini buraya taşıdı. 

Bir oda ve bir salondan oluşan sözkonusu binada bir de büfe 

bulunmaktaydı
3
. Ancak binanın şehir merkezinde olmasına rağmen dar 

olması ve büyük bir salonu bünyesinde barındırmaması kısa sürede yeni 

yer arayışını doğurmuştu. 1947 yılında Amasya Halkevi kendi binasına 

kavuşmuş ise de bütçe yokluğu nedeni ile yapılamayan salon kısmı 

kapanışa kadar bu binadan da beklenen faydanın sağlanamaması 

sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Başkanlığına Eczacı Ekrem Bilgen’in getirildiği Amasya Halkevi’nin 34 

üyesi varken, Dil, Edebiyat-Tarih, Güzel Sanatlar, Temsil, Spor, Sosyal 

Yardım, Kütüphane-Yayıncılık ile Köycülük şubeleri kurulmuştu
4
. Bu 

şubelerden Dil, Edebiyat-Tarih şubesinin en önemli faaliyeti kısa süreli de 

olsa “Yeşilırmak” dergisi yayımlamak olmuştur. 

1940 yılı ile birlikte CHP yönetimi Kemalizmin ilkelerinin ülkenin en 

ücra köşelerine kadar götürülmesi kararını Halkodaları eliyle uygulamaya 

koymuştur. 1941 yılı sonu itibari ile Amasya’da 3 tane halkevi (Amasya, 

Merzifon, Gümüşhacıköy) varken 23 Aralık 1941’de 3 tane halkodası 

(Merkeze bağlı Ziğere, Merzifon ilçesine bağlı Alıcık ve Gümüşhacıköy 

ilçesine bağlı Gümüş halkodaları) faaliyete başlamıştır. DP dönemi’nde 

halkevleri ve halkodalarının kapatılmasına kadar geçen süreçte il 

genelinde 48 halkodası açılmıştır. Bunlardan 30’u Merzifonda 5 tanesi 

Gümüşhacıköy’de ve 13 tanesi de Amasya Merkezde bulunmaktaydı
5
. 

8 Ağustos 1951’de yürürlüğe giren 5830 sayılı kanunla birlikte Amasya 

Halkevi de kapatıldı
6
. Amasya Halkevi kuruluşu ile birlikte yer sorunu ile 

uğraşmak zorunda kalmıştır. Bu ise halkevinin çalışmalarının istenen 

                                                            
3Yeşil Amasya,  11 Haziran 1936. 
4Serap Taşdemir, “Amasya Halkevi ve Yeşilırmak Dergisi”, 38. ICANAS Tarih ve 

Medeniyetler Tarihi, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 2012, s. 

3047-3066.  
5Serdal Balcı, Cumhuriyet Döneminde Amasya (1923-1950),  Atatürk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), Erzurum, 2014, s. 354. 
6Anıl Çeçen, Atatürk’ün Kültür Kurumu Halkevleri, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 

2000, s. 212. 
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düzeye gelememesinde önemli bir etmen olmuştur. Buna ek olarak 

yaşanan ekonomik yetersizlikler şubelerin faaliyetlerinde aksamaya sebep 

olmuştur. Bu durumun bir sonucu olarak halkevi tarafından çıkartılan 

“Yeşilırmak” dergisi de ancak sekiz sayı çıkarılabilmiştir. Ayrıca 

idarecilerin işlerinin yoğunluğu ve yeterli gayreti göstermemeleri 

nedeniyle halkevine halkın ilgisinin çekilmesinde de zaman zaman 

sıkıntılar yaşanmıştır. Ancak yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen 

Amasya Halkevi Kemalizmin ilkelerinin halka ulaştırılmasında önemli bir 

görev görmüştür. Halkevi bünyesinde açılan şubeler ile şehirde sosyal ve 

kültürel hayatın gelişmesine katkı sağlamıştır. 

1. DERGİ’NİN AMACI VE YAYIN POLİTİKASI 

Amasya’da yerel basın 1920’lerde oluşmaya başlamış
7
, 1950’lerde 

Türkiye’nin yaşadığı değişmelerle birlikte hız kazanmaya başlamıştır. 

Amasya’da 1920-1950 döneminde yayın hayatındaki en önemli gelişme, 

ilk dergi çalışmalarının başlamasıdır. Amasya’nın ilk dergilerinden biri 

ise Amasya Halkevi tarafından çıkartılmaya başlanan Yeşilırmak 

Dergisi’dir. Dergi ismini Amasya’da ki Yeşilırmak’tan almıştır. Amasya 

Halkevi’nin yayın organı olan “Yeşilırmak” her ayın ilk günü yayınlanan 

aylık bir dergi idi. 1 Eylül 1938 tarihinde yayın hayatına başlayan dergi 1 

Nisan 1939 tarihinde yayın hayatını tamamlamıştır.  

Amasya Halkevi’nin çıkarmış olduğu “Yeşilırmak” dergisinin çıkarılma 

amacı; derginin imtiyaz sahibi durumundaki Nazım Berksoy tarafından, 

ilk sayıda siyasal meselelerle uğraşmak olmayıp imkan dahilinde aktüalite 

ile ilgilenme olarak ifade edilmişti: “Dergimiz denilebilir ki Amasya’da 

her alanda yeni ve verimli işlere başlandığı bir zamanda çıkıyor. 

Atatürk’ün besleyici, koruyucu ve kurtarıcı ışıklarıyla son zamanın en 

                                                            
7Amasya’da ilk Türkçe gazete 14 Mayıs 1920 tarihinde Mehmet Sırrı Bey tarafından 

“Emel” İsmiyle çıkarılmıştır. Tek yaparak, iki sayfalık küçük boy gazete Amasya 

basınının başlangıcı olmuştur. Hüseyin Menç, Amasya Basın Tarihi, Amasya Belediyesi 

Yayınları, Amasya, 2003, s. 7. 
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kısa fasılaları içinde efsanevi tazelik, zindelik ve güzelliğe kavuşacaksın. 

Sana ve bize ne mutlu!”
8
 

Yeşilırmak’ın bütününe bakıldığında yayın hayatı boyunca çıkış amacına 

sadık kaldığı görülür. Bu anlamda Türk İnkılâbı, Amasyanın tarihi, 

coğrafyası, tarihi günler, tarım, şiir ve edebiyat, beden eğitimi, çocuk 

yetiştirme ve şehir haberleri derginin gündemini oluşturan konular 

olmuştur. 

2. DERGİ’NİN BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİ 

Amasya Halkevi’nin yayın organı olan “Yeşilırmak” her ayın ilk günü 

yayınlanan aylık bir dergi idi. 1 Eylül 1938 tarihinde yayın hayatına 

başlayan dergi 1 Nisan 1939 tarihinde yayın hayatını tamamladı. Siyasi 

değil, kültürel yazıları içeren dergi, 21x28 ebatlarında olup 16 Sayfadan 

(6-7. Sayılar birlikte çıktığı için 32 sayfa idi.) oluşuyordu. Üçüncü hamur 

kâğıda basılan dergide fotoğraflara yer verilmemişti. Amasya’da Emel 

matbaasında basılan derginin imtiyaz sahibi ilk beş sayıda Nazım Berksoy 

iken sonraki sayılarda Alişan Refik Tanural oldu. İdare ve yazı işleri 

sorumlusu ise 4. Sayıya kadar Niyazi Tarman 5-7. Sayılarda İ. Ertem ve 

8. Sayıda ise Hilmi Sekman oldu. Fiyatı 10 kuruş olan derginin yıllık 

abone bedeli 120 kuruştu. Yazı ve abone işleri için, İdare ve yazı işleri 

müdürlüğüne müracaat edilmesi gerektiği, basılmayan yazıların ise iade 

edilmeyeceği belirtilmiştir. Derginin kapak, resim ve linolyum klişeleri 

Niyazi Tarman tarafından yapılmıştır
9
. 

3. DERGİ’NİN YAZAR KADROSU 

Derginin yazı kadrosu genellikle Amasya’da görev yapan öğretmenler ve 

çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan aydınlardı. Bu yazarlar arasında 

Nazım Berksoy, Aylık Konuşma; Nazmi Çağan, Amasya ve Tarih; H. 

Nezihi Çuhacıoğlu, Hüseyin Hüsamettin Yaşar; İ. Ertem, Zihniyette 

                                                            
8Nazım Berksoy, “Aylık Konuşma: Yeşilırmak”, Yeşilırmak, S: 1 (Eylül 1938), s. 4. 
9“İçindekiler”, Yeşilırmak, S: 1 (Eylül 1938), s. 1; Nurettin Güz, Tek Parti İdeolojisinin 

Yayın Organları Halkevi Dergileri (1932-1950), Bilgem Yapım, Ankara, 1995, s. 134. 
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İnkılâp; İzzet Nihat Orlu, Amasya Hakkında Coğrafya ve Tarih Bilgisi ve 

Arif Öner, Beden Terbiyesinin Ehemmiyeti üzerine yazdığı yazıları ile 

derginin hemen hemen her sayısında yer almışlardı. Bunlardan başka H. 

Ülkün, İ. Dağlıoğlu, R. Mısırlı, Tevfik Akalın, Zehra Sümbül, M. Y. 

Özel, Talat Öncel, Şeref Erdem, İ. Rüştü Altıok, Hüsam Yaşar, Ekrem 

Bilgen, N. Necip Onur, Eşref Payaslıoğlu, A. Demiray, A. Reşit Tanural 

ve Celal Eren farklı sayılarda yazdıkları yazılarla dergide yer almışlardı. 

Derginin yazı kadrosuna baktığımız zaman çok sınırlı olduğunu 

görmekteyiz. Çünkü derginin hemen her sayısında genellikle aynı kişiler 

yazı yazmışlardır. Bu durum 1932-1951 dönemi boyunca faaliyet 

gösteren Ankara ve İstanbul gibi büyük merkezlerin dışındaki bütün 

halkevi dergilerinin karşı karşıya kaldığı açmaz olmuştur. 

4. DERGİ’NİN İÇERİĞİ 

Yöreden geçen nehirden adını alan Amasya Halkevi Dergisi Yeşiırmak, 

yayın hayatına 1 Eylül 1938 tarihinde başlamıştır. Derginin son sayısı 1 

Nisan 1939 tarihlidir. Yeşilırmak’ta Atatürk, Milli Şef İnönü, Ulusal 

Bayramlar (30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan), Amasya’nın tarihi ve coğrafi 

yönü, dil, edebiyat, şiirin yanı sıra Amasya ve halkevi ile ilgili yazılar 

farklı sayılarda kaleme alınmıştır.  

Amasya Halkevi Dergisi “Yeşilırmak” ın ilk sayısında İzzet Nihat Orlu 

kaleme aldığı “30 Ağustos”
10

 başlıklı yazısında Türk ulusu için 30 

Ağustos zaferinin anlam ve önemini dile getirirken Nazım Berksoy 

“Yeşilırmak”
11

 başlıklı yazısı ile Yeşilırmak’ın çıkış amacını açıklamıştır. 

Nazmi Çağan ise “Amasya ve Tarih”
12

 başlıklı yazısında Çanakkale’de 

ilk kurşunu atanın ilk düşman kurşunu ile ölen ve öldüğü yere adı verilen 

Yüzbaşı Nazif’in İkincinci Meşrutiyet İnkılâbının bozguncularına karşı 

inkılâbı korumak için canını veren Yüzbaşı Hilmi ve Mustafa Necip’in 

İstiklâl Harbinin en ıztırablı ve acı günlerinde Zile’de hortlayan irtica ve 

                                                            
10İzzet Nihat Orlu, “30 Ağustos”, Yeşilırmak, S: 1 (Eylül 1938), s. 1-3. 
11Nazım Berksoy, “Yeşilırmak”, Yeşilırmak, S: 1 (Eylül 1938), s. 4. 
12Nazmi Çağan, “Amasya ve Tarih”, Yeşilırmak, S: 1 (Eylül 1938), s. 5-6. 
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ihaneti boğmak için başını veren Yüzbaşı Osman’ın Amasyalı olduklarını 

ifade ederek Amasya Valisi ve Belediye Başkanından bu isimlerin 

gelecek kuşaklar tarafından bilinmesi için okul bahçelerine mütevazi 

anıtlarının yapılmasını teklif etmiştir. Haşim Nezihi “Halkevi Vazife ve 

Gayeleri”
13

 başlıklı yazısında Halkevlerinin kendilerinden beklenen 

görevi “… Biz halkevlerinde toplanarak bir kürsüde söz söylemeyi, bir 

toplantıda konuşmayı, bir eserde rol almayı, bir saz çalabilmeyi, tarih 

tetkik etmeyi, yazı yazmayı, okumayı ve mütaleayı öğreneceğiz. 

Zevklerimiz birleşecek iman ve heyecanlarımız yükselecek samimi, 

birbirine bağlı vazifeyi, intizamı sever feragat ve hüsniniyetle çalışan 

birer şahsiyet olacağız. O halde basık tavanlı kahvelerin dumanlı ve 

kokmuş havasını teneffüs ede ede günlerimizin en kıymetli saatlerini oyun 

başında öldürmekten bir an evvel kaçalım ve uzaklaşalım. Bize her 

şekilde kucak açmış olan Halkevine koşalım. Ve eğer eğlence lâzımsa yine 

bu yuvanın samimi havasında kendimiz yaratalım.” şeklinde ifade 

etmiştir. Diğer taraftan dergide yayımlanan en önemli yazı dizisi 

“Amasya Hakkında Coğrafya ve Tarih Bilgisi”
14

 başlığı altında Halkevi 

Dil, Tarih-Edebiyat şubesi üyesi İzzet Nihat Orlu tarafından 

hazırlanmıştır. Orlu bu çalışması ile hem ortaokul öğrencilerinin ihtiyacı 

olan bir yurt albümü oluşturma, hemde Amasya hakkında bilgi edinmek 

isteyen vatandaşların bu ihtiyacını karşılamayı amaçlamıştır. 

Yeşilırmak’ın 2. Sayısında Nazım Berksoy kaleme aldığı “Aylık 

Konuşma: Dil Devrimi”
15

 başlıklı yazısında dil devriminin anlam ve 

önemini açıklamaya çalışmıştır. Berksoy’a göre “Bu devrim, her adımda 

yeni bir tarih yaratan en büyük adamın, canından çok sevdiği ulusuna 

armağan ettiği devrimlerin ne başı ne de sonudur.” Yüzlerce yıl Arapça 

ve Farsçanın boyunduruğunda yaşayan Türkçenin Dil Devrimi ile bu 

                                                            
13Haşim Nezihi Okay, “Halkevi Vazife ve Gayeleri”, Yeşilırmak, S: 1 (Eylül 1938), s. 7-

8. 
14İzzet Nihat Orlu, “Amasya Hakkında Coğrafya ve Tarih Bilgisi-1”, Yeşilırmak, S: 1 

(Eylül 1938), s. 13-16. 
15Nazım Berksoy, “Aylık Konuşma: Dil Devrimi”, Yeşilırmak, S: 2 (I. Teşrin 1938), s. 

1-2. 
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boyunduruktan kurtulduğunu söyleyen Berksoy yeni dönemde yapılması 

gerekeni ise “Yurdu nasıl yabanlardan arıkladıksa dili de yabanın 

sözlerinde arıklayacağız.” şelinde açıklarken bunun aracını da halktan 

olup halk arasından çıkan ve halkın üzüntü ve sevinçlerini söz ve 

yazılarında yaşatanların yaptıklarına sahip çıkma olarak ifade etmiştir. 

“Ulusal Bayramlar” başlıklı yazısında “İnsanlar evvela duyar sonra 

inanır.” ve “İnsanlar evvelâ kâlpten fethedilir.” diyen İ. Dağlıoğlu ulusal 

bayramların anlam ve önemini açıklamaya çalışmıştır. Dağlıoğluna göre 

“Ulusal bayramlar aynı heyecanla çarpan kâlplerde ulus sevgisi, yurt 

bağlılığı, hız ve enerji, iman yaratma” özelliklerine sahipti.  

İ. Ertem ise “Oyunlarda Çocuklarımızı Başı Boş Bırakmayalım”
16

 başlıklı 

yazısında büyüme çağındaki çocuklar için doğru oyunun önemini 

anlatmaya çalışırken Amasya’da çocuklar arasında futbol oyununun aşırı 

şekilde oynanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir. Ona göre bu 

güç gerektiren oyun öncesinde; iyi beslenme, sonrasında banyo etme 

gerekmektedir. Çocukların bu gereklilikleri yerine getirmemesi 

durumunda sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu ise hem aileler için 

hem de devlet için ciddi bir sorun ortaya çıkarmaktadır. Oyunun en 

önemli işlevi “Vücuda yarayacak tarzda oynanmalı, beden dayanıklı 

gelişmeli, herkese neşe ve sağlık aşılamalıdır.” diyen Ertem’e göre aileler 

çocuğun gelişiminde oyunun önemini takdir etmeli ancak onları oyun 

oynama noktasında başıboş bırakmamalıdır. 

Bu sayının diğer yazıları R. Mısırlı, “Amasya Şairleri”, İzzet Nihat Orlu 

“Amasya Hakkında Coğrafya ve Tarih Bilgisi”, Tevfik Akalın “Kaderin 

Çifte Cilvesi” ve “Başka Uluslarda Atasözü, Nükte ve Vecize Örnekleri” 

nden oluşmuştur. Ayrıca bu sayıda Haşim Nezihi’ye ait “Hayal” ve 

Nazım Berksoy’a ait “Yatakhanede” başlıklı şiirlerde yer almıştır. 

                                                            
16İ. Ertem, “Oyunlarda Çocuklarımızı Başı Boş Bırakmayalım”, Yeşilırmak, S: 2 (I. 

Teşrin 1938), s. 6-8. 
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Yeşilırmak’ın 3. Sayısında, Nazım Berksoy kaleme aldığı “Aylık 

Konuşma: 29 Birinciteşrin 1938 Cumhuriyetin 15 inci Yıldönümü”
17

 

başlıklı yazısında asırlarca saltanat ve imparatorluk boyunduruğu altında 

ezilen Türk ulusuna yer yüzünde ilk hakkı olan hürriyet ve egemenliğini 

verenin cumhuriyet rejimi olduğunu, Türkiye Cumhuriyetinin liberalizm, 

faşizm daha bilmem ne “izm” bir yığın dağınık ve ancak bir sınıfın, bir 

sosyetenin ve nihayet mahdut bir kalabalığın istek ve emellerine hizmet 

eden bir rejim olmadığını belirttikten sonra “Türk Cumhuriyeti büyük bir 

kurtuluş hareketinden sonra yer yer yanan, yıkılan bir yurdun, hayat, 

hürriyet, refah ve saadete susamış bir ulusun, her bakımdan ihtiyaçları 

gözönünde tutularak hiç bir kelime ve isim gösterişine kapılmadan 

tamamen realiteler üzerine kurulmuş bir idare şeklidir. Madem ki hayat 

ve üzerinde yaşadığımız toprakta bir çok renk ve şekil değiştirmeleri ve 

yine madem ki insane topluluklarında duygu, fikir, görüş, ırk ve âdet 

farkları var; o halde onların mukadderatı üzerinde en büyük rolü olan bir 

rejimin de esaslarında istisnaları bertaraf eden sağlam, mazbut kaideler, 

umdeler bulunması lazımdır. (…) Klâsik manada Cumhuriyeti kabul etmiş 

bulunuyoruz. Müşküller karşısında yeni ve ileri fikirlere bağlanmaktan 

yurt ve ulus hesabına geri ve eskiyi yıkıp yerine mükemmeli koymaktan 

asla çekinmeyiz. Yurda iştahla dikilen yabancı gözleri kör etmek, yurdun 

içinde huzur ve sükûnu buzmak için açılan ağızları kapamak, sınıf ve 

imtiyaz yaratmak için kalkan elleri kırmak davamızın başında gelir. 

Yurdun her köşesinden Türk köylüsünün, Türk işçisinin kazma, kürek ve 

çekiç sesleri geliyor. Onlar açlıktan yosun tutmuş midelerine taş 

bağlayarak asırların ihmal ve hiyanetini toprak ananın bağrından bir ur 

gibi söküp atmağa çalışıyorlar. Yarının destan ve üstureleri bu seslerde 

düğümlüdür. Atatürk rejiminin (haydi bizde iftiharla söyleyelim 

söyliyelim! Kemalizmin) sırrını anlamak isteyenler başka yere 

                                                            
17Nazım Berksoy, “Aylık Konuşma: 29 Birinciteşrin 1938 Cumhuriyetin Birinci 

Yıldönümü”, Yeşilırmak, S: 3 (II. Teşrin 1938), s. 1-2. 
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başvurmasınlar. Bu düğümü çözmeye çalışsınlar.”
18

 şeklinde cumhuriyet 

idaresinin ne olduğunu açıklamaya çalışmıştır.  

Aynı şekilde Haşim Nezihi Okay’da “ONBEŞİNCİ YIL”
19

 başlıklı 

şiirinde Cumhuriyet coşkusunu dile getirmektedir. 

“…Zaferle dönüyoruz açılan her savaştan, 

Azmettik ana yurdu yapmaya yeni baştan. 

Her vatandaş bir ordu, her genç şimdi bir kaya, 

20 milyon Türk bu gün çelikten birer tabya. 

Şimdi çakan bir şimşek, şimdi gergin bir yayız, 

Ve bu büyük davada 15 inci yıldayız.” 

Halkevi dergilerinin içeriği konusunda, 1939 yılında CHP Genel 

Sekreterliği tarafından yayınlanan “Halkevleri Dergilerinin Yazı 

Kadroları” isimli eserde Evlenme, eş seçerken aranılacak vasıflar, çocuk 

bakımı, sağlığa zararlı adetlerin, gıdaların, iklim şartlarının ve bunlardan 

korunma yollarını gösterir yazıların yeralması istenilmiştir
20

. Bu 

doğrultuda İ. Etem “Çocukları Sokaktan Kurtarma Zarureti”
21

 başlıklı 

yazısında “Sokak, çocuğun yuvası ile okulu arasında bir felaket 

sahnesidir.” ifadesini kullanmış devamında çocuk bahçesinin çocukların 

dünyasındaki önemine değindikten sonra yerel idarecilere çocuk bahçesi 

yapılabilecek yer önerisinde bulunmuştur. Ona göre mes’ele, çocukları 

yalnız temiz ve sıhhi yerde oynatma olmayıp oyunu vasıta yaparak onları 

sokak çocukluğundan kurtarmaktır. Bu anlamda yazar tarafında çocuk 

bahçesinin kötü alışkanlıkların yerine yavaş yavaş iyilerinin konulduğu 

yer olarak görüldüğünü söylemek mümkündür. İzzet Nihat Orlu “Amasya 

                                                            
18Nazım Berksoy, “Aylık Konuşma: 29 Birinciteşrin 1938 Cumhuriyetin 15 inci Yıl 

Dönümü”, Yeşilırmak, S: 3 (II. Teşrin 1938), s. 1-2. 
19Haşim Nezihi Okay, “ONBEŞİNCİ YIL”, Yeşilırmak, S: 3 (II. Teşrin 1938), s. 3. 
20Kenan Olgun, “Adapazarı Halkevi’nden Yöresel Kültüre Bir Katkı: Sakarya Dergisi ve 

İçeriği”, İnternational Journal of Human Sciences, Volume: 14, Issue: 4, Year: 2017, s. 

3540. 
21İ. Etem, “Çocukları Sokaktan Kurtarma Zarureti”, Yeşilırmak, S: 3 (II. Teşrin 1938), s. 

5-7. 
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Hakkında Coğrafya ve Tarih Bilgisi” başlıklı yazının üçüncü bölümünde 

Amasya’nın Florası ve Faunası hakkında bilgi vermektedir. Derginin 16. 

sayfasında yeralan “Şehir Haberleri” başlığı altında şehrin sayfiyesi olan 

Çakallar yolunun açılmasına başlandığını, Meydan Köprüsünün 

genişletilmeye başlandığını ve bu iş için Ankara’dan bir Mühendisin 

geldiğini, Beyazıt camii avlusundaki, istimlâk edilerek kaldırılan 

tuvaletlerin avlunun iç kısmına yeniden yapıldığını, Yeşilırmağın 

temizlendiğini, Varay ve Ilısu nahiyelerinin yolu ile Şerepkar Irmağı 

üzerinde 12 metrelik bir köprünün yapımına başlandığını, Ortaokul 

Riyaziye Öğretmeni İbrahim Doğan’ın Kültür Bakanlığının izniyle 

Afganistan Harp Okulu Öğretmenliğine gittiğini, Plevne okulu 

Başöğretmeni Kenan Gün’ün Gazi Terbiye Enstitüsüne gittiğini 

öğrenmekteyiz. 

Mustafa Kemal 10 Kasım 1938’de vefat etmiştir. Onun vefatı sonrasında 

çıkan derginin 4. Sayısı bütünüyle Atatürk’e aittir. Atatürk’ün yaşamı, 

yaptıkları, onun yokluğunda neler yapılacağı gibi konular ele alındı. 

Yazılarda “Ebedi Lider” veya “Ulu Önder” gibi ifadeler kullanılmasına ek 

olarak “Sevgili Hemşehrilerim, Ulu Önderimiz, Sevgili 

Cumhurbaşkanımız Kemal Atatürk Öldü” şeklinde Atatürk’ün fani bir 

kişi olduğunun da üzerinde durulmuştur. Sadece bu sayıya özel derginin 

alt ve üstüne kalın siyah çizgilerle çerçeve oluşturulmuştur. Bu sayıda 

Nazım Berksoy, “Ebedi Atamızın Ardından…”; Talat Öncel, “Ey Atalar 

Atası, Türklerin En Büyük Atası ATATÜRK!”; İzzet Orlu, “Sevgili 

Hemşehrilerim”; Şeref Erdem, “Sayın Yurttaşlar”; İ. Etem, “Halkevi 

Matem Günü Söylevi”; İ. Rüştü Altıok, “Geçen Üç Dakika-Yakılan Altı 

Meşale (Şiir)”; Nazmi Çağan, “Unutulmaz Ata” başlıklı yazılarıyla 

Atatürk’ü anlatmaya çalışmışlardır. Bu noktada örneğin Nazım Berksoy, 

“Ebedi Atamızın Ardından…”
22

 başlıklı yazısında “O bizim için, ne 

Güneş, ne su, ne hava, ne de topraktı. O bunların hepsinin üstünde bir 

varlıktı. O bizim için yaratan ve yaşatan bir irade, daima mükemmele 

götüren bir hamle idi. Biz ondan geldik. Ona gidiyorduk. Bütün 

                                                            
22Nazım Berksoy, “Ebedi Atamızın Ardından”, Yeşilırmak, S: 4 (I. Kânun 1938), s. 1. 
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sevgimizin menbaı oydu. Onun bizi sevdiği kadar biz onu sevemezdik. 

Ölümünü duyduğumuz zaman bizi öldürürlerken onun ağladığı kadar 

ağlayamadık. O bize ağlamanın ne olduğunu bir defa olsun 

hatırlatmadığı gibi bizden sonra gelenlere de onu hiç duyurmadı.” 

şeklinde duygularını dile getirmiştir. Aynı şekilde İbrahim Rüştü Altıok 

“Geçen Üç Dakika-Yakılan Altı Meş’ale”
23

 başlıklı şiirinde Atatürk’ün 

ölümü sonrası dugularını dile getirmiştir. 

“…Onsekiz milyon Türk eli böğründe, 

Hepsi de ayakta şu kara günde. 

Başlar eğilmiş hürmetle yere, 

Bir karanlık çökmüş bütün yüzlere. 

Kalbleri bağlanmış o büyük ŞEFE, 

Gözleri dikilmiş nurlu hedefe. 

Onsekiz milyon Türk, bir tek kalbolmuş, 

Onun elemiyle, yasiyle dolmuş. 

Yeşilırmak’ın 5. Sayısında Nazım Berksoy “Aylık Konuşma: Kemalizm 

Harikasına Dair…”
24

 başlıklı yazısında Türk İstiklal Harbinin kazanılması 

ve sonrasında hayata geçirilen İnkılâpların devlet ve toplum hayatında 

ortaya çıkardığı değişmeleri anlatmaya çalışmıştır. “Bugün, yer yüzünde 

yapılan ihtilâllerin en koyusunu, inkılâpların en köksel ve zorlularını bu 

kadar az zamanda nasıl yapıp başardığımıza yalnız başkaları değil, biz 

bile şaşmaktayız.” diyen Berksoy’a göre bu başarının arkasında Türk 

Milletinin her bir ferdinin Mustafa Kemal Atatürk’e olan “Sevmek, 

Bağlamak ve İnanmak” şeklinde açıkladığı üç alev parçasında gizliydi. 

                                                            
23İbrahim Rüştü Altıok, “Geçen Üç Dakika-Yakılan Altı Meş’ale”, Yeşilırmak, S: 4 (I. 

Kânun 1938), s. 13-14. 
24Nazım Berksoy, “Kemalizm Harikası”, Yeşilırmak, S: 5 (II. Kânun 1939), s. 1-2. 
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Ş. Erdem ise “Dokuzuncu Artırma Ve Yerli Malı Haftası”
25

 başlıklı 

yazısında saltanat ve cumhuriyet devri arasındaki ekonomiye bakış 

farkları üzerinde durmaktadır. Ona göre bu dönemler arasındaki en 

önemli fark cumhuriyet döneminin toplumun her bir ferdine yerli malı 

üretme ve bu üretileni tüketme ayrıca ihtiyacı fazlasında oluşan parayı 

bankada değerlendirme alışkanlığı kazandırmaya çalışmasıdır. Bu sayının 

diğer yazıları Haşim Nezihi “Amasya’da Yetişen Maruf Şahsiyetler 

Üzerinde Bir Konuşma”, İzzet Nihat Orlu “Amasya Hakkında Coğrafya 

Ve Tarih Bilgisi” ve Nazım Berksoy “Bekleme Saati” başlıklı şiirinden 

oluşmaktadır.  

Yeşilırmak’ın iki sayı birlikte yayınlandığı 6-7. Sayılarında derginin geç 

çıkmasının nedenleri; kağıt siparişinin geç gelmesi, derginin imtiyaz 

sahibi Nazım Berksoy’un Yozgat’a tayin olması ve Matbaacı Hasan 

Elmacı’nın rahatsızlığı nedeniyle bir süre çalışamaması şeklinde ifade 

edilerek okuyucudan özür dilenmiştir.  

Amasya tarihi yazarı aynı zamanda da derginin yazarlarından olan 

Hüseyin Hüsamettin Yaşar’ın vefatı bu sayıda geniş yer bulmuştur. 

Nazmi Çağan “Amasya Müverrihi Öldü”, Nezihi Çuhacıoğlu “Hüseyin 

Hüsamettin Yaşar”, Eşref Payalıoğlu “Müverrihimizin Vefatı ve Kıymetli 

Eseri” başlıklı yazılarıyla Yaşar’ın ölümü ve eseri üzerine 

değerlendirmede bulunmuşlardır.  

Bu sayının diğer yazılarında N. Necip Onur “Kitaplar Arasında”, 

Hüsamettin Yaşar “Bir Tetkik”, Tevfik Akalın “Yardımcı Melek” 

konularını işlemiş ayrıca Amasya Halkevi Başkanı Ekrem Bilgen’in 

Halkevleri’nin yedinci yıl dönümü kutlama töreninde yaptığı Amasya 

Halkevinin gelişimini konu alan değerlendirmeye yer verilmiştir. Bunlara 

ek olarak Arif Öner günlük jimnastik hareketleriyle vücudunu takviyeye 

çalışmak her Türk’ün milli ödevidir dediği “Beden Terbiyesinin 

Ehemmiyeti”
26

 başlıklı yazısında günlük spor yapmanın insan sağlığı 

                                                            
25Ş. Erdem, Dokuzuncu Artırma ve Yerli Malı Haftası”, Yeşilırmak, S: 5 (II. Kânun 

1939), s. 3-5. 
26Arif Öner, “Beden Terbiyesinin Ehemmiyeti”, Yeşilırmak, S: 6-7 (Şubat-Mart 1939), s. 

98/141



 

 

açısından önemini açıklamaya çalışmıştır. Ona göre günlük spor 

yapmanın bireye sağladığı faydalar vücudu sağlamlaştırma, iradeyi 

sağlamlaştırma ve vücudu güzelleştirme şeklinde kendini ortaya 

koymaktadır.  

Bu yazıların dışında dergide üç tane de şiir yeralmıştır. Bunlar Haşim 

Nezihi Çuhacıoğlu “Divan” ve “Mersiye” ile A. Demiray “Milli Şef’e”
27

 

başlıklı şiirlerdir. Demiray’ın şiirinde Atatürk’ün ölümü sonrası 

Cumhubaşkanı olan İsmet İnönü’yü tarihi dönüm noktalarındaki 

görevlerinden hareketle toplum nezdinde sorun olmayacağı havası 

vermeye çalıştığını söylemek mümkündür. 

“Başımızda gene bir tarih kahramanı var, 

Ki bütün kalblerimiz onun aşkile çarpar 

Evrensel milletime tanrı böyle başkanı, 

Verir de nasıl taşmaz Türkün cihandan şanı? 

O başkan ki İnönü, Sakarya, Dumlupınar, 

Savaşlarında eşsiz, yüksek Âtasiyle var 

O başkanki Lozan’ı armağandır millete, 

Armağandır, bayındır yurdu Cumhuriyete.” 

Yeşilırmak’ın son sayısı olma özelliği taşıyan 8. Sayısında “23 Nisan” ve 

“Çocuk” konuları ele alınmıştır. Bu doğrultuda aynı zamanda Amasya 

Milli Eğitim Müdürüde olan Âlişan Reşit Tanural “23 Nisan” İ. Ertem ise 

“Zihniyette İnkılâp” başlıklı yazısında çocuk ve bayram ilişkisini 

açıklamaya çalışmıştır. Bu sayının diğer yazılarında N. Necip Onur 

“Amasya Müverrihi” ve Arif Öner “Beden Hareketlerinin Ehemmiyeti” 

konuları üzerinde durmuşlardır. 

 

                                                                                                                                                   
10-11. 
27A. Demiray, “Milli Şef’e”, Yeşilırmak, S: 6-7 (Şubat-Mart 1939), s. 28. 
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5. DERGİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME  

Amasya Halkevi Dergisi “Yeşilırmak” yayın hayatı boyunca, genel olarak 

ilk sayısında yer alan programa uygun bir yayın çizgisi takip etmiştir. 

Dergide yerel tarih, Kemalizm, Halkevlerinin Vazifeleri, Çocuk 

Yetiştirme, Ulusal Bayramlar, Beden Terbiyesi, Metotlu Çalışma, 

Amasya Halkevinin Çalışmaları ve kuruluş yıldönümü kutlamaları gibi 

konularda bilgiler mevcuttur. Ancak Yeşilırmak yazar kadrosunun darlığı, 

kağıt yokluğu ve maddi yetersizlikler nedeniyle ülke genelinde okunan 

Halkevi dergileri arasında kendine yer bulamamıştır. 
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Eylül 1938. 
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Nezihi, Haşim; “Geliyoruz (Şiir)”, Yeşilırmak, Y: 1, S: 1, Eylül 1938. 

-----------------; “Bir Konferanstan: Halkevleri, Vazife ve Gayeleri”, 

Yeşilırmak, Y: 1, S: 1, Eylül 1938. 
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Ülkün, H.; “Elma ve Armutların Dökülmesi”, Yeşilırmak, Y: 1, S: 1, 
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--------------------; “Yatakhane (Şiir), Yeşilırmak, Y: 1, S: 2, I. Teşrin 
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Nezihi, Haşim; “Hayal (Şiir)”, Yeşilırmak, Y: 1, S: 2, I. Teşrin 1938. 

Dağlıoğlu, İ.; “Ulusal Bayramlar”, Yeşilırmak, Y: 1, S: 2, I. Teşrin 1938. 

Ertem, İ.; “Oyunlarda Çocuklarımızı Başıboş Bırakmayalım”, Yeşilırmak, 

Y: 1, S: 2, I. Teşrin 1938. 
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Nezihi, Haşim; “Onbeşinci Yıl (Şiir)”, Yeşilırmak, Y: 1, S: 3, II. Teşrin 

1938. 

Sümbül, Zehra; “Sevinç Günü 29 Ekim (Şiir)”, Yeşilırmak, Y: 1, S: 3, II. 
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3, II. Teşrin 1938. 

Özel, M. Y.; “Metotlu Çalışma”, Yeşilırmak, Y: 1, S: 3, II. Teşrin 1938. 
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Yeşilırmak, Y: 1, S: 4, I. Kânun 1938. 

Öncel Talat; “Atatürk”, Yeşilırmak, Y: 1, S: 4, I Kânun 1938. 
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Kânun 1938. 
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YIL: 1/5 
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Onur, N. Necip; “Amasya Müverrihi”, Yeşilırmak, Y: 1, S: 8, Nisan 

1939. 

Öner, Arif; “Beden Terbiyesinin Ehemmiyeti”, Yeşilırmak, Y: 1, S: 8, 

Nisan 1939. 
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SONUÇ 

Halkevlerinin kurulmasına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin Mayıs 

1931’de toplanan 3. Büyük Kongresinde karar verilmiştir. Bu karar 

doğrultusunda Halkevleri 19 Şubat 1932 tarihinde CHP’ne bağlı olarak 

kurulmuş ve kısa sürede tüm ülkeye yayılmıştır. Halkevleri faaliyette 

bulunduğu 1932-1951 döneminde ülkenin sosyal ve kültürel 

kalkınmasında, Cumhuriyetin getirdiği değerlerin geniş halk kitlelerine 

ulaşmasında son derece önemli işlevleri yerine getirmişlerdir. 

Amasya Halkevi 23 Şubat 1934 tarihinde resmi törenle ve halkın 

heyecanlı katılımıyla açılmıştır. Amasya Halkevi bütün süreçte sekiz şube 

ile faaliyet göstermiştir. Bu şubelerden Dil, Tarih-Edebiyat şubesi öz 

Türkçe araştırmalar, atasözü, mani, halk türküleri derlemiş, dil konulu 

konferanslar verirken “Yeşilırmak” adıyla kısa sürelide olsa bir dergi 

çıkartmıştır. 

Tek Parti döneminde Türk inkılâbını yayma, halkı çeşitli konularda 

aydınlatma ve Türk kültürünü yeniden canlandırma konusunda Halkevleri 

ve onlar tarfından çıkarılan dergilerin büyük payı vardır. Biz bu çalışmada 

söz konusu dönemde Amasya Halkevi tarafından çıkarılan “Yeşilırmak” 

adlı derginin bibliyografyasını vermeye çalıştık. Burada Tek Parti 

döneminde Amasya’da, Amasya Halkevi tarafından yapılan çalışmalar, 

ilin tarihi, coğrafyası ve kültürel özellikleri üzerine yapılan incelemeler ve 

ilin çeşitli sorunları üzerine yapılan araştırmalar yer almaktadır. 
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Giriş  

 

 Öncelikle Avrupalı kimliği ya da genel olarak kimlik ve 

edebiyat arasında nasıl bir ilişki vardır sorusu akla gelebilir.  Edebiyatta 

Kimlik araştırmaları, özellikle son otuz yılda oldukça yoğun çalışılan 

bilimsel bir alandır. Çünkü diğer tüm sanat eserleri gibi edebi eserler de, 

tarihsel ve toplumsal gelişmelere karşı, bireysel bir reaksiyon olarak 

görülebilmekte, dolayısıyla da edebi eserler tarih yazımında kanıt olarak 

kullanılabilmektedir. 

Aslında tanımlanması oldukça güç olan kimlik kavramını kısaca 

açımlamamız gerekirse, Latince kendisiyle aynı olan anlamına gelen 

“idem ens”[1] teriminden gelen Kimlik (Identität) kavramının Türkçe 

karşılığı oldukça nettir. Ben kimim? Sorusunun yanıtı benim kimliğimdir. 

Ancak bu yanıt üç ayrı yanıtın dengeli bir şekilde bir araya gelmesiyle 

oluşur. Bunlardan birincisi benim gerçekte ne olduğum, ikincisi benim 

kendimi ne olarak gördüğüm, üçüncüsü ise başkalarının beni ne olarak 

gördüğüdür. Dengeli bir şekilde diyoruz, çünkü bu yanıtlardan birinin 

baskın olması durumunda bu sağlıklı bir kimlik olamayacaktır. Örneğin 

Schopenauer, başkalarının gözünde ne ifade ettiğimizin mutluluğumuz 

için hiç de önemli olmamasına karşın, insan doğasının zayıflığından 

dolayı en ön sırayı işgal ettiğini söyler.[2] Elbette bu bireysel kimlik, 

içine doğduğu tarihten, dilden ve kültürden de ayrı düşünülemez. Bireysel 

kimlik dediğimiz, kendi tutumlarını ve kendisini yorumlayabilen bu 

öz[3], sabit kalmayıp, zamanla, edinimlerle ve deneyimlerle sürekli 

değişecektir. 

 

Bireysel kimliği oluşturan bu temel yapı diğer tüm sosyal kimlik çeşitleri, 

cinsiyet, aile, memleket, ulusal ya da dünya görüşü ve diğer kimlikler için 

de geçerlidir. Ancak her biri ilave bir takım özellikler barındırmaktadır. 

Örneğin ulusal kimliğin en önemli unsuru bir millete ya da bir devlete 

karşı hissedilen aidiyet duygusudur. Ancak söz konusu olan yalnızca bu 

aidiyet duygusu olursa bunun adı vatanseverlik veya milliyetçiliktir. 

Ulusal kimlik denmesinin nedeni, o ulusa ait paylaşılan tüm değerlerin 

yanında, bireysel kimlik için kullandığımız aynı üçlü bakışı, yani biz 
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neyiz, kendimizi ne olarak görüyoruz ve başkalarının bizi ne olarak 

gördüğünü de içinde barındıran bir tanım olmasıdır.  

 

Birey kendisini bir topluluğun parçası yapan, değerlerini paylaştığı, üyesi 

olmaktan gurur duyduğu bu sosyal ya da kolektif kimliklerden pek 

çoğuna aynı anda sahiptir. Cinsiyetten bir futbol takımı taraftarlığına, bir 

üniversiteye mensubiyetten hemşeriliğe kadar sayısı istenildiği kadar 

artırılabilecek olan bu sosyal kimlikler, bir taraftan kendilerinden olanı 

tarif ederken yani sınırlarını çizerken, diğer taraftan sessizce 

kendilerinden olmayanı yani ötekini de belirlemiş olurlar[4]. Bu şekilde 

ortaya çıkan biz duygusunu pekiştirmek ve grup üyelerini bir arada 

tutmak için, ortak yaşanmışlıklara, özellikle de başarı hikâyelerine ama 

aynı zamanda ortak bir gelecek tasavvuruna gereksinim duyulur.  

 

İşte Avrupa kimliği derken böyle bir kolektif kimlikten bahsediyoruz.  

 

Avrupa komisyonunun genişlemeyle ilgili 8 Kasım 2006 tarihli bir 

kararında, Avrupa birliğinin kendisini öncelikle değerleriyle tanımladığı, 

Avrupalı kavramının Avrupalı kimliğini oluşturan coğrafi, tarihsel ve 

kültürel unsurlardan, fikirler, değerler ve tarihsel etkileşimlerin ortak 

deneyiminden oluştuğu tespiti yapılıyor [5].  

Avrupa birliğinin ortak değerlerden değil zorunluluktan oluştuğunu, 

sıklıkla bu değerlere işaret edilmesinin de muhtemel hoş olmayan politik 

kararları perdelemek için yapıldığını ifade eden Avrupalı araştırmacılara 

da rastlamak mümkün. Ancak genel olarak Avrupa kültürünün düşünsel 

temellerinin antik yunandan, devlet geleneğinin Roma‟dan, inanç 

anlamında ise Hristiyanlıktan beslendiğini, kültürel değerlerinin ise 

Aydınlanma ile birlikte farkına varılan “insan onuru” ve onunla birlikte 

anılan “özgürlük”, “eşitlik”, “dayanışma” kavramlarıyla ilişkili değerler 

olduğunu söyleyebiliriz [6]. Bu değerlere örnek olarak da “bireysellik”, 

“düşünce ve vicdan hürriyeti”, “hukuk devleti”, “demokrasi”, “insan 

hakları” sayılabilir. Hatta bunlardan örneğin “korunma ve gelişme hakkı” 

gibi insan haklarının, her yerde ve her koşulda herkes için geçerli olduğu 

taahhüt altına alınmıştır. [7]  

  

Avrupa kimliğinin tarihi, edebi eserlerdeki birleşik bir Avrupa idealine 

dayanır. 1795 de Thomas Mann‟ın “Avrupa, kendini keşfet!” çağrısına 

oldukça fazla atıf yapılır. Yine birinci dünya savaşından hemen önce, 

zihinsel bir bütünlük olarak Avrupa fikrinin kırılgan olduğunu, tarih 

sahnesinden tamamen silinmeyeceğini, ama somutlaştırılması yönünde 
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çaba gösterilmezse, ancak bir felaketten sonra tekrar gündeme 

gelebileceğini söyleyen Georg Simmel‟in ön görüleri doğru çıkmıştır.  

İki dünya savaşı, Faşizm ve Nazizm‟in yakıp yıktığı Avrupa‟nın 

küllerinden, Avrupa birliği fikrinin somutlaşmasını sağlayan Winston 

Churchill, Robert Schuman, Valerie De gasperie, Jean Monnet gibi devlet 

adamları, tek bir formül üzerinde birleşmişlerdi: ” barış için bütünleşme” 

[8]. 

 

Savaşmak yerine ekonomik ve politik bütünleşmeyi seçen Avrupa büyük 

bir refah düzeyine ulaştı. Ortak Avrupa kurumları Avrupa‟nın içindeki 

doğu-batı çatışmasının aşılmasında ve orta ve doğu Avrupa‟daki eski 

komünist ülkelerin dönüştürülmesinde önemli bir rol üstlendiler. Elde 

edilen başarılara rağmen birleşme süreci büyük bir krize girdi. Pek çok 

Avrupa devletinde milliyetçi ve popülist akımlar yükselişe geçti. 2015 

mülteci krizinde Avrupa devletleri anlaşmazlığa düşerek bir koordinasyon 

sağlayamadılar. İngiltere birlikten ayrılmaya karar verdi. Araştırmacılara 

göre Avrupa kurumlarına ve bütünleşme süreçlerine sırt çevrilmesinde 

Avrupa‟da yaşayan pek çok insanın Avrupalı kimliğiyle yeterince 

özdeşleşememesi büyük rol oynadı. 2000 li yıllara kadar canlı tutulan, 

barış ve refah içinde birlikte yaşama beklentileri, 2008 finans krizi, birlik 

içindeki borç krizleriyle birlikte yerini, Avrupa projesine karşı şüphe 

duymaya, Avrupa ülkeleri arasında güvensizliğe, yeniden milliyetçiliğe 

geri dönüşe bıraktı [9]. 

 

Çünkü Avrupalı kimliğinin yeterince yapısal sorunları zaten vardı. 

Örneğin ulusal kimlikleri zinde tutan ulusal marş, milli bayramlar, anma 

günleri ya da tarihsel anıtlardan yoksundu. Olamazdı da, çünkü birinin 

zafer ya da kurtuluş günü diğerinin mağlubiyet günü demekti. Ayrıca 

Avrupa birliğinin sınırları belli değildi, genişlemeden dolayı sürekli yeni 

ülkeler ekleniyordu, eklenmesi olası ülkeler tartışılıyordu. Sınırları 

belirsiz yapan bir başka faktör de Avro bölgesinin sınırlarının, Schengen 

bölgesi sınırlarından farklı olmasıydı. Örneğin Avrupa birliği üyesi 

olmayan Norveç Avro bölgesine dâhildi, oysa Avrupa birliği üyesi olan 

İngiltere değildi. Londra‟ya giden Avrupa vatandaşı pasaportunu 

göstermek zorundaydı, ama birliğin dışına çıkmasına rağmen Oslo‟ ya 

pasaportunu göstermeden girebiliyordu[10]. Dış politikada Avrupa 

birliğinin ortak bir politikası yoktu, hatta ülkeler kendi içlerinde bile 

aşılması imkânsız farklılıklar yaşıyorlardı. Örneğin Almanya‟da en çok 

tartışılan konulardan birisi Almanya‟nın dış politikasının, özellikle NATO 

ve Amerika ile olan ilişkilerinin birleşmeden sonra da Batı Almanya‟nın 
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dış politikası olarak kalmış olmasıydı [11]. Birliğe katılan eski demir 

perde ülkelerinin durumu da bundan farklı değildi. 

 

Avrupa Birliği, diğer pek çok konunun yanında vatandaşlarının kendi 

ulusları ve Avrupa açısından gelecek beklentilerini 1992 yılından itibaren 

yılda iki kez düzenli aralıklarla ölçen ve Avrupalı kimliğinin tüm 

boyutları açısından geçerli bir gösterge olan Eurobarometer adında bir 

anket çalışması yapıyor. Son veriler öncelikle kendisini Avrupalı olarak 

tarif eden vatandaşların sayısının giderek azalan bir grup teşkil ettiğini, 

buna karşın kendisini önce milli kimliğiyle daha sonra Avrupalı olarak 

tanımlayanların en büyük grubu oluşturduğunu, ancak Avrupa 

vatandaşlarının %40„ının kendisini yalnızca milli kimliğiyle tarif ettiğini 

gösteriyor[10].  

 

Diğer taraftan Hristiyanlığın Avrupalı kimliğinin önemli bir parçası 

olduğu yadsınamaz. Bir araştırmada açıkça şöyle deniyor: “Avrupa‟nın 

Hristiyan bir kimliği vardır ve Avrupalı olmayan insanların( özellikle de 

Müslümanların ama yalnızca onların değil) gelmeleriyle bu kimlik tehdit 

altındadır. [12] 

Bu gibi düşüncelerle beslenen yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam 

düşmanlığının giderek daha görünür hale geldiği Avrupa‟nın güncel 

gerçekliği, doğal olarak edebi eserlere yansımaktadır.  

 

Ancak biz özellikle mülteciler konusuyla bağlantılı olarak Avrupalı 

kimliğini sorgulayan eserlerden bazı örnekler vermek istiyoruz. Maalesef 

Türkiye‟de mülteciler konusunu ele alan yeterince edebi eser 

üretilememiştir.  Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır 

Er'in yaptığı TRT ortak yapımı “Omar ve Biz” filmi gibi istisnalar 

dışında bu konuları ele alan ciddi yapımlara rastlayamadık. 

Oysa Avrupa‟da mülteciler konusu edebiyata zengin bir kaynak teşkil 

etmiş, bu arada da Avrupalı kimliğinin yaşadığı çelişkileri gözler önüne 

sermiştir.  

Örneğin, Daniel Zipfel‟in “Eine Handvoll Rosinen” (Bir Avuç 

üzüm)(2015) adlı kısa öyküsü yol güzergâhında Türkiye‟nin de olduğu bir 

kaçış hikâyesi. Eserde işinin mi insanlığının mı gereğini yapmak arasında 

çelişkiler yaşayan bir polis memuru nezdinde, Avrupa‟daki karar 

vericilerin yaşadığı ikilem, sınır rejimlerinin ahlaki boyutu irdeleniyor.  
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Maxi Obexer‟in “Wenn gefährliche Hunden lachen” (Tehlikeli köpekler 

gülüyorsa)(2011) adlı eserinde özgürlüğün ülkesi olarak hayal ettiği 

Avrupa‟ya ulaşmak için akıl dışı deneyimler yaşayan, Avrupa‟ya 

ulaştığında ise tecavüze uğramak, aşağılanmak da dahil insanlık dışı 

muamelelere maruz kalan Nijeryalı bir kadının hikayesi anlatılıyor. 

Emad Blake‟in orijinali Arapça olan ancak Avrupa dillerine çevrilen 

“Mama Merkel” (Merkel Ana) (2016) isimli eseri çok sayıda bilimsel 

çalışmaya konu olmuştur. Örneğin Fransa‟daki terör saldırılarının da 

Almanya‟daki mülteci krizinin de her iki ülkenin bakışını kendisine 

yöneltmesine neden olan olaylar olduğu ileri sürülen bir çalışmada şöyle 

deniyor:  Angela Merkel‟in konuksever tutumunu eleştiren Fransa “insan 

hakları ülkesi” olarak yapması gerekenlerle giderek artan yabancı 

düşmanlığı arasında sıkışmıştı. Almanya‟da ise terör olaylarına gösterilen 

tepki, mültecilerin alınmasına tepkiye dönüşmüştü. Bu bağlamda hem 

Almanya hem de Fransa değişik şekillerde aslında kendi kimliklerini 

tartışıyorlardı.  [13] 

 

Björn Kuhligk‟in “Die Sprache von Gibraltar” (Cebelitarık‟ın dili olsaydı) 

(2016) isimli kitabına da ismini veren uzun şiirinde, ötekinin acısıyla 

yüzleşme, suskun kalmanın zorluğu, gördüklerimizi hafızamızdan 

silmenin olanaksız olduğu anlatılıyor. 

Merle Kröger‟in “Havarie” (Kaza) (2015) isimli denizde geçen eseri, 

göçmenlerle turistlerin, zenginlerle fakirlerin karşılaşmasından üretilmiş 

bir polisiye. Bu eser bağlamında bir araştırmacı, ”Akdeniz‟de yüzen 

göçmen cesetleri, yalnızca Avrupa‟nın ve Batının bu ölümlerden sorumlu 

olmadıklarını, aynı zamanda insanlığın ölümünden de sorumlu 

olduklarının kanıtıdır. Cinayet silahı olarak da vurdumduymazlık, 

egoistlik ve bencillik kullanılmıştır. Vatansız insanları kabul etmek antik 

çağ kültüründe (binlerce yıl önce) doğal ve kutsal bir hukuktu, o zamanlar 

Mısır‟dan kaçanlar için bu hak esirgenmedi ama bu çağda Avusturya, 

göçmenleri çıplak kilise taşları üzerinde yarı aç bıraktı” [14] tespitinde 

bulunuyor.  

 

Almanya‟nın 2016 en iyi kitap ödülünü alan Bodo Kirchhoff‟un 

“Widerfahrnis” (Dönüş) (2016) adlı öykü kitabı da mülteci krizini bir aşk 

hikâyesiyle anlatıyor. 
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Grimme ödüllü Jakob Prauss‟un “Als Paul über das Meer kam” (Paul 

denizin üstünde belirdiğinde) (2017) isimli filmi, göçmen krizi sırasında 

sınırlarda yaşananlarla ilgili rejisörün başından geçen bir olaya dayanır. 

Bir haberde, denizin üzerinde yarısı batmış bir bot ve 50 saat sonra 

kurtarılabilenler arasında, tesadüfen daha önce bir mülteci kampında 

gördüğü birinin yüzünü tanımasıyla gelişen olayları anlatır. Burada 

anlatılan şey, her gün seyrettiğimiz felaket haberlerinin aslında bize 

değmediği dokunmadığıdır. 

Peter Härtling‟in “Mein Europa” (Benim Avrupa‟m) (2016) adlı denemesi 

merkezinde, daha doğrusu kavimler göçünden itibaren oluşumunda, 

göçmenlerin ve mültecilerin olduğu bir Avrupa tasviri yapar. 

Catalin Dorian Florescu‟nun “Jacob beschließt zu lieben” (Jacob sevmeye 

karar verdi)(2011) adlı romanı Avrupa‟nın göçmenlerle nasıl bir kıta 

haline geldiğini anlatıyor. Araştırmacılar İsviçre‟de kaleme alınan bu 

romanda sınırların, ancak yalnızca ülke sınırları değil, aynı zamanda yerli 

ile yabancı, bireyle toplum gibi fiziksel, mekânsal ve kültürel sınırların 

kaldırılarak “Bhabha“ adını taktıkları üçüncü bir mekânın 

oluşturulduğunu söylüyorlar .[15] 

Hint asıllı bir İngiliz düşünür olan Bhabha özellikle modern toplumların 

melez olduğuna ilişkin söylemleriyle ünlü.  

Yine Elfriede Jelinek‟in “Die Schutzbefohlenen”(Korumakla yükümlü 

olanlar)(2013) adlı tiyatro eseri mülteci sorununun Avrupa‟nın Antik 

çağdan bu yana karşılaştığı en büyük sınavlardan biri olduğunu anlatıyor. 

“İnsanlığımızın gereği olarak kapımıza kadar gelen bu insanlara koruma 

ve yardım sağlamak zorunda değil miyiz? Peki, buna kim karar verecek? 

Tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Ve böylece ortaya, Alman milletinin ahlaki 

imajı diye, ilginç ve bir o kadar da komik bir şey çıkıyor” [16], deniyor 

eserde. 

 Jenny Erpenbeck‟in “Gehen, ging, gegangen”(Göçüyor, göçüyordu, 

göçtü)(2015) isimli romanı da bireysel kaçış hikâyelerini, mülteci 

probleminin küresel boyutlarını ve bunun uzun vadede Avrupa üzerinde 

yapacağı etkileri anlatıyor. Bu eserde de kimliğin belirsizleştiğini açıkça 
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ifade eden cümlelere rastlıyoruz. Örneğin; “İnsanın bir hayatının bir başka 

hayatını sınırladığı yerde, iyi bakıldığında bunun kendisini de bir hiç 

yapan dönüşüm olduğu görülebilir olmalıdır,” [17] deniyor. 

Sonuç 

Tüm bu eserlerde anlatılanlar Avrupa‟yı Avrupa yapan değerlerle 

çelişiyor. Çünkü daha milattan önce yaşayan Romalı düşünür Horaz‟a 

(M.Ö.65-8)(Quintus Horatius Flaccus) atfedilen bir Alman atasözü şöyle 

diyor; “Komşunun evi yanıyorsa bu seni de ilgilendirir”.  

 

Germenlerin en misafirperver halk olduğunu söyleyen Tacitus (M.S.55-

120)”Germania” adlı eserinde, “Kim olursa olsun birini kapıdan çevirmek 

germenler için günah sayılır”, der.  

 

Günümüzde de Almanya‟da barınak temin edilen bir mülteci hakkında 

yapılan, kısa öykü tadındaki televizyon haberlerini izleyen sıradan bir 

vatandaş, rahatlıkla, bu dünyada mültecilere Almanlardan başka kimsenin 

yardım etmediğini düşünebilir. Çünkü mülteciler konusundaki olumsuz 

haberlere, Avrupa medyasında ciddi bir oto sansür uygulanmıştır.  

Ancak edebi eserler istisnadır.  

 

Ülkemizde ise mülteciler konusundaki olumlu haberler bile medyada 

yeterince görselleştirilemediği gibi, dört milyon mültecinin dört milyon 

hikâye olduğunun farkına varılamamış, bu kaynaktan dört tane dahi 

gündem olan edebi eser üretilememiştir.  

 

Oysa edebi eserler tarihi kanıt niteliklerine uygun olarak gerçekleri kayıt 

altına alırlar ve nitekim Avrupa‟da almışlardır. Bir kısmını örnek olarak 

vermeye çalıştığımız tüm bu eserler şunu gösteriyor:  

 

Avrupa‟nın kendisini (kimliğini) üzerine bina ettiği kültürel temelleriyle, 

germen, antik ve Hristiyanlıktan oluşan kültürel mirasıyla ters düşmesi, 

bir anlamda kendini inkâr etmesi sonucu Avrupa kimliği de 

belirsizleşmekte ve inandırıcılığını kaybetmektedir.  
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1. Giriş 

Sözlük anlamı olarak gül, “Gül ağacının güzel kokulu, pek çok 
çeşidi bulunan makbul çiçeği” (Ayverdi, 2011: 443), “bilenen gül çiçeği” 
(Devellioğlu, 2003: 297), “Bodur ağaç, çalı ve tırmanıcı çeşitleri olan 
gülgillerden bitki ve bu bitkinin tek katlı veya katmerli renkli ve çok defa 
kokulu çiçeği” (Doğan, 2001: 494), “Maruf, hoş kokulu şükûfe-i rengîn” 
(Naci, 2009: 178), “Gülgillerin örnek bitkisi, bu bitkinin katmerli 
genellikle kokulu olan çiçeği” (TDK Türkçe Sözlük, 2005: 804) vb. 
şekillerde tanımlanan bir çiçektir. Köken olarak Farsça bir sözcük olan 
gül, aslında “çiçek” anlamındadır (Kanar, 1998: 520).  

Botanik bir bitki olarak gül, bol saçak köklü, gövde ve dalları 
dikenli, bir iki metre arasında uzayabilen, uzun ömürlü, genellikle 
çiçekleri 5 çanak yapraklı olan, kışın yapraklarını döken, Yengeç 
Dönencesi ile Kuzey Kutup Dairesi arasında yetişebilen, çalımsı veya 
tırmanıcı, günümüzde dünyada 18.000 çeşidinin varlığı bilinen, 
ülkemizde ise endemik olarak 25 çeşidi bulunan bir çiçek türüdür 
(Altıntaş, 2014: 15; Baytop, 2007: 123; Çukurlu, 2019: 117; İrepoğlu, 
2014: 13; Kenber, bty: 22; MEGEP, 2007: 3). 

Güller, temelde iki ana gruba ayrılır: Sarılıcı güller ve çalı gülleri. 
Bununla birlikte tür olarak yabani güller, eski güller, modern güller; 
boylarına göre bodur güller, sarılıcı güller, sarkık güller vb.; çiçeklerinin 
sayılarına göre tek çiçekliler, iki ve beş çiçekliler, beşten on beşliler, çok 
çiçekliler; kullanım alanlarına göre dış mekanlarda kullanılanlar, iç 
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mekanlarda kullanılanlar, kesme çiçek olarak yetiştirilenler; dikenlerine 
göre düz diken, kavisli diken, çengelli diken, sivri diken vb. şeklinde; 
yapraklarının şekillerine göre yuvarlak oval, sivri elips, oval dikdörtgen 
vb. şekillerde; kokularına göre gül kokusu kokanlar, tahtabiti kokanlar, 
şebboy kokanlar, misk kokanlar vb. şekillerde sınıflandırılmaktadır 
(Baytop, 2001; Kenber, bty.; MEGEP, 2007). 

Çiçekler ve toplum arasındaki ilişki daha Hz. Adem ile Hz. 
Havva’nın cennette örtünmek için çiçekleri kullanmalarından başlar 
(Ayvazoğlu, 1996: 92). İnsanlık, tarih boyunca çiçeklere kutsallıklar 
atfetmekten geri durmamıştır. Sözgelimi, Eski Hint kültüründe lotus, 
Antik Yunan’da nergis, Afrika yerlileri arasında kır çiçekleri, 
Hıristiyanlık ve İslamiyet’te gül, diğer çiçeklerden farklı ve özel kabul 
edilmiştir (Andı, 2010: 3). Bu kutsal atıflar zamanla batıl inançlar da 
doğurmuştur. Örneğin Zerdüştlükte bitkiler ölümsüz melekleri temsil 
etmiştir (Altıntaş, 2010: 17). Yunan mitolojisinde gül, tanrıçaların 
çiçeğidir (Çetindaş, 2013: 15). Afrodit’in ayağına batan dikenler 
sebebiyle akan kanlar tanrıçanın çiçeği olan beyaz gülü kırmızıya 
boyamıştır (Erhat, 2002: 12). Cennet’ten çıkarılan Hz. Âdem Allah’tan af 
dilemiş, affı kabul edildiğinde yüz yıl sevinç gözyaşı dökmüş ve bu 
yaşlardan gül, reyhan ve güzel kokulu bitkiler meydana gelmiştir 
(Kurnaz, 2010: 49). Hz. İsa’nın çarmıha gerildiğinde el ve ayaklarındaki 
çivi yaralarından akan kanlar, güle kırmızı rengini vermiştir. Miraç 
hadisesinde, hadisenin azametinden Burak terlemiş ve yere düşen ter 
damlalarından sarı gül; Cebrail terlemiş ve onun yere düşen ter 
damlalarından beyaz gül; Hz. Muhammed (sav) terlemiş ve onun yere 
düşen ter damlalarından ise kırmızı gül yaratılmıştır (Çukurlu, 2019: 47-
52). 

Bahsi geçen toplumsal, kültürel, dini ve batıl inanışları ve 
metaforları çoğaltmak mümkündür. Konu bütünlüğünün daha fazla 
dağılmaması için çalışmamızın asıl konusu olan ve daha çok “Divan 
Edebiyatı” isimlendirmesiyle bilinen “Klasik Osmanlı Edebiyatı”nda 
gülün kullanımı ve çağdaş bir akademisyen/romancı olan Gül 
İrepoğlu’nun romanlarındaki benzer kullanımlar üzerinde durmak 
istiyoruz. 
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Klasik Osmanlı edebiyatı şairleri eserlerinde, bugün bile birçok 
kişinin ismini duymadığı birçok çiçek türüne yer vermiştir. Çiçeklerin 
bitkisel özelliklerinin ayrıntılı olarak şiirlerde işlenmesi, bitkilerin 
yakından tanındığının göstergesidir. Bu özellikler şairlere ilham vererek 
soyut ve somut birçok teşbih, mecaz ve istiareli kullanımın ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. Örneğin, 

“gül ile sevgilinin yanağı arasında ilişki kuran bir 
şair, gülün gerçek hayattaki kırmızılığından yola çıkmıştır. 
Yine benzer şekilde sevgilinin ağzının goncaya 
benzetilmesi, goncanın bitkisel özelliğinden 
kaynaklanmaktadır. Zaman içinde tekrar ede gelen bu 
benzetmeler belli başlı mazmunların doğmasına ve ortak 
bir kültürün oluşmasına zemin hazırlamış ve bir “gül 
edebiyatı”nı doğurmuştur. Yanakta çıkan kırmızı 
lekelerden tarikat taçlarına; mezar taşı işlemelerinden 
tatlılara; kişi, yer isimlerinden çinilere ve kumaş 
desenlerine kadar kültürümüzün hemen her alanında 
kendine yer edinen gül, Osmanlı dünyasının en önemli 
anlatım araçlarından biri” (Çukurlu, 2019: 18) 

haline gelmiştir. 

2. Gül İrepoğlu Kimdir? 

Çağdaş bir sanat tarihçisi, akademisyen, mimar, yazar, televizyon 
programcısı, takı tasarımcısı Gül İrepoğlu, 1956 yılında İstanbul’da 
doğmuştur. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık 
Bölümü’nü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Estetik ve Sanat Tarihi Kürsüsü’nde akademik kariyerine başlamıştır. 
1997 yılında aynı kurumda sanat tarihi profesörü unvanını alan İrepoğlu, 
Rönesas, Barok, Minyatür vb. sanatlar üzerine dersler vermiş ve 26 yıl 
hizmetten sonra 2005’te -yazmaya daha fazla zaman ayırmak için- kendi 
isteğiyle emekli olmuştur. 

Yazar, Osmanlı resim sanatı, padişah portreleri, Lâle Devri, Doğu 
ile Batı’nın sanatsal ilişkileri, Turkuaz’ın anlamı, Lâle Kültürü, Gül 
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Kültürü ve Osmanlı Saray Mücevheri alanlarında eserler vermiş, 2005-
2007 ve 2012’de TRT; 2014’de NTV kanallarında kültür, sanat ve tarih 
konulu TV programlar hazırlayıp sunmuştur. TAÇ Türkiye Anıt Çevre 
Turizm Değerlerini Koruma Vakfı başkanı (2007-2009) ve UNESCO 
Türkiye Milli Komisyonu yönetim kurulu üyesi ve Somut Kültürel Miras 
Komitesi başkanı (2006-2012) görevlerinde bulunmuştur. 2017’den 
günümüze bir mücevher firmasında Osmanlı esinli mücevherlar için 
tasarım danışmanlığı yapmaktadır. 

İrepoğlu, sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un yeğeni, 
restoratör mimar Yaman İrepoğlu’nun eşidir. Çocukluğunun Topkapı 
Sarayı’nın bahçesinde geçtiğini söyleyen ve köklü bir aileden gelen 
İrepoğlu, kendi tabiriyle “sıradışı” bir profesördür. Gerçekleri üstün hayal 
gücüyle harmanlayarak romana dönüştüren, ayrıntıları fark etmedeki 
gözlem yeteneği hayranlık uyandıran modern bir yazardır. Bu başarısının 
bir göstergesi, romanlarının İngilizce, Arapça, Azerice, Arnavutça, 
Bulgarca, Hint-Malayalam dili, Hint-Marathi dili, Pakistan-Urduca, 
İtalyanca, Macarca, Portekizce, Romence, Rusça, Sırpça, Yunanca olmak 
üzere 15 yabancı dile çevrilmiş olmasıdır. 

 
Gül İrepoğlu’nun akademik çalışmalar, bölüm yazarlıkları, 

romanlar ve öyküler başlıkları altında yayınlanmış birçok eseri vardır. Bu 
eserlerden bilhassa lâle ve gül üzerine olanları, yazarın bir çiçek sevdalısı 
olduğunu da ortaya koyar niteliktedir. Gölgemi Bıraktım Lâle 
Bahçelerinde (2003) romanında, Topkapı Sarayı’ndaki ilişkiler ve Lâle 
Devri; Fiyonklu İstanbul Dürbünü (2009) isimli eserde, anı-roman 
çerçevesinde giysilerden yola çıkılarak İstanbul’un son 50 yılı 
anlatılmıştır. Aşk-ı Derya, Ayvazovski’nin Gizli İstanbul Güncesi (2016) 
romanı, 19. yüzyılın ünlü deniz ressamının İstanbul serüvenini konu 
almaktadır. Yazarın 2019’da yayınlanan altıncı romanı Kavuşmak, 
1950’lerde başlayıp günümüze kadar uzanan hikayesinde ünlü müzisyen 
Mesut Cemil Bey’in gizli aşkını, dönemin İstanbul’u ve Klasik Türk 
Müziği dünyası fonunda işlemektedir. 

 
Çalışmamızda incelediğimiz ve yazarın ilk tarihi romanı olan 

Câriye (2007)  romanında, 18. yüzyılda, I. Abdülhamit döneminde 
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Osmanlı Sarayı hareminde geçen bir aşk öyküsü; İstanbul Yıldızı’nda 
(2014) ise görkemli bir elmasın Kanuni döneminden günümüze gelişinin 
gerçek olaylara dayanarak oluşturulan kurgusu ele alınmıştır. 

3. Klasik Osmanlı Şiirindeki Tasvirler ile Gül 
İrepoğlu’nun Romanlarındaki Tasvirlerin Mukayesesi 

 3.1.1. Renkleri Bakımından Güller 

Gül denilince akla gelen ilk renk çoğunlukla kırmızıdır. 
Isparta civarında yaşayan birinin ise aklına gelen ilk rengin pembe 
olması kaçınılmazdır. Halbuki çiçek mütehassıslarına göre gül 
kadar renklerinin tespit edilmesi güç olan hiçbir çiçek yoktur 
(Kenber, bty: 32). Güneşin, bulutlu ışığın, gölgenin, gübrenin, 
toprağın, iklimin güllerin rengi üzerine etkisi vardır. Gül 
renklerinin aslı dört temel renk olan kırmızı, beyaz, sarı ve 
mavidir. Zikredilen sebeplerle ve melezleme yöntemleriyle 
turuncu, yeşil, mor, lila, pembe, siyah vb. renkli; abraşlı, benekli, 
lekeli, çizgili desenli güller elde edilmiştir. Gülün renginin tespiti 
ilkbaharda ve sabahleyin yapılabilir. Gonca halindeki gül sonradan 
renk değiştireceği için açılmış haldeki çiçeğin rengine bakmak 
gerekir (Kenber, bty: 35). 

Klasik Osmanlı şiirinde güller, renkleri bakımından çeşitli 
vesilelerle sevgili ile ilişkilendirilmiştir. Hemen bütün Osmanlı 
şairleri sevgilinin yanağını kırmızı güle benzetmiştir. Farklı bir 
kullanım olarak Taşlıcalı Yahya, beyaz bir elbise giyen sevdiğini 
görünce, onun beyaz güle benzediğini hayal etmiştir (G. 300/5)1. 
Şeyhülislam Yahya, sevgilisinden gelen gamze oklarının, sinesinin 
bağında kırmızı güller açtığı hayalini kurmuş (G. 45/1), Tacizade 
Cafer Çelebi ise, aşk ateşiyle alevli bir külhan olan meskeninin 
sevgili sayesinde “gülhan”a döndüğünü söyleyerek hem Hz. 
İbrahim’in ateşe atılma kıssasına telmihte bulunmuş hem de 

                                                            
1 Parantez içlerindeki G, Gazel; k kaside nazım şekillerini ifade eder. Şekil bilgisinden 
sonraki ilk sayı/rakam, divandaki kaçıncı şiir olduğunu; ikinci sayı/rakam o şiirin kaçıncı 
beyti olduğunu gösterir. Alıntı yapılan eserlerin künye bilgisi kaynakça bölümünde 
verilmiştir. 
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kırmızı renk-gül-kül arasında güzel bir teşbih oluşturmuştur (G. 
44/1). Nâşid, gülün kendini bülbüle göstermeden önce üzerine 
pembe renkli bir elbise aldığını söyleyerek pembe güle işarette 
bulunmuştur (G. 54/4). Güller, sadece canlı renklerle tasvir 
edilmemiştir. Örneğin Ahmedî, bahar vaktinde gülün sevgilisine 
kavuştuğu için hayadan/utançtan kızardığı, sonbahar vaktinde ise 
ayrılık acısıyla sararıp solduğu (G. 614/6) hayalini kurarak 
sararmış-solmuş güllere çağrışım yapmıştır. Gül, dalından 
koparılırsa hatta bir de koklamak için elden ele dolaştırılırsa çabuk 
solar. Hayretî, bu gerçeklikten hareketle sevdiğini “gül gibi elden 
ele varma ki tez solmayasın” (G. 158/2) diyerek uyarırken solmuş 
gülün de kendince tanımını yapmıştır. 

Gül İrepoğlu da romanlarında çeşitli vesilelerle farklı 
renklerdeki gülleri tasvir etmiştir. Yazar, Cariye romanında Çin 
diyarından getirilen, usta Osmanlı kuyumcuları tarafından özenle 
işlenmiş kâselerin içine konulan, has bahçeden toplanan güllerin 
renklerine dikkat çekmek ister gibidir: 

“…ve bu mücevher kâselerin aralarında ince 
boyunlu, gümüş işlemeli bardaklarda taptaze güller; has 
bahçeden yeni devşirilmiş, tam da yakıştığı üzere. Bu kez 
bilhassa yavruağzı rengindeki, bir de eflatunumsu 
renkteki güllerin toplanmasını, koyu kırmızılar ile 
parlak sarıların ise devşirilmemesini buyurdum ki, 
çiçekler meyvelerin rengini gölgelemeye…” (C: 24)2 

Yine aynı romanın I. Abdülhamit’in yatak odasının tasvir 
edildiği bölümünde, duvardaki kabartmalı ve kırmızı renkli gül 
işlemeleri okuyucunun dikkatine sunulmuştur: 

“...hele senin mübarek yatağının olduğu odadaki 
ocak yaşmağının nakışları aklımdan çıkmaz hiç. O tek 
gecemizden zihnimde kalan bir renkli hatıradır o kabartma 
kırmızı güller…” (C: 46) 

                                                            
2 Parantez içindeki C, Cariye; İY, İstanbul Yıldızı romanını ifade eder. Sayılar/rakamlar 
ise, alıntı yapılan bölümün bulunduğu sayfa numaralarını gösterir. 
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Romanın kahramanı cariye, kağıttan bahçeler yapmak 
istemektedir. Onun bahçesindeki renkler içinde gül pembesi de 
vardır: 

“...hayalimdeki renkleri Sümbül Ağa’ya günlerce 
tarif ettim hem de yalvardım. Mesela gül pembe ve 
erguvani renkleri mutlaka kullanmalıydım ve fıstıki yeşili 
ve duman rengini ve en derin kırmızıyı ve menekşenin 
morunu tabi…” (C: 59)  

Eski Anadolu evlerinde genellikle görülen ve hatta 
günümüzde nadiren de olsa karşılaştığımız müstakil evlerin giriş 
kapılarının üzerine sardırılmış sarmaşık güllerinin görüntüsü 
herkesin dikkatini çekecek bir güzelliktedir. Romanın kahramanı 
olan cariye, hayallerinde gezdiği bahçeleri/bahçeli evleri tarif 
ederken yaban güllerini de, güllerin şeker pembesi renklerini de 
oldukça ustaca betimlemiştir: 

“...şeker pembesi yabangülleri ile mor leylakların 
sardığı demir bir kapıdan geçiyorum…” (C: 104) 

Eserin ilerleyen sayfalarında günümüzde duymaya pek 
alışık olmadığımız bir gül renginden bahsedilmektedir: Kayısı 
renkli güller. Bu renk, sarı ve turuncu arası bir renk tonudur. 
Yazarın, bu rengi başka bir teşbihle de ifade edebilecek iken veya 
“turuncuya yakın bir renkteki güller” benzeri bir cümle ile 
betimleyebilecek iken “kayısı rengi” ile ifade etmesi, okuyucunun 
zihninde daha kuvvetli ve daha hoş bir çağrışım yapmak içindir, 
diyebiliriz: 

“...Bahçenin içindeyim şimdi. Akasya ağaçlarıyla 
gölgelenen, parlak küçük çakıl taşlarından oluşan yolda 
ilerliyorum. Bir yandaki kayısı renkli güller yüzlerini 
ışığa dönmüş, öte yandaki mor sümbüller birbirine bitişmiş 
sanki, kesif bir mor leke misali yapışmışlar bahçenin bir 
kenarına...” (C: 121) 
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İstanbul Yıldızı romanında da benzer kullanımları görmek 
mümkündür. Yazar, romanın kahramanı Gülfem’in ağzından saray 
odasını betimledikten sonra, içinde bulunan durumun da etkisiyle 
ortamın sanki bir oda değil gerçek bir çiçek bahçesine dönüştüğü 
hayalini kurmuştur. Bu bahçedeki güller daha açmamış, 
şekerrenkli birer gonca halindedir: 

“…saray odası değil de, gökyüzünde gümüş ayın 
ışığı altındaki kıpkırmızı lalelerin, şekerrenk gonca 
güllerin, katmerli al karanfillerin, narin beyaz sümbüllerin 
kokularını saldığı sahici bir çiçek bahçesiydi belki…” (İY: 
42) 

Yazar, billur bardaklara konulmuş çiçekleri tarif ederken 
artık gül mevsiminin çoktan geçtiğini ve kışa yakın son defa 
görülen gülleri tarif etmek acıyla “güz gülleri” tabirini 
kullanmıştır. Güllerin rengi artık kırmızıdan turuncuya, 
turuncudan sarıya kaymış haldedir: 

“...mercandan sedef kaşıkların ve dizi dizi billur 
bardaklardaki son güz güllerinin arasında… (İY: 106) 

3.1.2. Türleri Bakımından Güller 

Güllerin özellikleri bakımından birçok şekilde tasnif 
edildiğine önceki bölümde değinilmişti. Farklı tasniflerin yanı sıra, 
aynı güle farklı isimlerin verilmesi de söz konusudur. Bunlardan 
biri “katmerli gül”dür. Latince Rosa Centifolia olarak bilinen bu 
gülü kaynaklarda okka/hokka gülü veya gül-i sad-berg (yüz 
yapraklı gül) isimleriyle görmek de mümkündür (Ahmet Vefik 
Paşa, 2000: 798; Sami, 2010: 399). 

Klasik Osmanlı şiirinde, -mecazen- sevgilinin kirpik ve 
kaşlarından gelen ok ve hançer yaraları sebebiyle aşığın vücudu 
yaralar içinde kalır. Yaralardan akan kanlar, rengi sebebiyle güle 
benzetilir. Hele ki bir aşık, sinesinde gül-i sad-berg açtığını 
söylüyorsa, vücudunun yaralarla dolu olduğu kastedilir 
(Şeyhülislam Es’ad 174/4). Gül-i sad-berg, diğer adıyla katmerli 
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gül, diğer güllere nazaran daha yoğun ve daha güzel kokar. Klasik 
şairin tasavvuruna göre büyük melekler bile bu güzel kokunun 
tesiriyle ebedi bir neşve haline girer (Leskofçalı Galib, 74/4). 

Gül çeşitlerinden biri de tek yapraklı olanlarıdır (R. 
Berberifolia). Günümüzde çok az bulunan bu çeşit pek 
bilinmemektedir. Gülün tek yapraklı olması veya bir fidanda tek 
gül açması, tek kelimesinin “sadece, gibi, yeter ki” anlamları da 
bulunması dolayısıyla sık sık kelime oyunları yapılmıştır. 
Hayretî’nin, 

Sen açıl gül gülşen-i hüsn içre tek güller gibi 
Ben ko nâlân olayın gen yerde bülbüller gibi (G. 436/1) 
 

dizelerindeki tek kelimesi iki anlama da gelebilecek şekilde 
kullanılmıştır. Birinci anlamına göre şair sevgilisine “sen 
güzelliğin gül bahçesinde gül, açıl, tek güller gibi” demektedir. 
İkinci anlamına göre ise “sen yeter ki güzelliğin gül bahçesinde 
gül, açıl; ben inlerim, beni düşünme” diyerek seslenmektedir. 

İrepoğlu, İstanbul Yıldızı adını verdiği, muhteşem 
güzellikteki mücevheri tarifi esnasında onu benzetebileceği birçok 
unsur varken “üzerine çiy düşmüş katmerli gül”e benzetmiştir. Bu 
da yazarın bilinçaltında bu çiçeğin ne kadar önemli bir yer 
tuttuğunu göstermesi bakımından dikkate değerdir: 

“…üzerine çiy düşmüş katmerli gülden daha 
mükemmel, gök kubbenin avizesi ayın billur topundan 
daha parlak bir elmas olsa da bu…” (İY: 46) 

Yazar, romanın başka bir bölümünde elması, Kösem 
Sultan’ın tek kulağındaki bir küpe şeklinde kurgulamıştır. Bu küpe 
tasvir edilirken yine katmerli gül benzetmesi kullanılmıştır: 

“... (Kösem Sultan’ın) sağ kulağındaki küpeye avize 
olan mavi elmas nasıl da farklı hepsinden. Katmerli gülün 
üzerine seherde düşmüş çiy tanesinden de duru…” (İY: 
120) 
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Bahtî mahlasıyla şiirler yazan III. Ahmet’in, Kösem 
Sultan’a olan aşkının betimlendiği bölümde yazar, III. Ahmet’in 
dilinden, İstanbul Yıldızı ismini verdiği ve bir eşi daha olmayan 
elmasa da telmihte bulunarak Kösem’i övmektedir. Burada 
Kösem, padişahın gönül bahçesinin tek gülüdür; o bahçede ondan 
başka gül yoktur, anlamı ön planda olsa da tek açan güllere 
çağrışım yapıldığını söylemek de mümkündür: 

“...benim gök kubbemin tek yıldızı sensin Kösem, 
hem de gönül bahçemin tek gülü...” (İY: 120) 

  3.1.3. “Gül”lü İsimler 

Gül kelimesi, çok eski zamanlardan beri farklı toplumların 
dillerinde çeşitli varyatlarıyla kullanılagelmiştir. Kimi zaman yer 
isimlerinde, kimi zaman eser isimlerinde, çoğu zaman ise kişi 
isimlerinde karşımıza çıkar. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 
tarafından yayınlanan Adlarımız isimli çalışmada içinde gül 
kelimesi geçen 123 adet isim verilmiştir (Erol, 1992: 162-166). 
Türk Dil Kurumu’nun Kişi Adları Sözlüğü’nde yapılan tarama 
neticesinde ise içinde gül kelimesinin bulunduğu 366 adet isim 
tespit edilmiştir (Çukurlu, 2019: 42). 

Klasik Osmanlı şairleri gülden türettikleri birçok kelimeyle 
sevdiklerine hitap etmişlerdir. Bunun en belirgin bir örneği 
Nedîm’e aittir. O, sevdiğine seslenirken hep “gülüm” der ve çiçek 
olan güle dönerek der ki: “Seni sevmemin sebebi, sevdiğime 
gülüm diye hitap etmemdir”: 

Gülüm şöyle gülüm böyle demekdir yâre mu’tadım 
Seni ey gül sever cânım ki cânâne hitâbımsın  (k. 

18/6) 
 

İrepoğlu’nun, İstanbul Yıldızı romanındaki ana karakterin 
ismi Gülfem’dir. Gülfem, “gül ağızlı, ağzı gül gibi güzel ve 
kırmızı olan” anlamına gelen Farsça birleşik bir sıfattır (Ayverdi, 
2011: 443). Romanda Kanuni’nin cariyesi olan Gülfem’in ismi 46 
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defa geçmektedir. İstanbul Yıldızı isimli elmas, Kanuni tarafından 
Gülfem’e hediye edilmiştir. 

Romanın sonlarına doğru, Sultan Abdülaziz zamanında 
bulunan bir cariyenin daha ismi geçmektedir ki ne tesadüf, onun 
da ismi Gülfem’dir. Bu isim de 4 defa kullanılmıştır. 

İstanbul Yıldızı’nda adı geçen kişilerden biri olan Civan 
Bey, ağabeyi Sadrazam Derviş Paşa sayesinde kısa zamanda 
makam sahibi olmuştur. Ağabeyi, ona bir de cariye hediye 
etmiştir. Cihan Bey cariyeye “gül dağıtan, gül saçan” anlamlarına 
gelen Gülriz ismini vermiştir. Eserde, bu isim 5 defa geçmektedir: 

“…kız boş fincanları almak için eğildiğinde 
gözlerine dalıp gitti bir an, Gülriz ismini vermişti ona, gül 
dağıtan, gül saçan… Çünkü o, Civanbey’in hayatının her 
yanına güller serpmişti sanki. Onu da ağabeyi hediye 
etmişti…” (İY: 106) 

3.1.4. Gül Mamülleri 

Tarihin çok eski zamanlarından bu yana gülden çeşitli 
yiyecekler, içecekler, kozmetik ürünleri, tedavi amaçlı macunlar 
üretilmiştir. Söz gelimi, 9. yüzyılda yaşayan meşhur hekim 
Kindî’nin Akrabadin isimli kitabında gül; mide ağrıları, ülserler, 
karaciğer hastalıkları, ağrıyan boğaz ve ağız hastalıklarında; gül 
yağı ise, yanıklar, ülser yaraları ve hemoroid merhemlerinin 
terkibinde kullanıldığı belirtilmiştir. İbnü’l Baytar da gül suyunun 
içildiğinde mide bulantısına iyi geldiğini, mideyi güçlendirdiğini, 
kan tükürmeye karşı faydalı olduğunu söyler (Altıntaş, 2010: 91-
93; Çukurlu, 2019: 240). 

Günümüzde gülün tedavi amaçlı kullanılan mamülleri 
unutulmuş olsa da, kahvaltılarımızdaki gül reçeli, bilhassa 
ramazanlarda sofralarda olan gül şerbeti ve güllaç, özel günlerde 
ikram edilen gül suyu -kısmen de olsa gül yağı- değerini hala 
korumaktadır. İnsanlık, gülün güzel kokusunu sadece bahar 

131/141



mevsiminde değil her zaman duyabilmek için çeşitli yöntemlerle 
gül yağı ve gül suyu çıkarmayı denemiş ve başarılı olmuştur. 

Klasik Osmanlı şairleri güllü mamülleri de şiirlerinde 
başarıyla kullanmışlardır. Bunlardan biri olan Şeyhî, “iyilik 
yapanların, iyi kişilerin hoş kokusu gül suyuna dönüşen gül gibi 
sonsuza kadar kalır” (G. 69/4) diyerek iyilik ve gül suyu arasında 
bağdaştırma yapmıştır. Ahmet Paşa, sevgiliye kavuşma sabahında 
ona layık olabilmek için yüzünü gül suyu ile temizlemesi 
gerektiğini belirtir (G. 60/2). Figânî, sabah saatlerinde çiçeklerin 
üzerinde görülen çiy damlalarını, feleğin, gelen misafirlere 
dağıttığı gül suyuna benzetmiştir (G. 24/3). 

Klasik şiirimizde gül reçeline doğrudan rastlamasak da 
güllaç, güllabiye, gül-be-şeker, gül şekeri kullanımlarıyla 
karşılaşmaktayız. Örneğin, Mihrî Hatun, sevgilinin ayrılık zehrine, 
güllaç panzehiri ile karşı koyduğunu söyler (G. 78/6). Ahmedî, 
hastalara şifa için gül şekeri verildiğini, kendi şifasının ise 
sevgilisinin dudağı olduğunu (G. 620/4) söyleyerek hem sevgilinin 
dudağını gül şekerine benzetmiştir hem de gül şekerinin tedavi 
amaçlı kullanıldığına işarette bulunmuştur. 

İrepoğlu, yeni gözde olan ve padişahın huzuruna çıkmaya 
hazırlanan bir cariyenin süslenme anını vasfederken onun 
vücudunu Aşkıdil isimli kahramanına gül yağı ile ovalatır:  

“...Aşkıdil, yeni gözde olan on beş yaşındaki 
Melekşah’ın vücudunun her yanını gülyağıyla ovmayı 
sürdürürken, bir yandan da padişahın bu kokuyu sevip 
sevmediğini düşünecek mi acaba?... (C: 96) 

Yazar, padişahın diliyle cariyeye hitap ettiği bölümde bir 
beyit kullanır. Beyitte, sevgilinin yanağının hasretiyle 
ağlandığında göz yaşlarının gül suyuna dönüşeceği söylenir: 

Yanağın anarak ağlasam gözyaşlarım gül suyu olur 
Dudağın hayali ile su içsem şarap olur  

 (C: 132) 
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Gülden üretilen mamül olmamakla beraber konunun 

uygunluğu sebebiyle buraya almayı uygun bulduğumuz ve “gül 
suyu serpmek için kullanılan, karın kısmı şişkin, uzun boyunlu, 
ağzı delikli, camdan veya mâdenden ufak kap” (Ayverdi, 2011: 
443) şeklinde tarif edilen gülâbdan da İrepoğlu’nun kaleminde 
kendine yer bulmuştur. 

“...bir de türlü hediyeyle donanmış da gelmişler idi 
elbet; mesela bu hediyelerden biri, muhteşem bir 
gülabdan, nazarı dikkatimi çekmiş, bunu küçük şehzadem 
Mahmud’a münasip görmüştüm. Her yanından güya çam 
kozalakları misali hareketli inciler ile yakutlar sarkan, som 
altından mamul, el kadar bir ağaç idi bu; ağacın tepesinde 
de o emsalsiz Hindikari mine işlemeleriyle bir gülabdan 
oturtulmuş idi ki, kullanmaya kıyamaz insan...” (C: 107) 

Derviş Paşa’nın kardeşi Civan Bey’in konağının 
betimlendiği bölümde, sedef kaşıkların tasviri yapılırken “gül 
reçeli tadılıp bırakılmış” denilmesi de güle olan ilgiyi göstermesi 
bakımından oldukça dikkat çeken bir husustur: 

“...Ege’nin güneyinden kopup yukarılara tırmanan 
hafif esintiyse kâh sinideki henüz boşalmış gümüş işlemeli 
zarflardaki kahve fincanlarının, gül reçeli tadılıp gümüş 
bardaklara bırakılmış uzun sapları mercandan sedef 
kaşıkların…” (İY: 106) 

3.1.5. Gül Bahçeleri 

İlk çağlardan günümüze kadar farklı kıtalarda çeşitli 
güllerin yetiştirildiği bilinmektedir. 9. yüzyıl bilgini Dinâverî, 
Arabistan bağlarında güle sık rastlandığından bahsetmiştir. Fakat 
modern anlamdaki ilk gül bahçesini, asıl ismi Rose (Gül) olan 
Napolyon’un eşi İmparatoriçe Josephine kurmuş ve ölene kadar 
geliştirmiştir. Bu bahçede kendisi hayatta iken 250 çeşit gül 
bulunduğu, 1829 yılına gelindiğinde ise gül çeşidinin 2562’ye 
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ulaştığı bilinmektedir (Altıntaş, 2010: 7; İrepoğlu, 2014: 50). 
Kenber, Fransa’da kurulan gül bahçesinin en meşhur ve en zengin 
bahçe olduğunu, burada 8000 çeşit gül bulunduğunu söyler (bty: 
90).  Bugün Süleyman Demirel Üniversitesi “Rosarium (Gülistan) 
Tesisi” projesi kapsamında ülke genelindeki 65 ilden, çelik 1113, 
köklü 667 olmak üzere toplam 2486 çeşit gül toplanmış ve SDÜ 
botanik bahçesine dikilmiştir (Fakir, Hüseyin vd. Süleyman 
Demirel Botanik Bahçesi Rosaryumunda Bulunan Doğal ve 
Modern Gül Taksonları, SDÜ Her Yönüyle Gül Sempozyumu 
Basılmamış Bildiri, 2012, Isparta). 

Klasik Osmanlı şairlerinin gül bahçesi tasvirleri ise 
sayısızdır. Şiirlerinde gül bahçesi geçmeyen şair neredeyse yoktur. 
Klasik şiirin bayan şairlerinden olan Mihri Hatun, gül bahçesini 
bir hapishaneye benzetir ve bülbülün, gülün tutsağı olduğu için 
dikenin eziyetini çektiğini söyler (G. 32/5). Hayretî, sevgilinin 
bulunduğu ortamın kendisi için zaten bir gül bahçesi olduğunu, 
bunun için gül bahçesine gerek olmadığını (G. 65/1); Bâkî, şarap 
meclisinin kendisi için gül bahçesi, meyin gül, sürahiden çıkan 
“kulkul” sesinin bülbül sesi olduğunu tasavvur eder.3 

İrepoğlu da “gül bahçesi”ni kimi zaman gerçek anlamıyla 
kimi zaman ise mecaz çağrışımlarla kullanmıştır. Aşağıdaki 
örnekte görüleceği üzere çinileri tasvir ederken kullanılan “gül 
bahçesi” tabiri; neşeli, sevinçli, mutlu anlamlarına gelebilecek 
şekilde sarf edilmiştir: 

“...neden o azametli çinilerde hiç güz mevsiminin 
geçkin, solgun ve asil renklerini kullanmazlar? Neden hep 
o en ifrat keyifli renkler? O suni cennet? Alemin bu misal 
olmadığını bilmez mi o usta? Bahçelerin o gizli hüznü 
nerede? Onun kendi alemi hep böylesi bir gül bahçesi 
midir?...” (C: 111) 

                                                            
3 Klasik Osmanlı şiirinde gül bahçesi tasavvurları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: ÇUKURLU, 
Talip (2017), Dîvân Şâirinin Gülistân/Gülzâr/Gülşen Mefhumu, Littera Turca Journal Of 
Turkish Language and Literature, C.3, S.2, s. 69-85. 
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Yazar, 3. Mehmet’in ölümü bekleyen kardeşine bir beyit 
söyletmiştir. Buradaki gül bahçesi de yine mecazen “dünya 
hayatı” anlamında kullanılmıştır: 

“...Avusturya’ya karşı kazandığı zaferlerle Eğri 
Fatihi unvanını alan 3. Mehmed (kendisi de 38 yaşında 
öldü) tahta çıkınca 19 kardeşini boğdurtmuştu. En küçüğü 
annesini emiyordu. En büyüğü ise bu karara inanmamış, 
sonunda celladı beklerken şöyle bir beyit söylemiştir: 

Kudret katibi alnıma ne yazdı bilemedim 
Bu gül bahçesi alemde hiç gülemedim...” (İY:81) 
 
İrepoğlu, İstanbul Yıldızı isimli elmasın serüvenini 

anlatırken o değerli taşı, yabancılardan saklamak için gül 
bahçesinin derinliklerine gömdürür: 

 
“...Hükümdar elması sevgili kadınına armağan etmiş 

ama kadın kısa süre sonra ölünce taşın ve barındırdığı 
hatıraların başkasına geçmesini önlemek üzere kadınıyla 
hep gezindiği gül bahçesinin derinliklerine gömülmesini 
buyurmuş...” (İY: 34) 

3.1.6. Gülle İlgili Diğer Kullanımlar 

Klasik Osmanlı şiirindeki en yaygın benzetmelerden biri de 
sevgilinin yanağının rengi ve yumuşaklığı itibariyle güle 
benzetilmesidir. Bunun en güzel örneklerinden biri, Avnî 
mahlasıyla şiirler yazan Fatih Sultan Mehmet’e aittir. O, “kırmızı 
güllerden bahsediyorsam bundan muradım sevgilinin yanağı; servi 
ağacından bahsediyorsam bundan muradım da sevgilinin boyudur” 
(G. 8/1) diyerek gül-yanak teşbihine hoş bir örnek ortaya 
koymuştur. Başka bir şiirinde ise sevgilinin al yanaklarını iki deste 
güle benzetmiştir (G. 45/2). Fatin ise bülbülün, sevgilinin kırmızı 
yanağını gördüğünden beri gülü anmayı bıraktığı hayalini 
kurmuştur (G. 164/4). 
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İrepoğlu, Cariye romanında padişahın, kadınını öven, onu 
güzelleyen birçok medih cümlesinin arasına, gül yanak tasvirini 
koymayı da ihmal etmemiştir: 

“...Benim ruhumun şahı, ruhu şah kadınım, gül 
yanaklı Ruhşahım, sana böyle seslenmeme müsaade et....” 
(C: 135) 

Gözlem ve betimleme kabiliyetine, estetik zevkine, sanat 
tarihçiliğinden gelen bilginin de eklenmesiyle üstadâne tasvirler 
yapan yazar, padişahın oturacağı tahtı ve bu tahtın bulunduğu 
odadaki tavan işlemelerini anlatırken, tavandaki “güllü dallı” 
nakışlara değinmeden geçemez: 

“...Ne zaman ki tavanın güllü dallı nakışları arasına 
yerleştirilmiş altın varak çerçeveli billur aynalardan cihan 
padişahının sorgucundaki elmasların ışığı, yakutların, 
zümrütlerin rengi akseder, işte o saat tahtın haşmeti 
bütünüyle temaşa edilir...” (C: 21) 

Haremin “karanlık duvarları”nın resimlerle bezenmesinin 
tasvir edildiği başka bir bölümde yazar, duvarlardaki gül 
tasvirlerinin insana huzur verdiğini de hissettirecek bir kullanımla 
gülleri kişileştirir: 

“...artık haremin dört bir yanındaki çiçek resimleri, 
laleler, sümbüller, menekşeler, birbirine bağlanan zarif 
yapraklı dallar dört bir yanı hasbahçeye çevirir. Gözlerin o 
sevinçli güllere değmesi gamı, tasayı alır bir an; gönülleri 
açar; korkuları yatıştırır... (C: 46) 

Hünkar’ın, Nakşidil Sultan’dan olan ikinci oğlu Şehzade 
Mahmud için yaptırdığı beşik betimlenirken beşiğin üzerindeki 
güllerden de bahsedilmiştir. Fakat buradaki güller, yazarın -bir 
sonraki paragrafta değindiğimiz- başka bir eserinde de belirttiği 
üzere “gül resmi murassa” adı verilen, gülün görünümünün temel 
çizgilere indirgenmesiyle ortaya çıkan çiçek işlemelerine benzer 
bir desen olsa gerektir: 
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“...ve o yaldızlanmış kaplamaların üzerine elmastan, 
zümrütten, yakuttan sıra sıra güller işlenmiş, böylece 
gönül açıcı bir çiçek bahçesi beşiğin yuvarlak hatlarını 
dolanıp bütün sathına yayılmış; bir kokusu eksik…” (C: 
82) 

Osmanlı Devleti’nin 16. ve 17. yüzyıllarında değerli taşlara 
olan ilgi diğer dönemlere göre daha fazladır. Bu ilgi sadece 
bayanlarda değil erkeklerde de oldukça yüksektir. Padişahların 
sorguç denilen, sarığın kıvrımları arasına yerleştirilen, yuvasına 
turna, tavus, balıkçıl, şahin, deve kuşu ya da hüma kuşu tüyleri 
takılan mücevherler de bu duruma bir örnektir. Sorguçların 
biçimlerine göre çeşitleri vardır. Taşların çiçek motifine yakın 
dizilimiyle biçimlenenlerine “gül sorguç” denilmiştir. 
Sorguçlardaki taşlar özel kesimlere tabi tutulur. Bu kesimlerden 
biri “gül kesim” veya “roze/ruze” şeklinde isimlendirilmiştir. Bu 
taşlar, çiçek taç yapraklarını andıran yüksek altın yuvalara konulur 
ki buna da “gül resmi murassa” adı verilmiştir (İrepoğlu, 2014: 
253-254). 

İrepoğlu, romanın kahramanı olan cariyenin ağzından 
padişaha işittirme amacı olmadan yazdığı mektubunda, kendi 
ışığını, hünkari elmas ile süslenmiş, gül resmi sorguçun 
parlaklığıyla kıyaslamıştır. Yazarın, bu satırları kaleme alırken 
Levnî’nin resmettiği, Sultan II. Mustafa portresindeki sorgucu 
çağrıştırdığını düşünmemek elden bile değildir. Ayrıca, bu satırlar, 
romanın arka planında ne kadar geniş bir birikimin olduğunu 
göstermesi bakımından güzel bir örnek teşkil etmektedir: 

“...Haşmetlim, ben ışığımı hünkari elmas ile 
müzeyyen gül resmi sorguç misali yansıtmayı da bilirim, 
gereğinde onu kısmayı da, kandilin ışığını kısar gibi... (C: 
130) 

4. Sonuç 
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Birçok medeniyette önemli bir yer edinen çiçekler ve 
bilhassa gül, Osmanlı toplumunda da ayrı bir öneme sahiptir. 
Güzel sanatlardan mimariye, dokumadan ahşap işlemeciliğine 
kadar birçok alanda kendisinden istifade edilen gül, Klasik 
Osmanlı şiirinde de çeşitli hususiyetleriyle kullanılmıştır. 
Şiirlerde, daha çok sevgilinin güzelliğini tasvir etmek amacıyla 
kullanılan gül; renkleri, çeşitleri, mamülleri bakımından da 
eserlere konu olmuştur. Duvarları, beşikleri, mücevherleri 
süsleyen gül motifleri de şairlerin usta kalemlerinden nasibini 
almıştır. 

Sadece Cariye ve İstanbul Yıldızı romanlarının incelendiği 
bu çalışmada Gül İrepoğlu’nun, Osmanlı dönemi yazarlarına 
benzer şekilde betimlemeler yaptığı görülmüştür. Aradan asırlar 
geçse bile, sözgelimi 14. yüzyılda yaşamış olan Ahmedî, 18. 
yüzyılda yaşamış olan Nedîm ile 21. yüzyılda yaşayan bir yazarın, 
hemen hemen aynı tasvirleri yapmış, aynı teşbihleri, mecazları vb. 
kullanmış, aynı duyguları terennüm etmiş olmaları, kökleri ne 
kadar sağlam bir “gül kültürü”ne sahip olunduğunun değerli bir 
göstergesidir. 
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