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ÖN SÖZ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin kuruluşundan bugüne kadar olan süre 
içerisinde parlamenter olarak millet hizmetinde bulunan şairlerimizin şiirlerini 

biraraya getirmeyi amaçlayan bu ilk değerli çalışmadan büyük memnuniyet duyu
yoruz. 

Turkiye Büyük Millet Meclisi'nin 70 inci kuruluş yıldönümünü kutlama prog
ramı çerçevesinde yo~un bir araştırma sonucunda hazırlanan bu yayınımızın il
giyle karşılanaca~ı inancındayım . 

Bu kitapta Milli Mücadele yıllarında milletin ortak duygu ve heyecanlarını di
le getiren, ba~ımsızlık aşkını ve milli birlik ruhunu güçlendiren şiirleriyle gönülle
rimizde taht kuran mümtaz parlamenter şairlerimizi bir kez daha sevgi ve saygıyla 
anaca~ız. Ayrıca daha sonraki dönemlerde siyasal hayat içerisinde görevlerini ye
rine getirirken, kültür ve sanat dünyasına eserleriyle katılan ve şiirleri ilk kez bu 
kitapta yayınlanacak olan di~er parlamenter şairlerimizi de de~işik yönleriyle ta
nıma imkanı bulacağız. 

Bu değerli eseri sürekli ve titiz bir çalışma sonucu bizlere kazandıran Sayın 
Feyzi Halıcı'ya, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu olarak içten teşekkürlerimizi 
ve takdirlerimizi sunuyoruz. 

Kitabın kültür ve sanat dünyamızayararlı olmasını diliyor, sayın okurlara sev
gi ve saygılar sunuyorum. 
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SUNUŞ 

Feyzi HALıCI 

TBMM'nin yetrrıışinci kuruluş yıldönümü dolayısıyla, yüce meclisin çatısı altında 
yetmiş yıl boyunca çeşitli dönemlerde parlamenterlik görevinde bulunmuş şairlerimi
zin eserlerini, eserlerinden seçilmiş örnekleri ve hayat hikayelerini bir Güldeste halin
de kamuoyuna ve sanatsevedere duyurmayı yerine getirilmesi gereken bir hizmet olarak 
kabullendim. Zaman tünelinde derinli~ine bir çalışmayı, özellikle araştırmayı gerekti
ren bu eseri, elli yılı aşkın bir kültür-sanat birikiminin sa~ladı~ı deneyimle tamamlamış 
olmanın tatlı sorumlulu~u içindeyim. Gerçe~e. güzele ve faydalıya en yakın olabilme 
gayretlerimi ne derecede yerine getirdi~imi takdirlerinize bırakıyorum. 

Yurdumuzun kurtarıcısı, Mustafa Kemal Atatürk, sanattan ve sanatçıdan mahrum 
bir toplum düşünemiyor, bu duyarlı~ını şu düşünceleriyle dile getiriyordu: 

"Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böy
le bir millet bir aya~ı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir." Atatürk bu 
konudaki düşüncelerini şu sözlerle ba~lıyordu: "Sanatın ehemmiyetini takdir etmeli 
ve bu takdirin, bu günün icabatına göre lazım gelen vesaite tevessül ile olaca~ını anla
malıyız." 

Atatürk. Milli Mücadele bayra~ını açıp, Anadoluya geçti~i günden itibaren asker 
arkadaşlarıyla birlikte çevresinde yazarlar, şairler, fikir adamları, bilim adamları yer 
almışlardı. "1-iakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" düşüncesiyle "imtiyazsız, sınıfsız kay
naşmış bir kütleyiz" derken halkımızla birlikte yurdumuzun en tanınmış şairleri, yazar
ları, gazetecileri, sanatçıları da Turkiye Cumhuriyeti'nin temel harcına bir şeyler koya
bilmek için bu yeniden varolma mücadelesinde bütün güçleriyle Atatürk'ün etrafında 
kenetlenerek, şehir şehir, meydan meydan. cephe cephe konuşmalar yapmış, şiirler 
söylemiş, yazılar yazarak halkımızı irşad ederek Milli Mücadelenin zaferle sonuçlan
masında üzerlerine düşen kutsal görevi baş_arıyla yerine getirmişlerdi. 
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1920-1990. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun yetmişinci yıldönümün
de. Parlamenter şairlerin şiirlerini bir Güldeste'de toplarken, ilk ve ikinci Büyük Millet 
Meclisinde görev yapan parlamenter şairlerin ve yazarların Büyük Önder Atatürk'ün 
etrafında kenetlenerek verdikleri örnek hizmeti şükranla yadetme~i bir borç biliyorum: 
Bütün eli kalem tutan yazarlar. şairler. gazeteciler. Milli Birli~i sa~lamak. Milli Müca
deleyi zaferle sonuçlandırmak gayesiyle Anadolu'ya kaçıp, halkımızı irşad görevini ye
rine getiriyorlardı. Mehmet Akif Konya'ya gidiyor. tesirli konuşmalar yapıyor. Konya'
dan Kastamonu'ya geçiyordu. Mehmet Emin Yurdakul ateşli konuşmalar yapıyor. şiir
ler okuyor. meydanlarda. kürsülerde. "Ben bir Turk'üm dinim cinsim uludur" mısraı 
ile Adana'da. Antalya'da Milli Mücadele'nin halkımıza ve ordumuzun kahratnan erleri
ne. aynı milli heyecanı. şiirleriyle taşıyordu. Adnan Adıvar. Halide Edip Adıvar, ismail 
Habib Sevük, Hamdullah Suphi Tanrıöver ateşli konuşmalarıyla milletin heyecanını ar

tırıyorlardı. 

Güldesternizin "Atatürk ve Şiir" bölümünde bu konuda etrafi ı bilgiler verece~iz. 

1968 yılı Haziran ayında kısmi Senato seçimlerinde Konya Senatörü seçilmiştim. 
Senatonun açılış günü erkenden Meclise gitmiştim. Meclis kulisinde bir koltukta otu
ran üstadım Şair Orhan Seyfi Orhon'u görünce yanına gittim, ellerini öpüp, hatırını sor
dum. Uzunca bir sohbete daldık. istanbul Üniversitesinde Kimya Yük. Müh. tahsilimi 
yaparken aşağı yukarı her gün Çınaraltı Dergisine uğrar, yeni yazdığım şiirlerimi verir. 
başta Orhan Seyfi Orhon. Yusuf Ziya Ortaç üstadiarım olmak üzere zamanın şöhretli 
şair ve yazarlarının edebiyat. sanat konularındaki sohbetlerini, hatıralarını can kula
ğıyla dinler. miktarımca nasibimi alırd:m. 1940 lı yıllarda Çınaraltı Dergisi özellikle bi
zim gibi genç şairler için bir Akademik ocaktı. 

Orhan Seyfi Orhon Bey Mecliste o gün bana şunları söylemişti: "Çınaraltı Dergi
sinin şair ve yazarlarından bir çoğu Milletvekili seçilerek mi lletimize ve yurdumuza hizmet 
verdiler. Bu Meclisin kökeninde şairlerin ve yazarların sayısız himmet ve hizmetleri 
vardır. Yurdun kurtuluşunda. Meclisin ilk kuruluşunda Turk Edebiyatının en meşhur şa
irleri, gazetecileri ve yazarları Mustafa Kemal'in etrafında hizmet vermek için adeta 
yarışmışlardır. Bu şairleri bir Güldeste'de toplamak görevi sana düşer. Bunu senden 
bekliyorum." 

1968 yılının Eylül ayında aziz üstadımın bu sözleri çalışmalarımın güç ve ilham kay
nağı oldu. Çınaraltı Dergisinin şair ve yazarlarını bir düşündüm. Çeşitli dönemlerde 
Milletvekili seçilen Fuat Hulusi Demirelli, Fazı! Ahmet Aykaç. Yusuf Ziya Ortaç. Faruk 
Nafiz Çamlıbel, Behçet Kemal Çağlar, Ziya U~ur. Osman Atilla. Rebii Barkın, Çetin 
Altan ilk denemeleri ve yazılarıyla. şiirleriyle Çınaraltı Dergisinde yer almışlardı. 

1920 yılına doğru. ilk meclisin kuruluşuna kadar bir sanat yolculu~una 
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çıkınca nice dost ve ilşina şairlerle karşılaştım. Hemen çalışmalarıma başladım. 
Edebiyat tarihine geçmiş pariilmenter şairlerimizin yanı sıra, bugüne de~in şiirle

ri hiç bir dergide ve yayın organında yayınlanmamış, amma gerçek şiiri bulmuş ve ba
şarıyla söylemiş parlilmenterlerimizin şiirlerine Güldeste'de yer verdim. Ne var ki ob
jektif bir görüş, belirli bir de~er ölçüsü içinde pariilmenter şairlerimizin şiirlerini seç
tim. 

Yediden yetmişe milletimiz sanata, sanatçıya, şaire ve şiire büyük ilgi gösterir. 
Bizim insanımız esasında do~uştan sanata ilşinadır. Bir araştırma yapılsa hayatı bo
yunca mutlaka bir kaç tane şiir yazmıştır. Elbette bu Güldeste de hatadan uzak kala
maz. Unuttnalar, yanılmalar da olabilir. inanıyorum ve ümit ediyorum ki bunların nisbe
ti yüzde beşi geçmez. Her şairin şiirlerini kendi beQenime göre seçtim. Seçme sorum
lulu~unu kabulleniyorum. Takdir siz okuyucularımındır. 

"Şair Parlilmenterler" kitabından sonra inşallah yazar, gazeteci, romancı parlil
menterlerimizi de ayrı bir kitapta eserleri ve hayat h ikilyeleri ile toplamak üzere, çalış
malarımı sürdürüyorum. 

Bu eserin yayınlanmasında yakın ilgilerıni gördü~üm TBMM Başkanı Sayın Kaya 
Erdem'e, TBMM Başkanvekili ve TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı Sayın 
A. Halim Aras 'a, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu üyeleri Sayın ismail Ü~dül'e, 
Sayın Ertu~rul Ünlü'ye, Sayın M. U~ur Ener'e, Sayın Cemal Özbilen'e, Sayın Zeki Ünal'a 
Sayın Köksal Toptan'a, Sayın Göksel Kalaycıo~lu'na, Sayın Mehmet Onur'a şükran duy
gularımı ve saygılarımı sunmayı borç biliyorum. 
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ATATÜRK VE ŞiiR 

Turkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve "Hakimiyet Milletindir" özdeyişini temelleri
ni attı~ı Büyük Millet Meclisimizin riyaset makamına nakşeden Mustafa Kemal Ata
türk, kültüre, sanata ve edebiyata büyük önem vermiştir. O'nun şairli~i. edebiyatçılı~ı. 
sanatçılı~ı. sanatseverli~i. sanatı, sanatçıyı koruyuculu~u. engin kültüründen kaynak
lanmaktadır. 

"Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildi~inden mana çıkarmak, ders al
mak, düşünmek. zekayı terbiye etmektir. Yine insan enerjisiyle ve fakat tabiatın ona 
iltifat edildikçe tükenmez yardımıyla yükselen genişleyen insan zekası, hudutsuz kav
rayış anlamında "insanım" diyen bir vasf-ı mahsusu olur. insan, hareket ve faaliyetin, 
yani d inamizmin ifadesidir. Bu böyle olunca kültür .. "insanlık vasfında insan olabilmek 
için bir esasi unsurdur" diyen Atatürk, Milli Kültürün önemini de şu sözleriyle açıklar: 

" ... evsaf-ı fikriyemizle hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, şarktan ve 
garptan gelen bilcümle tesirlerden tamamen uzak, seeiye-i milliye ve tarihimizle müte
nasip bir kültür ... " "deha-yi millimizin inkişaf-ı tammı ancak böyle bir kültür ile temin 
olunabilir. Lalettayin bir ecnebi kültürü, şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin 
mu hip neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür (haraseti firkiye) zemin le mütenasiptir. O ze
min milletin seciyesidir." 

Atatürk, Milli Kültür varlığımızı korumak, yaşatmak ve geliştirme konularında bü
yük bir titizlik göstermiştir. Ulusumuzu "muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak" 
kaygısında edebiyat ve sanat sorunları da vardır. Devrimleri yapan Atatürk, sanat gü
cümüzün artmasını, ihmal edilmiş sanatımızın yeniden ele alınmasını, bu alandaki gü
cümüzün tanınmasını yürekten istemişti. Kendisi, her şeyi bütün inceli~iyle sezmiş, olay
ları güçlükleri içinde izlemiş, her biri üzerinde düşünmüş, her birini etkilemesini bil
miştir. Kültür varlı~ımızın derin anlamını anlamış ve yalnızca bu anlayışın de~il, bunla
rın sonuçlarını da düşüncelerine katarak onları sanat biçimi içinde vermiştir. Bu da 
şüphesiz kültürsüz başarılamazdı. 

ATATÜRK' ün, edebiyatın şiir ve roman türleriyle ilgi kurması Manastır idadisinde 
Ömer Naci ile arkadaş oldu~u günlere rastlar. Atatürk bu ilgisini ve karşılaştı~ı bir du
rumu şu şekilde nakleder: 

"Şiir ve edebiyat diye birşey oldu~una o zaman muttali oldum ve ona çalışmaya 
başladım. Şiir bana .cazip göründü. Fakat kitabet hocası diye yeni gelen bir zat beni 
şiirle iştigalden menetti: "Bu tarz iştigal seni asker olmaktan uzaklaştırır, dedi." 
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Atatürk, hocasının bu iste~ini daima gözönünde bulundurdu. Sanata yönelik e~i
limlerini daha çok, güzel söylemek ve güzel yazmakla tatmin etti. Nitekim Ulu Önder 
Atatürk'ün şu sözleri bu gerçe~i dile getirmektedir: 

"Şiir yazmak hakkında idadi hocasının vaz 'etti~i memnu'iyeti unutmuyorum. Fa
kat güzel söylemek ve yazmak hevesi baki idi. Teneffüs zamanlarında hitabet talimleri 
yapıyorduk. Saati ellerimize alıyor ve şu kadar dakika sen, bu kadar dakika ben söy
leyece~im, diye müsabaka ve münakaşalar tertip ediyorduk." 

Atatürk'ün şiiri sevdi~ine dair pek çok kaynakla karşılamaktayız . 

NAMIK KEMAL'i DÜŞÜNEN BiR HARBiYE ÖGRENCiSi: 

Harbiye ö~rencisi Mustafa Kemal'in kafasında yavaş yavaş şekillenmeye başla
yan düşünceler ve yeni kavramlar vardı. Bunlar hürriyet ve yurt sorunlarıydı. "Sarı 
saçlı, parlak mavi gözlü, sarı bıyıklı, pembe yanaklı, giydi~i Harbiye elbisesini üzerine 
pek yakıştıran 17 yaşındaki bu va kur çocu~un kulaklarında Namık Kemal'in gür sesi 
çınlamaktaydı: 

"Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten" 

Manastır Askeri idadisi'nde Askeri Kitabet Ö~retmeni Mehmet Asım Efendi O'na, 
"edebiyat ve şiirin yetenekli bir asker olmayı engelleyece~ini" söylemişti ama Musta
fa Kemal, Namık Kemal'den gelen sesin büyüsüne kapılmıştı. Zaten O, edebiyatı; elini 
şaka~ına koyup mehtap, gül, bülbül ve sevgili için hayal bulutlarından katiye düzrnek 
anlamına almıyordu. Gözleri ruhun derinliklerine dönük, oradan inilti halinde dertler 
ve elemler haykıran kişisel şiirleri de okumuyordu. O, edebiyatı; bir fikri n, bir davanın 
duyurma, uyarma ve yayma aracı olarak, yani sanat toplum içindir, anlamına alıyordu. 

Kişisel ve mistik şiirleri bir yana itip yurt davalarını, özgürlü~ü ve insan haklarını 
savunan Namık Kemal'e hayranlı~ı bu yüzdendi. Onun şiirlerini ve kasidelerini elin
den düşürmüyordu. Loş köşelere çekilip gizli gizli okudu~u Namık Kemal'in "Vatan 
Kasidesi"nde özlemini duydu~u özgürlüklerin müjdesini buluyor, bunları okudukça daha 
da güçleniyordu. 

Ali Fuat Cebesoy, bu konu ile ilgili olarak anılarında şunları yazıyordu: 
" ... Büyük vatan şairi Namık Kemal'i. okul idaresinin aldı~ı bütün tedbirlere ra~

men yatakhanede gizli gizli okudu~umuzu unutamam. Mustafa Kemal'in bir gece vakti 
yanıma gelerek Kemal'in "Vatan Kasidesi"nin ço~altılmış bir nüshasını: 

"Fuat kardeşim, bunu ezberleyelim." 
diye bana verirken yavaş bir sesle fakat büyük bir heyecanla okudu~u 

Fe/ek her türlü esbab-1 cefasm toplasm gelsin 
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten. 
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mısralarını nasıl unutabilirim. 

BEN EDEBiYATI VE ŞiiRi SEVERiM 

Mustafa Kemal, 19 A4ustos 1918 tarihinde yurdun tanınmış sanatçılarının da ka
tıldı~ ı bir toplulukla Tevfik Fikret 'in Aşiyan ını ziyaret ediyor. 20 A4ustos 1918 Salı ta
rihli Vakit Gazetesi bu ziyarete ait şu bilgiyi veriyordu: 

"Dün ö~leden ewel birçok zevat şair Tevfik Fikret merhumun Eyüp'teki kabrini 

ziyaret etmiştir. 

Ö~leden sonra da birçok davetliler şair-i ma~furun Rumelihisarı tepesinde kain 
Aşiyan'ına gitmişler, orada ailesi nam ı na Rıza Tevfik Bey tarafından istikbal edilmişlerdir." 

" ... Ziyaretçi ler meyanında Halide Edi b Hanım, Mustafa Kemal Paşa. Dr. Adnan 
Bey. Satı Bey, Süleyman Nafiz Bey, Faik Ali Bey ve memleketimizin mehafil-i aliyesine 
mensup birçok zevat. .. " 

Bu ziyaretçiler arasında ibrahim Alaeddin Gövsa da vardı. Şair, o güne ait anıla
rında şunları yazıyordu : 

" ... (Mustafa Kemal) oradaki ilk gördü~ü simala rı. bilhassa gençleri birer birer so
rup ö~renmiş oldu~unda tereddüt etmem. Bir aralık biri yanıma geldi : 

- "Mustafa Kemal Paşa sizinle görüşmek istiyor" dedi. 

Adına ve şimdi gördü~üm şahsiyetine zaten hayran oldu~um büyük askerin bu 
alakası beni heyecana düşürmüştü. Derhal yanına hitap ederek ismimi söyledim. O, 
ince ve uzun parmaklı zarif ve kavi adaleli güzel elini uzattı. Beni Çanakkale'ye ait şiir
lerimle tanıdı~ını ve çoktan görmek istedi~ini söyleyerek pek asil bir tevazu ile taltif 
etti : 

-Paşa Hazretleri, dedim; siz, cepheden cepheye koşan bir kum andan, nasıl olu
yor da benim gibi ehemmiyetsiz bir gencin de~ersiz yazılarını okumaya vakit buluyor 
ve onları tahattur edebiliyorsunuz? 

Şu cevabı vermişti : 

-Ben edebiyatı ve şiiri severim. Bilhassa askeri mahiyetteki her eseri dikkatle 
okurum. Sizin Çanakkale'ye ait şiirlerinizin hepsini okudum ve sevdim. 

"Çanakkale izleri" o zaman henüz bir kitap halinde çıkmamış, ancak Tanin Gaze
tesinde parça parça neşredilmişti. Büyük Kumandanın bu alaka ve iltifatı bana manzu
meleri sevdirdi~i için hepsini bir küçük kitap halinde topladım ve Anatartaların Müeb
bet Kahramanına ithaf ederek neşrettim'' 

Atatürk. güzel sanatların bütün daliarına aynı ilgiyi duymuş. sanata ve sanatçıya 
en büyük de~eri vermiş, her yıl Büyük Millet Meclisinin açılış nutuklarında güzel 
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sanatlara verdi~ i öneme de~inmiş, sanatçılardan övgüyle söz etmiştir. istanbul Darül
bedayi sanatçıları 1930 yılında Yeni TLirk Oca~ı Tiyatrosunu açmak ve temsil vermek 
üzere Ankara'ya gelmişlerdi. 

Bu temsiller dolayısıyla rahmetli tiyatro sanatçısı i. Galip Arcan'ın sözlerine kulak 
verelim: 

"Bu sene (1930) ilkbahar turnesinde birinci merhale, Ankara idi. Yirmi dört kişi 
idik. Aktrislerimiz TLirk hanımlarıydı. Repertuarımız, edebi ve yüksek eserlerdi. Cum
huriyet merkezinin mükemmel ve muhteşem tiyatrosunda (furk Oca~ı Sahnesi), on dört 
temsil verdik. Halk yarışırcasına ra~bet etti. Reisicumhur Hazretleri, hemen her ak
şam temsillerimizi şereflendiriyorlardı. Biz sevinç ve iftihar içinde oynuyorduk. Vekil
ler sahneye gelip bizi ziyaret ediyorlar, elimizi sıkıyorlardı. Nihayet Türk Oca~ı'nın si
nesinde izaz edildik. Reis Hamdullah Suphi Bey, irat etti~i bir nutukta "Oca~ın gaye
lerinden biri de TLirk harsını memleketin dört buca~ına yayacak münevver temsil he
yetleri görmektir. Bugün bu gayeye erişti~imizin bahtiyar müşahidiyim. Başında seci
yeli bir Muhsin Ertu~rul bulunan heyetinizi selamlarımı dedi." 

Ve en sonra ... 
"1930 senesi Nisanının 12 nci akşamı TLirk Tiyatrosu, fakir tarihini çok şerefli ve 

nurlu bir sahife ile tetviç etti. Gazi bizi huzuruna kabul etti. Bu, TLirk tiyatrocularını, her 
hatırlayışlarında sevinç ve saadetle heyecanlandıracak emsalsiz ve yüksek bir hatıra
d ır. O akşam TLirk tiyatrosunun bükük boynu düzeldi, başı do~ruldu, alnı yükseldi ve 
parladı. Gazimiz, TLirkiye Cumhuriyetinin hemen bütün erkanı ortasında bizim için nu
tuk irad etti. Bu tarihi akşamı bizzat yaşadık. Bu nutkun her cümlesi, hitabet sanatının 
bütün kudret ve sihrini yaşayan bir şaheserdir." 

Gazi, nutkunu şöyle sürdürdü: 

"Sizler benim ta ateşimiliterlik ça~ımdanberi memleketimizde görme~i candan öz
ledi~im bir hayali gerçekleştirdin iz. Böylesine birbirine ba~lı bir sanat toplulu~unu kendi 
imkanlarınızla hazırlayıp bize getirdiniz ve gösterdiniz." Atatürk, sanatçılara övgü dolu 
sözler söyledikten sonra, çevresindeki di~er dinleyicilerin de iyice duymaları için se
sini biraz daha yükselterek cümlelerini şöyle tamamlamıştı: 

"Efendiler .. Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta reisicumhur ola
bilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları 

sevelim!" 
"Coşkun bir sevinç a~laması içinde Gazi'mizin mukaddes ellerini öptük. Anlatıl

maz bir vecd içindeydik." 

Milli Mücadeleye katılan Mevlevi dergahında postnişinlik yapan alim, fazıl, şair 

Veled Çelebi izbudak 1946 yılında yayınlanan hatıratında şöyle yazıyor: "1919 yılında 
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Konya'dan istanbul'a geldim. ŞCırayı Devlet azalıQına tayin edildim. Fakat bu vazifeyi 
kabul etmek istemiyordum. O devrin bir çok siyaset ve fikir adamları tevkif ediliyor
lardı. Beni de bir korku aldı. Erenköy'deki evime çekildim. Bir gün bize Samih Rıfat 
Bey u~rayarak Anadoluya kaçaca~ını söyledi. Ve nihayet gitti . Anadoluda Milli Müca
dele başlamış, Mustafa Kemal Paşa Ankara'da Milli bir hükumet kurmuştu. Memuri
yatimden izin alarak istanbul'dan Antalya yoluyla Ankara'ya kaçma~a karar verdim. 
Antalya'ya gelince Hamdullah Suphi Beye bir telgraf çektim . Bunun üzerine Sami h Rı
fat şu kıt'ay ı yazmış : 

"Duydum Antalya'ya gelmiş Çelebi, 
Onu gurbette süründürmeyiniz. 
Ana yurdundan edip avare 
Mevlevi'dir diye döndürmeyiniz.' ' 

Ankara'dan "gel" cevabını alınca hemen hareket ettim. Ankara'da çalışmalarıma 
Ziya Gökalp'le beraber başladım. Dil inkilabı ile meşgul oldum . ikinci dönemde de 
Kastamonu mebusu seçildim." Veled Çelebi, Atatürk'ün ilim ve fikir adamlarına mad
di, manevi ilgi ve sevgisini de hatırasında dile getiriyor. 

Atatürk, Cumhuriyetin 1 O uncu yıl kutlama törenlerinden beş gün önce Musiki Mu
all im Mektebine gidiyor. Bir dershaneye girerek ö~rencilere şu şekilde hitap ediyor: 

" Çocuklarım , şimdi size bir mısra söyleyece~im . Bunun gerisini beraberce yaza
ca~ız. Meydana çıkacak güfteyi hemen besteleyip bana okuyacaksınız .'' 

Edebiyat öQretmeni rahmetli Celal Emren, Atatürk'ün söyledi~i birinci mısraı bir 
ö~renciye tahtaya yazdırmış : 

"Büyük karakterli Turk, çalışır yorulmazsın.'' Öğrenciler de~işik , çeşitli mısralar 
söylemişler. Atatürk be~enmemiş . Yanında bulunan Celal Bayar'a dönmüş . Celal Bayar; 

"Zekan cihandan büyük" diye ikinci mısraın ilk yedi heceli sözlerini söyleyiver
miş . 7 + 7 heceli birinci mısraa uygun olarak Celal Bayar'ın bu deyişi Atatürk'ün ho
şuna gitmiş, ikinci 7 heceli sözü tamamlamış : "musbet ilme ba~lısın ." ö~rencilerle üçün
cü ve dördüncü mısra'lar için yarım saat kadar tartışarak sonunda iki mısraı kendisi 
tamamlamış: Şiir bir kıt'a olarak şöyle: 

"Büyük karakterli Türk, çaltŞtr yorulmazsm, 
Zekan cihandan büyük, müsbeti/me bağltsm . 

Güzel sanat sevgisi, yüreğine ateştir, 
Türk'ün büyük ülküsü, bu dünyaya güneştir." 

Atatürk, bu şiirde öğrenci lere kendi tarihleri ve kültürlerinin yüceli~in i , sanatçı ya
ratıcılı~ı ile bu kaynağı yakından tanıyıp, benimseyip yeni eserler vermelerini teşvik 
etmek için böyle bir denemeye girişmiştir. 
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Mustafa Kemal'in sofra başındaki ço~u geceleri, bir sanat ve edebiyat meclisi 
şeklinde geçerdi . Bunlara sık sık devrin ediblerini, şairleri ni, sanatkarlarını davet eder; 
kendileriyle sohbet eder, fikir alışverişinde bulunur, şiirler söyler, bazı eserlerin muh
tevasıyla ilgili yorumlar yapardı. 

3 Şubat 1932 Perşembe gecesi, Maksim salonunda Darülaceze yararına, istan
bul Vilayeti'nin himayesinde bir bala tertip edilmişti. Galatasaray Lisesi edebiyat ö~

retmeni ismail Habib Sevük de balodaydı. Bir süre sonra baloya, Gazi'de geldi . Baş
başa kaldıkları bir sırada. ismail Habib Bey ile aralarında, kesin mantık varyasyonları 
ile dolu şöyle bir konuşma geçmişti : 

"- Sen ne zaman geldin? Mezun musun?" 
"- Maarif eminliklerinin la~vından (kaldırılmasından) sonra, Galatasaray Lisesi 

Edebiyat Muallimi oldum ... " 
"- Ya ... Edebiyat muallimi ; öyleyse, edebiyatı tarif et bakalım!" 

ismail Habib Bey, O'nun son derece titiz dikkatiyle yüklü bu sorusu karşısında, 
güç durumda kalır. "işi burada kesrnek için, "bilmiyorum" demekten başka çaresi kal
madı~ına ... " temasla, şunu kaydeder: 

"Vallahi Gazi Hazretleri," diyorum. "Bizim, şark kitaplarıyla, görebildi~im frenk 
kitaplarında edebiyatın insanı ikna eden bir tarifine rastlayamadım!" 

"- Nasıl olur efendim;" diyor, "Edebiyatın kendi olur da, tarifi olmaz mı?" 
işi kapatacak yumuşak bir cevap: 
- Ben, zevkin de ne oldu~unu biliyorum ama tarifini bilmiyorum! 
işi arneli yoldan yakalayacak: 
- Peki, mektepte ne okutuyorsun? 

- Son sınıfta muasır (as ri, ça~daş) edebiyat. ondan evvelki sınıfa da klasik 
edebiyat. .. 

Birden parladı : 

- Nerede klasik, nerede asri edebiyat? 

- Bendeniz bunların varlı~ını de~il, sualinizin üzerine takip ettı~imiz programı arz 
ediyorum." 

ismail Habib Bey' in, bu oldukça zeki üsiCıp manevraianna ra~men Atatürk bahsi 
kapatmamakta; aksine, çetin sorularına devamda hayli kararlıdır. 

"- Sen o programı, Vekalet'e anlat, bana de~ il.. . Bana edebiyatı söyle bakayım, 

edebiyat nedir? 
- Bilmedi~imi arz ettim, Gazi Hazretleri. .. 
- Bilmernek nasıl olur? 
- Bilmemek, şüphesiz iyi b i rşey de~il , fakat bilmedi~ini bilmemek, büsbütün fe-

na ... Ben hiç olmazsa. bu ikincisinden kurtulmuş oluyorum. 
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Beni mütenakız (zıt) bir vaziyete düşürerek. keskin bir mantıkla sıkıştırıyor : 

-Peki, hem edebiyat muallimi olmak, hem de edebiyatın ne oldu~unu bilmernek 
temsil etti~in sıfat ne olur? 

- Okuyana talebe, okutana muallim diyorlar. Bana da sırf böyle oldu~u için ... 
Nasıl oldu bilmem, benim bu mütevazi sözümden büsbütün ters bir mana çıkara

rak, şaklar gibi bir sesle çıkıştı : 

- Vay, ben senin ne muallimi oldu~unu talebeden mi soraca~ım? Onlar talebe
dir, ne derseniz inanırlar; sen onlara de~il bana anlat. 

- Efendimize mi? Kimin haddine .. . Bizim gücümüz. ancak talebemize yeter! 

Arkarndan smokinimin ete~ ini çekip duruyorlar. Fakat iş bu mecraya girdikten sonra 
tuttu~ um yolda devamdan, yani cehalette sebattan başka çıkar yol yok. Cepheden ta
arruzla edebiyatı tarif ettiremeyince. çevirme hareketine geçti : 

- Sen yarın mektebe gidince. ne dersi vereceksin? 
- Yarın Cuma Gazi Hazretleri; ders yokl 
Gene o, şaklar gibi sesle parlıyor: 
- Ben sana Cuma'yı Perşembe'yi mi soruyorum? 
- Madem ki yarın dediniz. her sözünüze do~ru cevap verme~i borç biliriz. 
Halbuki, sabahın dördü oldu~ una göre çoktan Cuma'nın içindeydik. Fakat o anda 

bunun kim farkında! 

Yeniden ta'biye (strateji, metod) de~iştirdi; beni hafiften okşayarak söyletiyorsun. 
Bununla benim edebiyat kitabını kasdediyordu. Cevap verdim: 
- Teceddüd (Yenilik) Edebiyatı isimli o kalın kitap, aynı zamanda benim cehlimin 

(bilgisizli~imin) de hacmidiri 
-Bırak onu! 

diye ba~ırdı ve ekledi : 
- Ben. Teceddüt Edebiyatı'nı altı defa okudum!" 
Paşa'nın bu. "altı defa okudum" ifadesi, ismail Habib Bey' i o kadar duygulandım 

ki , neticede: 
"De~il mi ki, bu sözleri iş itiyorum ; şu anda hiçbir faniye nasip olmayacak bir saa

detin vecdiyle bahtiyarım." demekten kendini alamaz ve ayrıca Atatürk'ün di~er bazı 
edebiyat imtihanları (1) ile ilgili olarak da şu notu düşer : 

"Benim, Türk Teceddüt Edebiyatı, sofrada arasıra fal açar gibi rastgele açtırılıp, 
ş ii r akutturularak bazılarını imtihana vesile olurmuş . Mesela, Mahmut Esad anlatmış 
ki, kendisine Baki'nin "Baş e~mezüz edaniye dünya-yı dCın içün" diye başlayan gazeli 
çıkmış ve bundan memnun olmuş. Bir gün Vali Muhiddin Bey de imtihan edilmiş, şan
sına Edhem Pertev Paşa'nın Ruso'dan tercüme etti~i " Hayat" şii ri çıkıyor. Halbuki onu, 
idadi (Lise)den ezbere bi ldi~i için, su gibi okumuş! FazılAhmet üstadımız da, sofranın 
kalabalık bir gecesinde saatlerce ve saatlerce Teceddüt Edebiyatı ' nı okutuyor." 
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Gazi, kaldı~ı yerden sorusunu kesin bir emir şeklinde tekrarda ve ismail Habib'-
den. muhakkak cevabını almakta kararlıdır : 

"-Edebiyat neye derler. bunu ille söyleyeceksini 
Ben de müdataayı de~iştiriyorum : 

n ır : 

- Biz tarihimizi de bilmiyorduk, irşad buyurdunuz 
(yol gösterdiniz, açıkladınız) : edebiyatımızı da irşad buyurunuz, ö~renelim." 
Bu sefer sesi, en üst perdeden şaklar : 

"- Her şeyde mi biz irşad edip duraca~ız? Her şeyde bi irşad, her şeyde ... " 
Nihayet bu konuşma sabahın dördünde Sevük'ün şu manidar sözleri ile noktala-

" - Evet. o kadar alıştık ve o kadar alıştırdınız ki, herşeyde kendimizi irşadınıza 
(Yol göstericili~inizden) muhtaç biliyoruz." 

Bu geceden sekiz ay sonra, ismail Habib Bey, 1932 Ekim'inde Vali kona~ında ter
tiplenen bir sünnet dü~ününde davetli olarak bulunmaktadır. Atatürk de akşamdan bi
raz sonra bütün maiyetiyle beraber, bir baskın halinde geliverir. Yeni bir imtihan(!) en
dişesi içinde olan Sevük, bir-iki arkadaşıyla bahçe tarafından, sünnet çocuklarının yattı~ı 
yerin yanındaki odaya çekilir. Fakat. çocukların hatırını sormak için onların bulundu~u 
tarafa gelen Gazi, kendine has keskin ve kıvrak zekası ile, aralarında geçen o eski 
edebiyat bahsini ima ederek: 

"- Ne o ismail Habib, bizi hiç aradı~ın yok; ne gelir görünürsün. ne de bir iki 
satırla halimizi sorarsın!" 
diye serıenişte bulunur. O da buna: 

"- Esta~furullah, efendimiz .. . Bizler sadece. tacizden (rahatsız etmekten) çeki ni
riz: en büyü~ümüzü taciz ise. hadd-na-şinaslı~ın (haddini bilmezli~in) da en büyü~ü olur" 
nazik karşılı~ını verir. 

Otuz kişilik yemek sofrasında ise sözü, yeniden edebiyatın tarifi bahsine getiren 
Atatürk: 

"- Ben buismail Habib'e beş-altı ay ewel baloda rastladım . Bunu görünce. in
sanın aklına tabiatıyla edebiyat gelir. Benim, O'na "edebiyat nedir?" diye soraca~ım 
tuttu, talebesine anlattı~ı gibi elbet üç beş basit kelimeyle bunu anlatabilirdi. Fakat, 
Gazi soruyor; basit birşey söylenmez. Yüksek birşey söylemeye ise (eliyle hareket ya
parak) zemin, zaman. mekan müsait de~il ... "Bilmiyorum" deyip, işin içinden çıkmak 
istedi. Ben de ille söyleteyimdiye ısrar ettim. O da "söylemem" diye inat etti. Israr. 
inat ... Ne dersiniz? Söylemedi , elbet söyleyemezdi . Zemin, zaman, mekan müsait de
~ildi! " şeklinde konuşur. O da. aya~a kalkar ve kendi tabiriyle şu cümleleri "kekeler" : 

"- Efendimiz. e~er deminki ve şimdiki iltifatlarıyle o bala gecesi kalbirn kırıldı 

diye gönlümü almak istiyorsa, yemin ederim ki üzülmeniz ihtimalinden başka üzüntüm 
yoktu . Kınlmak ne demek? O gece. yarım saat muhatabınız olmak gibi bir şerefe nail 
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olmuştum. Bize azarınız bile saadettir. Fakat bu iltifatınız? Bizi, asıl bu iltifat eziyor?" 
Daha sonra Atatürk, konuyu Türk Dili'ne getirerek, birdenbire: 
" - ismail Ha bi b, bize içinde hiç Arapça, Acemce kelime olmayan saf Türkçe bir 

"koşma" yazacak ve bunu makamla okuyacaksınız!" 

der ve devamla: 
"Hem öyle savuşmaca yok: şurada, yaverlerin bulundu~u balkanda okuyacaksı

nız!" emrini verir. 
ismail Habib Bey küçük balkanda "genç şairlerden birine ait" Tuna hakkındaki 

bir şiirin bazı kelimelerini de~iştirerek, saf Türkçe haline koyar ve: 
" - Hazırladım efendimiz" 

diyerek, içeriye girer. Gazi, kendisine tam bir vukufla, bu tür şiirlerin kaç türlü okuna
ca~ı hususunda şu açıklamayı yapar: 

" - Bu üç suretle okunur: Ya saz şairlerinin makamlarıyla, ya klasik mOsikimizin 
bir bestesine uydurarak, yahut da sadece bu şiir gibi ... " 

Sevük, üçüncü şıkkıtercih edip, sade bir tavırla elindeki metni okur. Lakin Ata
türk, şiiri "olmamış" bularak: 

"-Al eline kalemi, ka~ıdı. . Tuna'yı ben fikren dikte ettirece~im! Onları sen bir 
şekle koyacaksın" dedikten sonra, "Tuna Üstündeki Ses" başlı~ı altında şu mısraları 
yazdırır: 

Gafi/' Hangi üç as1r. hangi on as1r 
Tuna yaliian 7Urk diyand1r. 
Ne vakitten beri diyemem, bilmem, 
Bilinen tarihler bilemez bunu, 
Onun söylenmesi asil tarihe kald1. 
Odur söyleyecek do~ruluklan. 
Dinleyin sesini asil tarihin: 
E~ri tarihi gömüp, do~ru tarihe gidin! 

Nehirlerdir 7Urk'ün şaşmaz mühendis/eri, 
Her nehir 7Urk'ü bilir ve 7Urk bilir her nehri, 
Tuna'nm da k1y1smdan gitti eski Türk, 
Geçti eski 7Urk, Tuna'y1 da yararak, 
Kaç defa, hangi defa sormaym1z nafile, 
Bilemez tarih bile. 
Tarih güdük. sökün büyük. 
O kadar çok Tuna'dan geçti~i günlerde 7Urk'ün 

-XVIII-



Tuna'mn üstü, Tuna'nm altı, 

Olmuştu daima 7Urk'ün vatanı, 
Tuna'ya rüh oldu. Tuna'da yatan TUrk. 
Tuna yalnız vatan değil. yeni vataniara 
7Urk'ü götüren eski bir yoldur Tuna 
7Urk o yolla gitti Batı eline. 
Orada rast/adı binbir ellere. 

Hepsini yapmak istedi adam. 
Gerçi çok muvaffak oldu çabalayışta . 

Fakat kendisi çekildi Alp'ler üstüne. 
Oradan bakmak istedi beşer üstüne! 

Gördüğü manzara garipti O 'nun; 
Çok "insamm" diyenler adam olmuştu, 
Alp'ler tepesinde Tıirk 'üm diyenler. 
Adam olmayanlara hayret ettiler! 

Onlar biziz, biz onlanz; 
Onlara bağırdan bağırarak tapanz. 
7Urkler ata/anna taparlar. 

Onlar biziz, biz onlar; 
Doğu 'dan gelen biz. Batıdan yine biz. 
Nerede olsa. ne olsa kendimizi biliriz. 

Sevük'e göre; "nazım değil, nesir değil, bambaşka bir eda" olan ve Gazi'nin he
yecan dolu şiir diliyle, adeta Tuna'dan coşarak gelen bu sözler; kulağında ayrı bir ses, 
kafasında başka bir genişlik meydana getirir. dimağında yeni ufaklar açar. Artık, "sa
yısız atılışların. sonu gelmez akışlarını" görmeye başlar. Kendi tabiriyle; "giden eski 
zaman, duran bugünkü mekanın yanına gelir. Batı'dan Doğu'ya akar Tuna'nın iki kıyı
sında, Doğu'dan Batı'ya iki tane nehir akar Karanlıkta şimşekler çakarken, yer yer zir
veleri n şekilleri görünür." Nihayet, sözlerini; "Tuna Üstündeki Ses"i ve asıl. bu an
lamlı sesi kendisine dikte ettiren Atatürk'ü kasdederek: 

"Tuna Üstündeki Ses, sana ne kadar minnettarım; kendimizi bildim" 

Atatürk'ün, hitabet kudretini en iyi yansıtan eserlerin başında "Gençliğe Hitabe"
sinin geldiğini, söyleyebiliriz. Son derece derin anlamlı muhtevası, O'nun diksiyon gü
cü ile bütünleşen bu hitabeyi; Gazi'nin ilk defa nasıl okuduğunu, Afet inan şu satırla
rında anlatır : 

"1927 yılında yaz ayları. Gazi M. Kemal'in, kurtuluşundan sonra istanbul'a ilk ge

lişidir. Daimabahçe Sarayı'na misafir edilmiştir. O saray ki. 1919 yılının bir bahar 
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mevsiminde General M. Kemal'in, Osmanlı Padişahı'nı son g~rüşünde düşman ordu
sunun toplarının tehdidi altında edişelerden tamamen uzak kendi şahsi menfaatinin esiri, 
bütün zihni kabiliyetlerinin karanlıkları içinde gömülü ve gözleri gibi kapalıdır. 

"1919'dan 1927'e kadar geçen tarihi olayların belgelerini. Gazi M. Kemal Anka
ra'da toplamış yazmış ve okumaya hazırlanmaktadır. Daimabahçe Sarayı ' nın geniş sa
lonlarından birinde, her gece toplanan kalabalık arkadaşları arasında bu büyük "Nu
tuk"tan parçalar okumakta ve üzerinde münakaşalı konuşmalar yapılmaktadır. Atatürk. 
kendisi okuyor. okutuyor ve yazdı~ı konular üzerinde açıklamalar yaparak, çok hara
retli konuşmaları idare ediyordu. 

"Ben, Lozan'daki tahsilimden yeni dönmüştüm. Bu toplantılarda bulundu~um za
manlar tarihi, tarih yapanlardan dinliyordum. Atatürk metinleri okurken, o günleri ye
niden yazıyormuş gibi heyecanlı idi ve daima yüksek sesle hitaplarda bulunuyordu. 

"Bu tarih havası içinde, istikl81 Savaşımız ve onun tarihi ile o kadar zihnim dolu
yordu ki, çocuklu~umun Anadolu'da geçen o ıstırap lı günlerini yeniden yaşar gibi olu
yordu m. 

"Yaz aylarının sıcak bir gününün gecesi, Atatürk'ün etrafında daha kalabalık bir 
aydınlar toplulu~u vardı. O, arkadaşlarına adeta bir sürpriz hazırlamanın sevinci için
de; 'oturunuz ve dinleyiniz' dedi. Nutuk'un sonuna koyaca~ı satırları dinleyenlerin, ne
fes dahi alamadıklarını sanıyorum. Çünkü, ben kendimi öyle hissediyor ve milli bir he
yecanın tesiri içinde yaşıyordum. Büyük Nutuk, bu satırlarla son bulacaktı. Atatürk, 
bu metni okuyup bitirdi~i zaman, derin bir nefes almış, fakat iki damla gözyaşını da 
bizlerden saklayamamıştı. 

"Bu, Gençli~e Hitabe okundu~u akşam. artık tarih olmuş olaylar. konuşma mev
zuu de~ildi. Atatürk coşmuş konuşuyor, hitap ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin istik
b81i üzerinde duruyordu. "Tarihi yaşadı~ımız gibi yazdık, fakat gelece~i Cumhuriyet'e 
inananlara, koruyanlara ve yaşatanlara emanet etmek lazımdır" diyordu. 

"Geçli~e Hitabe yazısını, dinleyenlere methetmek fırsatını verdi~ini hatırlamıyo
rum. Sadece O'nun sözleri, hala bugün dahi kulaklarımda akisler yapmaktadır: 

"Gençli~i yetiştiriniz. Onlara. ilim ve irfan fikirleri veriniz. istikbalin aydınlı~ına on
larla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine geçti~ i vakit, Türk Milleti yükselecek
tir, diye telkinlerde bulundu. O Türk gençli~inin sa~duyusuna, milliyetçili~ine, vatan mu
habbetine inandı~ını ve onlara güvendi~ini söylüyordu. 

"Gençli~e Hitabe", 1927 yılının yaz aylarında daima okundu. Atatürk, yeni gelen 
davetlilerine, ewela kendisi okuyor, sonra bir yakınına okutuyor ve üzerinde konuşu
yordu. 

1927 yılında istanbul'da gönül gönül yankılanan Atatürk'ün "Gençli~e Hitabesi", 
yıllar yılı büyük bir fikir hareketinin kayna~ı olmuştur. 
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Mustafa Kemal Paşa; hitabet sanatının sırrını, tam bir vukufla : "Güzel konuşmak 
için serbest olmak ve kelimelerin manalarını, yerinde yapılan jestlerle takviye etmek 
lazımdır.'' sözleriyle özetler. 

Atatürk'ün, milli romantizmi esas alan, didaktik ve hamasi yapıcı ve e~itici bir ede
biyat taraftarı oldu~unu, söyleyebiliriz. Şiiri her zaman çok sevmiş ; nesir sahasında 
mükemmeliyetle kalemini kullanmaya muvaffak olmuştur. Nazım ve nesir sanatındaki 
çeş itli soruları, cevapları, teklif ve tavsiyeleri; O'nun tanınmış edibler kadar edebiyata 
vakıf oldu~unun açık delilleridir. 

Nitekim, şairi : 

"insanlarda birtakım ince, yüksek ve temiz duygular vardır ki, insan onlarla ya
şar. işte o ince, yüksek, derin ve temiz duyguları en ziyade d uyabilen ve di~er insanla
ra duyurabilen şairdir.'' şeklinde tarif ederek; "Şairlerimizin, esaslı kültür sahibi olma
ları ve tarihi iyi bilmeleri gerektiQi .. .'' diraktifini vermiştir. 

Atatürk'ün kendisinin de şiirler. gazeller yazdı~ ı ve Fransızcadan şiir çevirileri yaptı~ ı 
konusunda U. i~demir "Atatürk" adlı eserinde ve F. Rıfkı Atay da "Çankaya" adlı ese
rinin ll. cildinde söz etmektedirler. Ancak bu şiirlerin büyük bir bölümü ve çeviri şiirler 
yayın hayatına girmemiştir. 

Turk milleti için kültürün, sanatın ne derece önemli oldu~unu Atatürk, Cumhuriyet 
kurulmadan, kuruluş sırasında ve kuruluştan sonra her toplantıda, her konuşmasında 
önemle dile getirmiştir. 16 Mart 1923 tarihinde, Adana gezisinde Adana esnafıyla yaptı~ı 
konuşmada bu hususu enine, boyuna ve derinli~ine Tl.irk Milletine açıklamak lüzumu
nu duymuştur. Bir öz-düşünce olarak bu konuşmada Atatürk'ün söyledi~ i şu cümle yıl
lardır bütün sanatçıların, sanatseverlerin çalışmalarında bir düstur olarak benimsen
miş, yetişen gençlerin kültür, sanat çalışmalarında en büyük ilham kayna~ı olmuştur. 

"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hududu ne olursa 
olsun, en evvel her şeyden evvel Türkiye'nin istikbaline,. kendi benli~ine, milli an'ane
lerine düşman olan bütün unsurlada mücadele etmek lüzumu ö~retilmelidir." 

"Bir milleti yaşatmak için bir takım temeller lazımdır ve biliniz ki bu temelierin en 
mühimlerinden biri sanattır. Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir ha
yata malik olamaz. Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş de
mektir." 

Cumhuriyetimizin onuncu yıl törenleri dolayısıyla Atatürk, 29 Ekim 1933 tarihin
de yaptı~ı tarihi konuşmasında yine kültür ve sanat konularına önemle temas etmiştir : 

" Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Tl.irk 
milletinin tarihi bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun için
dir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlıQını , fıtri zekasını, ilme ba~lılı
~ını , güzel sanatlara sevgisini milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta 
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tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür. Türk milletine çok yaraşan bu 
ülkü, beşeriyette hakiki huzuru temin yolunda kendine düşen medeni vazifeyi mutlaka 

yapmakta muvaffak olacaktır" 
Atatürk sadece özel sohbetlerinde de~il, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptı~ı 

konuşmalarında da sevdi~i şiirlerle de düşüncelerini veciz bir şekilde dile getirir. Bi
rinci inönü Savaşı üzerinde konuşulurken de Namık Kemal'in Vatan Manzumesi'nin 
nakarat beyitini bütün Milletvekilierini coşkulu bir heyecana sevkeden gür sesiyle okur: 

"Namık Kemal demiştir ki : 
Vatanm bağrına düşman dayad1 hançerini, 
Yok mudur kurtaracak baht1 kara mfıderini! 

işte bu kürsüden, bu Meclisi Ali'nin reisi sıfatıyla heyet-i al inizi teşkil eden bütün 
azanın herbiri namına ve bütün millet adına diyorum ki: 

Vatamn bağrma düşman dayasm hançerini, 
Bulunur kurtaracak baht1 kara mfJderini" 

Aruz vezninin imale hatalarını da düzelterek, vatanın ba~rında esen kötü, karam
sar hava gibi , iki şahane kelimeyle yurdun gelecek aydınlık günlerini bir şair heyecanı 
içinde irticali bir beyitle meclise ve bütün ülkeye müjdelamek için Atatürk gibi önce 
kumandan, sonra sanatçı bir ruha sahip olmak gerek. 

1936 yılında Florya köşküne davet edilen Ord. Prof. Dr. Sadi lrmak edebiyat ko
nusunda Atatürk'le ilgili olarak şunları yazıyor: 

" ... Biraz sonra söz edebiyata geçti . Yazı dilinde Namık Kemal'e hayran oldu~unu 
ve onun üslübunun etkisi altında kald ı ~ını biliyorduk. Ama konuşması kendisine özgü 
vetadına doyum olmayan bir sohbet havasındaydı. Deyişindaki sadelik, davudi sesi 
nin tatlılı~ı ile ayrı bir renk kazanıyor ve bir başka alemden gel iyormuş izlenimini bıra
kıyordu . Sistemli olarak edebiyat ve felsefe ö~renimi yapmamıştı. Ama öyle bir sa~
duyu ve öyle bir muhakeme gücü vardı ki dokundu~u her konuya ·aydınlık getirmeye 
yeterdi. Şunu söylemeliyim . O klasik sistemde bir e~itimin yetiştirmesi olmasa da bir
çoklarının bildi~inin aksine ampirik bir adam de~ildi. Pek çok şey okudu~u şüphesiz
di . Nitekim Ordu Kumandanlıklarında bulundu~u sıralarda günü gününe okudu~u ki
taplar bilinmektedir. Ankara'daki Anıt Kabir'de Atatürk kitapları bölümünde, okudu~u 
kitapları nasıl bir dikkatle didik didik inceledi~i görülür. Bu kitapların bazı satırlarının 
altında koyu çizgilere rastlanır. Ve bazı fikirlere karşı kitabın kenarına kendi fikirlerini 
yazdı~ı görülür. O akşam çok sevdi~i belli olan Tevfik Fikret'ten bahis açıld ı. Derken 
birden bire şu soruyu sordu. "Aubab-ı Şikeste' nin en lirik şiiri hangisidir?" Bu soruya 
do~ru cevap vermemizi çok istiyordu. Bu cevabı bulabilirsak çok mutlu olaca~ını belli 
ediyordu. Gecenin ilerlemiş saatinde arkadaşlarımızın herbiri Aubab-ı Şikeste'den 
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hatırlayabildiQi birkaç beyit söylüyor, fakat O'nun istediQi şey bir türlü ortaya çıkmı
yordu. Ben O'na sevinç vereceQini hissettiQim birşey yapabilmenin heyecanı içindey
dim. Yanılma rizikosunu göze alarak "okuyayım paşam" dedim. Ve şu mısraları oku
dum:" 

"Çal, ben de olup zevk ile Ahengine peyrev, 
Dillerdeki sevdalan cuşAn edelim, çal! 
Bir yaralt kuş çırpımyor sanki telinde 
Çıkmakta bu bvAz o garibi n ci~erinden . " 

"Yüzünü tatlı bir ışık bürüdü. Çok mutlu olmuştu. Ben ondan da mutluydum. "Dur 
doktor" dedi. "Bir defa da ben okuyayım." Davudi sesiyle, mısraları vurgulayarak şii 

rin tam hakkının vererek benden çok daha güzel okudu . Sonra bana bir daha okuttu. 
Bir süre sonra kendi içine gömüldüQünü farkettim. Fakat biraz sonra açıldı. MeQer bu 
şiirde O'nun bir gençlik anısı varmış. Manastır Askeri idadisinde okurken oralara yeni 
gelen hoşlandıQı ve her gün evinin önünden geçtiQi bir genç kız için bu şiiri yazıp kapı

sının altından atmış . Ertesi gün beklediQi cevabı almak için o evin önünden geçtiQinde 
kızın nedense bir anlayışsızlık gösterdiQini ve güya Fikret'in bu şiirini Ata'nın yanlış 
yazmış olduQunu bildiren bir pusula bulmuş . Bu pusuladan biraz yaralanmış olduQu 
seziliyordu. Atatürk kindar deQildi. ama izzeti nefis konusunda belki dünyanın en titiz 
adamıydı. Nitekim dost ve düşman kimse O'nun haysiyeti ile oynamaya cesaret ede
memişti ." 

Atatürk'ün sofrası, çoQu geceler bir edebiyat şöleni halindedir. Böyle gecelerde 
edebiyatın tanımlanması yapılır, amacı tartışılır, şiirler okunur. Yurdun ünlü edipleri ve 
şairlerinin de katıldıQı bu gecelerden birini O'nun sohbetlerinde bulunmuş olanlardan 
dinleyel im: 

" ... Keyifli zamanlarında Ruşen Eşref Ünaydın'a Fuzuli'den şiirler okumasını söy
ler, o unutmuş, ya da başka beyitlerini yenilemekle yetinmiş görünürse "Gerçi 
c~n~ndan" diye fısıldayarak ünlü bir gazelinin içli bir beyitini hatırlatıverirdi; bu beyit 
engin, tedirgin, kanmaz ruhunun bütün aranışını, bütün çırpınışını her zaman daha iyi
ye, daha güzele özlemini dile getirir gibiydi: 

Gerçi cAnAndan dil-i şeyda için kAm isterem 
Sorsa cbnbn bilmezem kAm-1 dil-i şeyda nedir. 

Bir bahar gecesi sofrada, doldurttuQu kadehi, kesin perhizi yüzünden içemeyen 
bir arkadaşına do~ru uzatarak. Nedim'in bir beytini gülümseyerek fısıldayıvermişti: 

Gül mevsiminde tövbe-i meyden benim gibi 
Zanmm budur ki sen de perişansm ey gönül 
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ŞAiR KiME DERLER 

Yurt işlerinin az çok düzenle gitti~ine inanıp içinin açıldı~ı günler olursa konuyu 
şiire ve musikiye dökerdi ve Rumeli türkülerinden divan gazellerine de~in her çeşit 
şiirle sofra şenlenirdi. Yine böyle bir gecede konuklarını hoş bir sınava çekmek iste
miş ve hepimize birer birer sormuştu: 

- Şair kime derler'? 
Herkes her zaman oldu~u gibi, O'nun önünde, işi a~ırbaşlılıkla ele alarak önemli 

karşılıklar vermiş, kendi usunca uygun tanımlar bulmuştu: 
- Gönülden kopan duyguları uyumlu bir dille anlatabilen kimse. 
- Uyanıkken düzgün sayıklamasını bilen adam! 
- Nesre musiki katabilen dil sihirbazı. 
Hiçbirini tam be~enmemiş, şiirle hiç ilgisi, şiir konusunda hemen hemen hiç bilgi-

si olmayan birine de soruyu yöneltmişti : 

- Şair kime derler'? 
- Şiiri yazana şair derler, efendim. 
"Aferin" i yapıştırmıştı. Gülüşmeler durunca da: 
- En iyi tanım seninki ama bir yanlışın var; şiir yazılmaz. söylenir. 
Demişti. Hemen anımsamıştım ki bir şiiri üzerinde yıllarca u~raştı~ı bilinen Yahya 

Kemal. gönlü oldu~u zaman, hiç kimse istemeden: 
- Bir şiir söyledim; be~enecek misiniz? 
Diye okumaya geçerdi. 

Yine bir gece bir-ikimize şiir okutmuş, be~enmiş, hoşlanmış, coşmuştu . Arada bir 
"manzume" karalayan bir milletvekilinin de şiir okumak istedi~ i durumundan belli olu
yordu. Atatürk, onun da gönlü olsun diye düşünmüş olacak ki: 

- Siz de arada bir şiirle u~raşırsınız. yeni bir şeyiniz varsa okuyun bakalım! 
Dedi. Adamca~ız inişli çıkışlı , iniltili, gıcırtılı bir sesle okumaya başladı. içinde "ars-

lan", "alageyik" gibi hayvan adları geçip duruyordu . Atatürk dayanamadı : 

- Bu şiirden ziyade bir hayvanat bahçesine benziyor. 
Diye mırıldanmaktan kendini alamadı ve yüksek sesle : 
- insanları insanlara benzetmeli; bırakmalı bu hayvan benzetilerini. 
Diye kanısını açıkça belli etti . 
"Tı.irk ulusunun eski, ulu ve yaratıcı bir ulus oldu~unu belirtmek için ortaya koydu

~u tarih tezini yaymak ve benimsetmek için şiirin en etkili yol oldu~unu bilen Atatürk, 
"Akın" adlı destanı yazması için Faruk Nafiz Çamlıbel'i coşturup çalıştırmasını bilmiş
ti. Bu başarılı eser üzerinde günlerce u~raşmış, bazı parçalarını şairin a~zından tada

rak dinlemişti . 
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Onuncu Yıl marşını da güftesi ve bestesiyle her zaman aklında tutmuştu. Bayram 
yaklaşırken yollarda otomobilini durduruyor: 

- Onuncu Yıl marşını öQrendiniz mi? 
Diye, okuldaki oQiunun ödevini yoklayan baba gibi soruyordu. "Sesim söyleme

me elverişli de~ il'' diyenlere sözlerini tekrarlıyor, şaşırırlarsa hemen düzeltiyordu. Hele 
"On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan" mısraını pek beQendiQini belli edi
yordu. 

Atatürk halk şiirini çok severdi. Türkülerdeki gönülden kopma söyleyişe hiçbir büyük 
kent şiirinin ulaşamadı~ını kaç kez belirtmişti. Bütün Rumeli ve Tuna boyu türkülerini 
ezbere bilirdi. Sözlerinde yanlışlık yapan okuyucular olursa hemen düzeltirdi." 

Atatürk; yaşantısı süresince edebiyat konusunu sık sık gündeme getirmiş, edebi
yatı toplum faydasına yöneltmek için direktifler vermiş. okullarda ö~renim programla
rını bu yönde düzenletmiştir. Edebi sanatların bir fikrin, özellikle devrimierin yayımın
da ve kökleşmesinde en etkili araç oldu~una daima inanmıştır. 

Atatürk. manzumeleri dikte ettirmekle şüphe yok ki şiir yazmak yetene~ini gös
termek gibi bir gösterişe kapılmış deQildir. Esasen bunlar -manzumeler üzerinde yapı
lan olumlu analizler tersine- biçim ve kalıp bakımından zayıftır. Onun için Atatürk kalıp 
meselesinden çok. telkin etmek istedi~i fikri ön plana almıştır. Zaten Atatürk de ede
biyatı bu anlamda nitelemektedir. CumhuriyetinOnuncu Yıl nutkunda da bu fikrini şöy
le belirtmiştir. 

"Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettireyim ki yüksek bir insan cemiyeti olan Türk 
Milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun için
dir ki. milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlı~ını. fıtri zekasını, il me ba~lı
lıQını. güzel sanatlara sevgisini ve milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü va
sıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür. Türk Milletine çok ya
raşan bu ülkü, beşeriyette hakiki huzuru temin yolunda kendine düşen medeni vazife
yi mutlaka yapmakta muvaffak olacaktır." 

Atatürk de dikte etti~i bu manzemelerle "milletimizin yüksek karakterini, yorul
maz çalışkanlı~ını. yaradılıştan zekasını, ilme baQiılı~ını, güzel sanatlara sevgisini ve 
milli birlik duygusunu her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmeye" sa
natı vasıta kılarak bizzat örnek vermiştir. "sanat sanat içindir" diyenlere gerçek yolu 
göstermiştir. 

ATATÜRK VE GENÇLiK MARŞI 

"Anadolu'nun da~ başlarını. tekerleklerini çuvalla doldurdu~umuz kırık dökük oto
mobillerle, aşarken, bu marşı söyletmeyi yanımda bulunanlara adet ettirmiştim ... " 
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Büyük kurtarıcı Atatürk, 1936 yılının sıcak bir yaz günü Beylerbeyi Sarayında ter
tiplenen Balkan Festivalinde. "Da~ başını duman almış" marşı hakkındaki hatırasını, 
yanında bulunanlara bu cümle ile anlatıyordu. 

Prof. Dr. Afet inan, "Kemal Atatürk'ü Anarken" isimli eserinde bu tarihi olayı nak
lederken şöyle demektedir: 

"1936 yılındayız. Yaz aylarında Atatürk istanbul'dadır. Bo~ aziara dair muahede 
Montrö'de imzalanmıştır. O yıl istarbul'da Balkan milletlerinin iştirakiyle, bir festival 
hazırlanmıştı. Bu maksatla Beylerbeyi Sarayında toplanılmıştı. Atatürk. milli kıyafetle
riyle oyunlar oynayan Balkanlıları, zevkle seyretti. Turkiye'nin birçok bölgelerinden bu 
festivale, milli kıyafetleriyle iştirak eden gruplar gelmişti . Bunların çeşitli hareket ve 
melodilerle yaptıkları danslar seyredildi. Atatürk. bunlardan bilhassa Karadeniz kıyı
Ianna mahsus olan oyunları pek be~enmişti. Bundan mülhem olarak, 19 Mayıs'ta, Sam
sun'a çıkışını hatırladı. "Da~ başını duman almış" marşını Samsun'dan Ankara'ya ka
dar olan yolculuklarında, nasıl söylediklerini orada bulunanlara anlattı." 

Bu tarihten iki yıl sonra. 20 Haziran 1938 günü, 2239 sayılı kanuna ek olarak çı
kan 3466 sayılı bir kanunla , mayıs ayının (19) u "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak 
milli günlerimiz arasına girerken, "Da~ başını duman almış" marşı da bu bayramın 
bir marşı olarak tarihe geçti. 

Marşın Tarihi 

Bestesi "Tre Trallende Jamtor" (Tralal la diyen üç kız) adını taşıyan isveççe bir 
şarkıdan alınan ve merhum Selim Sırrı Tarcan tarafından. beden e~itimi tahsilini yaptı
~ı isveç'ten memleketimize getirilen marşın güftesini, birçok okul marşlarını yazan Ali 
Ulvi Elöve kaleme almıştır. isveçli bestekar Felix Korbig'in bestesi üzerinde yapılan 
bir-iki çok ufak tadil ile güfteye uydurulmuş bulunmaktadır. 

Selim Sırrı ile Ali Ulvi'nin beraberce hazırladıklarıbumarşın 1915-1916 ders yılı
nın ortalarında istanbul Erkek Muallim Mektebinin Moda'daki binasında vücuda geti
rildi~i ve ilk defa olarak da 1916 yılı ilkbaharında Erkek Muallim Mektebi ö~rencisi 
tarafından Kadıköy ittihat Spor çayırında (Bugünkü Fenerbahçe Stadı) yapılan spor gös
terilerinde söylendi~i bilinmektedir. Ali Ulvi'nin güftesi ile isveçli besteci Felix Korbig'in 
güttesinin ayarianmasını da yine aynı okulun müzik ö~retmeni bulunan viyolonist Zeki 
Bey yapmıştır. 

Marşın güftesi şudur: 

Dağ başm1 duman alm1ş, 
Gümüş dere durmaz akar, 
Güneş ufuktan şimdi doğar. 
Yürüyelim arkadaşlar 
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Sesimizi yer. gök, su dinlesin; 
Sert adtmlarla her yer in/esin. 

Bu gök, deniz nerede var 
Nerede ı bu dağlar. taşlar 
Bu ağaçlar. güzel kuşlar? 
Yürüyelim arkadaşlar. 

Sesimizi yer, gök, su dinlesin; 
Sert adtmlarla her yer in/esin. 

Her geceyi güneş boğar, 

Ülkemizin günü doğar; 
Yol uzun da olsa ne var. 
Yürüyelim arkadaşlar. 

Sesimizi yer, gök, su dinlesin; 
Sert adtmlarla her yer in/esin. 

Atatürk, 20/21 Haziran 1936 Cumartesi/ Pazar günü, Florya Deniz Köşkü'nde bir 
sohbeti sırasında Gençlik Marşı üstüne bir yorum yapmıştır. Bu yorumu da Hakkı Ta
rık Us 'a dikte ettirmiştir. Hakkı Tarık Us, söylenenleri yarım bırakmış , bazan da Arap 
harfi-yeni harf karışımı not tutmuştur. 

Hakkı Tarık Us, o günkü olayları şöyle anlatıyor: 
"Atatürk'ün geceyi geçirdi~i yakın arkadaşları arasında bir genç artist vardı. Gencin 

okudu~u çeşitli parçalardan özellikle ikisi üzerinde çok durdular. Atatürk'ün üzerinde 
önemle durdu~u ve tekrar tekrar okuttuQu parçalardan biri : 

Dağ baştm duman almtş, 

Gümüş dere durmaz akar. 
Güneş ufuktan şimdi doğar. 

Yürüyelim arkadaşlar. 
marşıdır" demektedir. 

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı süresince dilinden düşürmedi~i. Türk 'ün umutsuzlu~unu 
gidermek için arkadaşlarından da sık sık söylemelerini istedi~i Gençlik Marşı için şunları 
söylüyor: 

" Bu marş şundan dolayı benim dikkat ve duyarlıQımı çekmiştir. BilindiQi gibi Sam
sun'a çıktıktan ve Sivas yolu ile doQuya yürürken yardı~ım insan denizi dalgalarından 
kulaQıma umutsuzluk sesleri geldi. Bu ses, bütün Türk Ulusunun kolaylıkla tahmin ede
bilece~i gibi ulus inlemesi, kardeş. arkadaş inlemesiydi . Ben bu haklı umutsuzlu~a karşı 
vaatlerde bulunacak koşullar içinde bulunuyordum. Fakat bu genel ulusal üzüntünün 
kesinlikle giderile ce~ ine Türk'ün maddi ve manevi, ahlaki ve fikri varlı~ına oldu~u kadar 
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tam güven ve cesaretle imanım vardı. işte ben bu imanı, bugün genç artist ded i ğimiz , 
o günün ana kucağında bulunan bu çocuğun diliyle tekrar ettirdi m . 

.. . M arşın açıklamasını şöyle yapmak gerekir: 
Büyük, yüksek, geniş bir Türk müessesesi yı kılıyor, karanlık bulutlara bürünüyor. 

Fakat bu mucizeyi yaratan bir ırmak, parlak bir ırmak, gümüş dere. işte o durmaz akar. 
Bu aktıkça Türk yüksek varlığı mevcut ve mutlaka yeni, yepyeni büyüklükler yaratır. 

Gerekli olan şey bu yeni büyüklükleri insanlığın gözünde canlandırabilmektir. 

Bunun için de bütün dünyayı aydınlatabi.lecek bir fanus gerektir. O fanus. doğa
nın fanusu elbette güneştir. Benim bu zulmet içinde tek çekindiğim şey, dünyayı ve 
özellikle Türk Ulusunu boğmuş. karanlıklar içinde bırakmış ve fakat onun yerine yük
selmiş olan anıtları görebilmek için muhtaç olunan fanusun henüz ufukları aydınlatma
mış olması kuruntusu ile ulusun kuşkuya düşmesiydi. 

işte bunun içindir ki, ben bu marşın ikinci düzesine çok önem vermiş ve onu de-
vamlı söylemişimdir. Onun için burada söylenmesi uygun olur: 

Güneş ufuktan şimdi doğar. 
Yürüyelim arkadaşlar. 

Ben bunu açıklayan sözlerle 'Türk'ün güneşten çıkacağına emin ol" demek isti

yorum. Fakat ondan çıkmasını bekleyerek yürüyüşüne devam et! Ve demek istiyorum 
ki, güneşten çıkmamız simge .. . Bu yürümek, hedefe yürümek ve çıkmamız simge .. Bu 
yürümek, hedefe yürümek ve bütün sesimizle ve hareketlerimiıle hedefe yürümektir. 

Güneş, kendisini göstermekte ve bize gerçeği belli etmekte kararsız olsa bile bi
zim bu tarafımızia yani hedefe yürümekteki azmimizle amaca yine ulaşır. Bu büyük fi
kirleri dile getiren sözcükler de şudur: 

Güneş ufuktan şimdi doğar. 
Yürüyelim arkadaşlar. 
Sesimizi yer. gök, su dinlesin, 
Sert adimlarla her yer in/esin. 

Bu sözleri söylerken, bu yüksek ülküyü bu kahramanı yani ulusu selamlamak ve 
aydınlatmak üzere güneşin de "ufuktan" çıkacağına kuşku duyulmamak gerekir. Nite
kim güneşin aydınlatması da gecikmemiştir. Nasıl gecikebilirdi ki ... Türk Ulusu insan 
tabiatının ... güneş de onlara hayat verecektir. O da doğanın emrine boyun eğer. 

Egemen olan doğa güneş midir, yoksa ondan da yüksek olan .. insan kafasında 
mıdır? 

En son yaşantılada anlaşıldığına göre büyük olan, esas doğadır. Fakat efendiler. 
bu doğaya ... olan insan kafasıdır. 
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Hakkı Tank Us'un çok hızlı not aldı~ ı için yer yer okunamayan Atatürk'ün sohbeti 
burada bitmektedir.'' 

Atatürk, gençlerle daima sohbetler eder, onları bir fikir etrafında münakaşa edip 
sonuçlandırmalarını bekler, sonra da kendi düşüncelerini açıklardı. Ragıp Şevki, böy
le bir toplulukta edebiyat konusunu dile getiriyor: 

ATATÜRK VE FiKRET 

"Vapurumuz ne zaman Karadenize çıktı , ne zaman döndü, ne zaman yeniden Dal
mabahçe önlerine geldik? insan onun havası içinde yaşarken belki geçirdi~i yıllan bi
le bilemeyecek. 

Bir aralık Atatürk'ü etrafına bütün gençleri toplamış görüyorum . Bir a~abey gibi 
konuşuyor ve mevzu edebiyat. .. 

Fikret'e hayranlıQını anlatıyor: 
- Onu biz mektep sıralannda okurduk. Ondaki heybet, ondaki vakur ahenk hiç

bir şairimizde yok! diyor. 
Sonra gençlerden Fikret'in bir şiirini istiyor. Herkes susuyor ve Atasına sevgi ile 

bakıyor: 

- Bilmiyor musunuz? Ah, belki yarınızdan fazlası onun bir tek mısraını olsun bile
niniz vardır. Fakat çekiniyorsunuz. Niçin çekiniyorsunuz? Hayır, işte ben sizin aranız
da, sizinle beraberim. Beni aranızda addetmiyor musunuz? 

Bir genç gür bir sesle: 

- Ben Fikret'in Ferda'sını söyleyebilirim Atam! 
Atatürk'ün yüzünde tatlı çizgiler belirdi: 
- Ferda'yı mı? Ah, delikanlı, benim en çok sevdi~im şiirdir o ... onu sana söylet

meyece~im .. Kendim söyleyece~im. Ve Atatürk gür bir sesle, gençlerin yüzüne baka
rak okuma~a başladı: 

Ferda senin, senin bu teceddüt, bu ink!lap .. 
Herşey senin değil mi ki zaten? Sen ey şebap. 

Büyük Atatürk Fikret'i belki bu şiiri için seviyordu. Çünkü o. gençliğe vadediyor
du, halbuki sen vadedilen şeyleri verdin. 

Onunla böyle güzel bir temmuz gecesinde tam 7 saat bir arada, bir aile gibi yaşa
dık . O yedi saatin daha ne çok hatıraları var ki, sayfalara sıQmaz. Sabahın ilk aydınlık
larında onu Floryaya bıraktığımız zaman yüzünde, bir dosttan ayrılan bir insanın hali 
vardı. Matöründe bizi eliyle selamladı ve uzaklaştı. Fakat ondaki konuşma kudreti, his 
zenginli~i . duygu hazinesi hiçbir zaman kafamdan çıkmayacak. 

Atatürk bizim gibi insan de~ildi. O bambaşka, geniş, namütenahi bir alemdi ki , 
bir saati yüz yıllara bedel bir kudret taşıyordu. işte O. böyle halkla beraber. halkın içinde 
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ve halkın bağrında yaşadığı için ölümüne herkes ağlıyor .. " 
Haluk Y. Şehsuvaroğlu'nun. Atatürk'ün Abdülhak Hamit'e karşı beslediği ilgi ve 

şairin Atatürk'e duyduğu hürmet ve sevgiyi dile getiren yazısına göz atalım: 

"ATATÜRK VE BÜYÜK ŞAiR" 

"Atatürk'ün edebiyat ve hitabet merakı Manastır idadisinde başlamıştı. Daha ta
lebelik yıllarında arkadaşları arasında iyi yazan ve iyi konuşan bir genç olarak tanını
yordu. 

Atatürk devrinin diğer ihtilalci münevverleri gibi büyük şair olarak Nam ık Kemal'i 
tanımış ve sevmişti . Sonraları Serveti Fünun şairlerinin tesirinde kalmış, bu mektep
ten bilhassa Fikret'le ve Hüseyin S iret'le alakadar olmuştu . Bazı hatıralarını nakleden
ler seneler sonra bile sofrasında Leyali Girizanını okuttuğunu ve bu şiirleri büyük bir 
hassasiyetle dinlediğini naklederler. 

Tarihin nadir yetiştirdiği kumandanların devlet adamlarının, devirlerinde yaşayan 
sanatk8rlarla olan münasebetleri her vakit dikkati ve alakayı çekmiştir. Bu bakımdan 
Atatürk'ün. büyük şair Abdülhak Harnit'le olan münasebetleri ayrıca tetkike değer. 

Hamit, Mustafa Kemal'i dehasının ve kahramanlığının göz kamaştıran ölçüleriyle 
ilk defa vatan hudutları dışından seyretmişti. Mağlup ve istil8ya uğramış bir memleke
tin ortasında Milli Mücadele destanını yaratan kahramanın şöhreti dünyayı sardığı gün
lerde Abdülhak Harnit Viyana'da bulunuyordu. Oradan 5 teşrinievvel 1922 tarihiyle 
Sami Paşazade Sezai Bey'e gönderdiği bir mektupta Gazi Mustafa Kemal hakkındaki 
ilk intibalarını şöyle naklediyordu: 

( .. Seninle ben, bilirsin ki bir zamanlar Kemalist idi k, şimdi ise iki defa öyle olduk. 
Geçen akşam bir refikimle bir restoranda taam ediyordum. Yanımızdaki masayı işgal 
eden Avusturyalı bir zat hangi millete mensup olduğumuzu sordu. -Kemalistiz- dedim. 
Herif hürmetle kıyam ederek, -ben de Kemalistim- dedi! ve -Ah! Avusturya'da öyle bir 
adam zuhur etseydi, memleketimiz bu halegelmezdi-sözünü suz-ü güzar ile ilave etti . 

Burada tanıdığım ingilizler bile bu Kemal narnındaki harikai kemalatın meddahı 
bi-ihtiyarı ve hayranı iktidarıdırlar. O Büyük, pek Büyük asker bugün, Kutuplarda bile 
hararetle alkışlanıyordu. Yalnız meydanı harbte, değil meydanı siyasiyat ve kiyasette 
de yekta olan Mustafa Kemal. alemi islamı tenvir ve ihya için, doğmuş bir şemsi istik
baldir. Eminim ki yalnız Trakyayı, Türkiye'yi kurtarmakla iktifa etmeyecek -daha, daha, 
yanımdasın yazmaya hacet yok- bir çok mucizevari halaskarlıklarda bulunacaktır, he
men Allah ömrünü efzun etsin.) 

Abdülhak Harnit daha 1922'de Mustafa Kemal'in (Türkiye'yi kurtarmakla iktifa et

meyerek daha bir çok mucizevari halaskarlıkları bulunacağına) işaret ediyordu. Ve (Gazi) 

ismiyle yazdığı bir şiirinde de (O bir deha ki diyor kainata arş ileri -humayı h immetinin 
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şarkı garp balü pericihanşümul olacaktır. Onun bu şaheseri) mısraları bulunuyordu. 
Hamit, kararan vatan ufuklarında bir yol gösteren yıldızın doğuşunu seneler ev

vel yazdığı (Validem) isim!i eserinde de söylememiş miydi; Büyük şair o vakitler: 

Onu mahir ve muktedir bir el, 
Döndürür iktizayi hale göre. 

diyordu . 

Harnit Viyana'da ıstıraplı hayatı ortasında vatan ve Mustafa Kemal 'i hayal eder
ken Ankara'da Mustafa Kemal'in davası yolunda çıkan gazetelerde de Büyük Şair hak
kında makaleler çıkıyordu. ismail Habip Bey (Yeni Gün) de (Unutulan Dahi) isimli bir 
makale yazmış, Akagündüz de (Hakimiyeti Milliye)de Büyük Şairin ıstırabından üzüntü 
ile bahsetmişti. 

Son Osmanlı hükümdannın memleket dışına çıkmasından sonra Büyük Millet Mec
lisinin intihabiyle Hilafet makamına getirilen Abdülmecit Efendi Ankara'ya müracaatla 
Abdülhak Harnit Bey'in kendisine başkatip olarak verilmesini istemiş, fakat Ankara'
dan gelen bir tayinde bu yere Haristan ve Gülistan muharriri Ahmet Hikmet Bey'in 
tayin edildiği öğrenilmişti. 

Abdülhak Harnit bu sıralarda memlekete dönmüş ve bir müddet Dolmabahçede. 
Halifenin misafiri olarak kalmıştı. Bir müddet (Hıdematı Vataniye) tertibinden maaş alan 
Abdülhak Harnit 1927'de istanbul milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi'ne girmişti . 

Artık Büyük Şair sık sık Atatürk'ün sofrasında bulunmak hazzını tadıyor, aralann
da hoş sohbetler oluyordu. 

Siyasetin, askerliğin büyük dehasiyle edebiyatın dehası arasındaki bu sohbetler 
sırasında bazan elektrikli bulutların birbirine çarpışları gibi, gelip geçici şimşek panltı
larının görüldüğü de olurdu. 

Abdülhak Harnit zaman zaman bu şimşekli. yıldınmlı anianna rağmen Atatürk'ün 
meclislerinden hoşlanır. (Millet Meclisinin tenkidsiz celselerinde bulunmaktansa. Ata
türk'ün her şey konuşulan sofralarını tercih ederim) derdi . 

Atatürk kendi devrini süsleyen. zenginleştiren Büyük Sanatkara (Beyefendi) diye 
hitabeder, yaşayışıyla alakadar olurdu. Hatta Ankara'da ikametinin fazla masraflı ol
duğunu. Dahiliye Vekili kendisine söylediği vakit, çiftlikteküçük bir köşkün Harnit Bey'e 
tahsisini istemiş, fakat yerin uzaklığı, köşkün ıslahı meselesi bu arzuyu tahakkuk etti
rememişti. 

Abdülhak Hamit. son zamanlarına kadar Atatürk'ün davetlerine icabetten büyük 
bir zevk alıyordu ismail Habip Bey bir hatırasını şöyle naklediyor: (. .. Ondaki hayat 

aşkına da bakınız Birinci Dil Kurultayına giderken Daimabahçe Sarayının kapısında 
tesadüfen buluştuk. Koltuğuna girdim. O yürümüyor, ben götürüyor gibiydim. Aviuyu 
dönerken manzaramızı, o zaman Dil Kurultayının reisi bulunan General Kazım Özalp 
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karşıdan gelirken gördü. Nazikane bir tavırla elini Hamide uzatarak: 
- Neye zahmet ediyorsunuz. dedi, (ve beni göstererek) bunları yetiştirdiniz, ar

tık istirahat sizin hakkınız ve zahmet bunların vazifesidir.) Hamit hem teşekkür ediyor, 
hem de Atatürk'ü telmih ederek; 

- Büyük Adarnın davetine bacaklarım tuttukça koşmak benim de vazifemdir, 

diyordu. 
Abdülhak Hamid'in ölümü, Atatürk'ü müteessir etmişti. Resmi bir cenaze merasi

mi yapılmasını istedi. Yaverlerini kendisini temsilen merasime gönderdi. ismail Müş
tak Mayakon diyor ki: ( .. alim ve fazıl önderimiz civanmert ve alicenap bir alaka ile onun 
ölümünü de tevkir etti. Ve her faziletli işte olduQu gibi edeb ve irfana hürmet hususun
da da millete rehber oldu. Hamid'in o kadar aşkla sevdiği ve o kadar heyecanla teren
nüm ettiQi Türk vatanını kurtaran el, onun her defasında sonsuz bir bahtiyarlık duyarak 
öptüQü büyük el, nankör muhitlerce can veren cazimi eslafın akıbetinden Hamid'i de 

kurtarmıştı. 

Nisyan çölünde ölen Şinasi'ye, hüsran içinde topraQa giren Namık Kemal'e nis
petle Hamit son kafilei edebin bu son yolcusu muhakkak ki bahtiyar öldü. Şinasi'nin 

hatırası gibi mezarı da meçhuldü. Namık Kemal millete ümit ettiQi feyzi görmeden. seng i 
kabrini n mahzun satırlarını kendi eliyle yazarak bu dünyadan çekil d i. Ha mit ise vata
nın hem halası nı, hem de halaskarını görerek ve terennüm ederek gözlerini kapadı. .. ) 

Fikir adamlarına, şairlereve sanatçılara Atatürk'ün duyduQu sevgi, gösterdiQi il
gi, onların hastalıklarında. ölümlerinde dahi aynı içtenlik ve duyarlıkla devam etmek
teydi. işte Atatürk'ün Ziya Gökalp'e yakın ilgisinin ve candan sevgisinin iki belgesi: 

ATATÜRK VE ZiYA GÖKALP 

"istanbul'da BeyoQiu'nda Fransız Hastahanesi'nde Türk mütefekkiri muhteremi Ziya 
Gökalp Beyefendiye; 

"Rahatsızlığınızdan çok teessürle haberdar oldum. Sıhhat ve afiyetiniz haberine 
memleketçe intizar olunmaktadır. Sür'atle iadei afiyetiniz için Avrupa'da tedavinize ih
tiyaç varsa icap eden her şeyin tahsisini tekeffül ediyorum. Sıhhatiniz ve mahalli teda
viniz hakkında iş'arınızı bekler. muhabbetkar selamlarımı beyan ederim efendim." 

21 Teşrinievvel 1340 Reisicumhur 
Gazi M. Kemal 

Ziya Gökalp'ın ölümü üzerine Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa şu taziyet 

telgrafını çekti: 

"istanbul vilayeti vasıtasiyle Ziya Gökalp Bey'in refikası Hanımefendiye; 

-XXXII-



"Muhterem zevciniz Ziya Gökalp Bey'in bütün Türk alemi için pek elim bir ziya 
teşkil eden gaybubeti edebiyesinden mütevellit hissiyatı taziyetkaranemi ve Türk mil
letinin samimi teessüratı kalbiyesini zatı ismetanelerine arzeder ve Türk millet ve hü
kümetinin büyük mütefekkirin ailesi hakkındaki hissiyatı müşfikanesini temin ederim 
efendim." 
25 Teşrinievvel 1340 Reisicumhur 

Gazi M. Kemal 
1908'den sonra Makedonya'da yapılan manevralarda faal rol oynayan subaylar

dan biri de Mustafa Kemal'dir. Tatbikat yapmak için Manastır'a giden heyette o da vardır. 
Manastır yolculu~unu Afet inan şöyle anlatmaktadır: 

"Heyeti taşıyan trenin bir kompartımanda, iki arkadaş. hoca ile talebesi Binbaşı 
Naci (General Eldeniz) bulunuyordu. Hocası Mustafa Kemal'e Büyük Türk Şairi Ziya 
Paşa'nın şu iki mısrasını okuyor." 

"Ya Rab. ne eksi/irdi derya-y1 izzetinden 
Peymane-i vucuda zehrab dolmasayd1." 

"Hocasından bunu işiten Mustafa Kemal kısa bir teemmülden sonra: Hocam bü
yük Türk şairi vücut peymaneye zehrab katmasını isteseydi, yani 

"Ya Rau, ne eksi/irdi derya-y1 izzetinden. 
Peymane-i vücuda zehrab katmasayd1m. 

deseydi daha muvafık bir şey söylemiş olmaz mı idi? Görüyorum ki bu sözler acının 
ifadesidir." 

Mustafa Kemal1 Mart 1922'de Büyük Millet Meclisi'ni açış konuşmasını. bir şai
rimizin çok ünlü bir beyitiyle bitirir. 

''Bu yeni seneye her zamandan ziyade emin, her zamandan ziyade sakin bir vaz-ı 
vakar ile giriyoruz ... Bizim için şüle-i hayat veensal-i atiye için ümidi necat olan mu
kaddes gaye m ize bila-aram yürüye ce~ iz ve fakat, tevfikat-ı Subhani-ye behemahal mu
vakkak olaca~ız. 

Ölmez bu vatan farz-1 muhal ölse de hatta. 
Çekmez kürenin s1rt1 o tabUt-1 cesimi." 

Gazi Mustafa Kemal, Midhat Cemal'in çok sevdi~i adeta vatan sevgisiyle bütün
leşmiş gibi görünen bu beytini 1925 tarihinde, Kastamonu'da yaptığı bir konuşmada 
aynen tekrar eder. Atatürk'ün konuşmasından sonra söz alan ö~retmen Sabri Bey, in
kilaplara sahip çıkılıp korunaca~ını söyler. Sonunda Mustafa Kemal şu konuşmayı ya
par: 

"Efendiler, gösterdi~iniz kıymettar teyakkuz ve intibahtan çok mütehassisim. Se
sim müsait değil, bu nutka da müsaade ederseniz bir beyitle cevap vereyim: 
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Ölmez bu vatan farz-ı muhal ölse de hatta, 
Çekmez kürenin sırtı o tabOt-ı cesimi." 

29 Ağustos 1928, yeni harflerin sık sık gündeme getirildiği günlerden biridir. O 
gün Mustafa Kemal Daimabahçe Saray'ında bir toplantı tertip eder. Güzel Sanatlar 
Birliği'nin Edebiyat Şubesi Yönetim Kurulu'ndan Peyami Safa, Orhan Seyfi (Orhon) ve 
Halit Fahri (Ozansoy) bu toplantıya katılırlar. Orda şairleri imtihan eden Mustafa Ke
mal Ozansoy'a şunları söyler: 

"Mutlak değil olduğun parlak Türk devrinde şair olduğunu isbat edeceksin. Şiir
lerin şen. şatır. faal Türk milletinin şürur, şetaret. faaliyet his ve hareketlerini terennüm 
edecektir. Buna mevcudiyetini hasredeceksin." 

"Kökü çok büyük olan, dalları ondan daha büyük olacak olan bir ırkın çocuğu ola
rak. mensub bulunduğun millete layık şiirler yazacaksın. Bunu yaparsan kimse itiraz 
edemez ve kabul ediyorum ki, o zaman muvaffak oldum diyeceksin." 

Atatürk'ün en sevdiği şairler Namık Kemal, Tevfik Fikret. Mehmet Emin Yurdakul 
idi. 1925 yılında ziyaret ettiği izmir Muallim Mektebi'nde yaptığı konuşmada da şöyle 
demişti: 

"Herhalde kadın çok yüksek olmalıdır. Burada Fikret merhumun cümlece malum 
olan bir sözünü hatırlatırım: 

Elbet sefil olursa kadın alçalır beşer." 

Gazi, yıllar sonra, Mehmet Emin Yurdakul'a, duyduğu sevgiyi, açıkça dile getir
miştir. Devrin Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Neşriyat Şubesi Müdürü 
Faik Reşit Unat'ın da hazır bulunduğu bir akşam yemeğinde. geçmiş yılların hatıraları 
yadedilmiştir. 14 Eylül 1931 akşamını merhum Unat şöyle anlatmaktadır. 

"Atatürk Boğaziçi'nde Sakarya motoruyla yaptığı bir geziden dönmüş ve sofra
nın kurulduğu iki yüzlü salonun deniz yönündeki balkonuna çıkılarak. uzunca bir süre 
sohbet edilmiş. gece yarısına doğru da sofra başına geçilmişti. Bulunanlar arasında 
Tevfik Bıyıklıoğlu'nu, Avrupa'daki bir geziden yeni dönmüş bulunan rahmetli doktor Reşit 
Galip'i. Kurum üyelerinden Hasan Cemi! Çambel'i, rahmetli Cevat Abbas Gürer'i. Ba
yan Sabiha Göçen'i hatırlıyorum." 

"Balkonda iken konuşulanlar türlü konulara değinmekle birlikte. özellikle Türklük 
bilinci ve bunun memleketteki gelişmesi üzerinde durulmuştu. Atatürk kendi hayatın
dan da örnekler vererek bu konudaki düşüncelerini açıklamış, kendine özgü tatlı ko
nuşuşuyla şunları anlatmıştı: 

"Bizim nesi in gençlik yıllarına Osmanlılık telkin ve etkileri hakimdi. imparatorluk 
halkını meydana getiren Türkten başka uluslara, bu arada yanlış bir din anlayışıyla Arap
lara, sarayı n. ordu ve devlet ileri gelenleri arasında bulunan ırkdaşlarının etkisiyle Ar
navutlara özel bir değer veriliyor. onlardan söz edilirken, "kavm-i necib" deyimi 
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ile sıfatiandınimak bu duygunun belirtilmesine çalışılıyor, memleketin sahibi ve devle
tin kurucusu olan biz Turkler, ikinci planda gelen önemsiz halk yığınları sayılıyordu." 

"Şair Mehmet Emin Yurdakul'un ilk defa Manastır Askeri idadisi'nde öğrencisi 
iken okuduğum. "Ben bir Turküm. dini m, cinsim uludur" mısrasıyla başlayan manzu
mesinde, bana ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı bulmuştum." 

Atatürk, Birinci Dünya Savaşı sırasında, 16. Kolordu Komutanı olarak Doğu Ana
dolu'da bulunuyordu. 7 Kasım-25 Aralık 1916 tarihlerini içine alan 49 günlük hatıra 
defterindeki kayıtlardan öğrendiğimize göre O, Namık Kemal'in Tarih-i Osmani, Tevfik 
Fikret'in Rübab-ı Şikeste, Ahmet Hilmi'nin Allah'ı inkar Mümkün müdür gibi kitapları
nın yanında Mehmet Emin Yurdakul'un Turkçe Şiirler adlı kitabını da okumuştur. 

Milli Mücadeleye katılan milli şairimiz Mehmet Emin bey inebolu'ya gider. Musta
fa Kemal, şairin bu asil hareketinden büyük bir memnunluk duyar. 1 Nisan 1921 tari
hinde, Turkiye BCyük Millet Meclisi Reisi sıfatıyla inebolu'ya gönderdiği telgraf metni 
aynen şöyledir: 

"inebolu'da Milli Şairimiz Mehmed Emin Yurdakul Beyefendi'ye, 
Turk milliyetperverliğinin ilahi mübeşşiri olan şiirleriniz bugünkü mücadelemizin 

ruh-ı hamasetine ufk-ı tulu olmuştur. Teşrifinizden duyduğum memnuniyeti beyan ile 
sizi milletimizin mübarek babası olarak selamlarım ." 

Savunma Bakanı Derviş Paşa'nın ölümü dolayısiyle Atatürk bir mersiye dikte et
tirmişti . Olay şöyle cereyan etmişti: 

Şükrü Naili Paşa'nın, Edirne'nin Kurtuluş Bayramı'nda geçirdiği bir kriz sonucun
da ölümünden hemen on beş gün sonra çok sevdiği Derviş Paşa'nın da ölümü haberi
ni alınca pek çok üıülmüştü. 

Bu olayı, mersiye kendisine dikte edilmiş olan Hafız Yaşar Okur şöyle anlatıyor: 
"Şükrü Naili Paşanın vefatından bir hafta sonra Yalova'ya teşrif ettiler. Bir hafta 

sonra döndükleri zaman huzurlarına çıktığımda çok üzüntülü idiler: 
- "Al kağıt, kalem, söylediklerimi not et!" 
Diye emir buyurdular. Hemen o anda söylediklerini tesbit ettim. Dikte bitince şu 

emri verdiler: 
- "Şimdi kütüphaneye gidin iz, bu güfteyi mersiye şeklinde besteleyip bana geti

riniz!" 
Güfteyi pek kısa bir zamanda besteledim, huzurlarında okudum. Çok memnun ol

dular ve duygulandılar. Birkaç defa tekrar ettirdikten sonra: 
- "Bu mersiyeyi yarın Derviş Paşa'nın kabrinde okuyunuz!" 
Diye emrettiler. Ertesi günü Derviş Paşa'nın cenazesi büyük törenle Maçka me

zarlığına gömüldü. Merasim sırasında mersiyeyi segah makamında okudum. Gözleri
mizin yaşı toprağı suladı ve ancak o zaman sükün bulabildik ." 

Atatürk'ün dikte ettiği mersiye güftesi şöyleydi : 
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"Büyük TUrk Ordusu 
Büyük bir kahramamm topra~a veriyor: 
Ulu TUrk Milleti 
De~erli bir ev/Mm1 topra~a veriyor. 
Toprak! 
Bu de~eri koynuna almaktan zevk mi duyuyorsun? 
Bize dersin ki: 
Bu ktymetliniz ba~nmda. 
Açacaktlf kahraman çiçek/eri. 
Sükün buluruz. 
Ancak o zaman 
Gözlerimizin yaşt 
Seni sular." 

Ve bu mersiye Derviş Paşa'nın mezar başında okundu~u zaman güftesinin Ata
türk'e ait oldu~unu hiç kimse tahmin edemedi. 

Atatürk, arkadaşı Salih Bozok'a bir mektupla Fransız şairi Verlaine'nin "Hayat 
Serenadı" şiirinin Turkçeye kendisinin yaptı~ı çevirisini bir notla gönderiyor: 

"Salih bunları ezberle ve sen hayatı nasıl anladınsa ona göre bunlardan birini be-
nimse!" 

Şiir ve Tı.irkçe çevirisi şöyle : 

La vie est breve 
Un peu de reve 
Un peu d'amour 
Et puis bon jour 

La vie est vaine 
Un peu de haine 
Un peu d'espoir 
Et puis bon soir 

* 
Hayat ktsad1r. 
Biraz hayal. 
Biraz aşk. 
Ve sonra allahatsmarladtk. 

Hayat hoştur. 
Biraz kin. 
Biraz ümit. 
Ve sonra allahatsmarladtk. 
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Yahya Kemal, öğrenimini Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı: ama Os
manlı kültür çevresine bağlı kaldı. Şiirlerinde bu temayı çok işledi. Osmanlı tarihini 
iyi biliyordu; okutuyordu da. Atatürk'ün şair Yahya Kemal Beyatlı'ya ayrı bir sempati si 
ve sevgisi vardı. 

Şiirlerinde yalnız gülü, bülbülü, mehtabı, denizi, ölümü ve sonsuzluğu değil; at sırt
larında akınlardan akıniara seğirten Turk cengaverlerini ve Turk zaferlerini de yansıtı
yordu. Şairin, Osmanlı kültürüne bağlı kalışına karşılık Atatürk'ün çevresinde ilgi ve 
sevgi görmesinin nedenini bu yanına bağlamak herhalde yanlış olmaz. 

Atatürk-Yahya Kemal ilişkilerine ait bilgileri yetkili bir kalem Prof. Dr. Afet inan "Ha
tıralar ve Belgeler" yıl 1959, adlı eserlerinde şöyle dile getiriyor: 

" .. .Yahya Kemal de bir devrin temsilcisidir. Atatürk'ün kendi kitaplığında güzel cill
lenmiş türlü edebi eserler vardı. Bunları zaman zaman özel toplantılarında getirtir ve 
iyi okuyanlardan dinlerdi. Atatürk, bunları, kendisine Yahya Kemal'in aldırdığını söy
lerdi." 

"Yahya Kemal'i 1933 yılından sonra tanıdım. O, kendi şiirlerini ne güzel bir ahenkle 
okurdul Hele, Fransız şairlerinden Victor Hugo'nun eserlerini okuduğu vakit içten duy
gularını ne güzel belirtirdi. Atatürk onun sesinden gerek Fransız şiirlerini, gerek şai
rin. kendi şiirlerini dinlemekten pek çok zevk duyardı." 

" ... Atatürk bir gün onun için demişti ki: 
"Yahya Kemal geniş tarih kültürünün eseridir. Şairlerimiz esaslı kültür sahibi ol

malı ve tarihi iyi bilmelidirler." 
Şair, büyük elçi Fuat Bayramoğlu'nun Yahya Kemal Beyatlı ile ilgili bir hatırasını 

dinleyelim: 
"Yahya Kemal'in şiirlerini aruz vezniyle, çoğu zaman da eski dille yazması daima 

tenkid edilmiş, niçin hece ile, herkesin anlayacağı şekilde şiirler yazmadığı kendisine 
soru lmuştur. Üstad'ı Atatürk'ün gözünden düşürmek isteyenler bu noktayı da Atatürk'ün 
yanında işiemekten hali kalmazlar." 

"Bir sofrada Atatürk Yahya Kemal'e, "Şair güzel, çok güzel şiirler yazıyorsun. Ama 
niçin aruzla yazıyor, kendi milli veznimizle, hece vezniyle yazmıyorsun?" demiş" 

"Yahya Kemal, "Paşam! Aruz neden bizim veznimiz olmuyor? Turk dilinin bildiği
miz en eski eseri Kutadgu Silik aruzla olduğuna göre biz bu vezni bin yıldır kullanmışız 
demektir. Bu niçin bizim olmasın?" 

"Bunun üzerine Atatürk orada bulunan Dil Kurumu Genel Sekreteri ibrahim Nec
mi Dilmen'e: "Necmi! Kutadgu Silik aruzla mıdır?" diye sormuş, Necmi Dilmen, suç
landırılmış gibi başını önüne eğerek: "Evet, Paşam" diye cevap verince ve Atatürk 
bu gerçeği ona da tekrariattıktan sonra "Yaz, öyleyse şair, dilediğin gibi yaz" demiş. 
Yahya Kemal bu olayı bana hususi bir haz duyarak anlatırdı." 
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ATATÜRK VE FARUK NAFiZ 

Atatürk'ün Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirlerini de okuduğunu sayın Prof. Dr. Afet 

inan ' ın anılarından öğreniyoruz . Dinleyelim: 
"Atatürk'ün yeşile hayranlığı, Faruk Nafiz'in şu şiir parçasını tekrarladığı zaman-

larda ne kadar belli olurdu: 

Yeşil hem de 
Ben bu rengi taŞirdim can köşemde 
Yeşilde ne arar da bulmaz insan o~Ju? 
Bir ucu gözlerimde, bir ucu engindedir. 
Bu çini rengindedir bahar. deniz, k1r. orman. 
Bana Tannm gözükür yeşil dedi~im zaman. 

Mustafa Kemal bu şiiri okuduğu zamanlarda pür sıhhat bir varlıklı, fakat kendisi 
yeşile hasret çektiği zaman ise. fani varlığının erimekle olduğunu hissediyordu. 

Böylece o. bu son arzusu ile çam ağaçları ve yeşillikler arasında olmak istemiştir" 
"Atatürk'ün, ismail Habip Sevük'ün "Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi"ni birçok de

fa okuduğunu biliyoruz. Çağdaş Türk şairlerinden birçoğunu da okumuştur. Servetifü
nun koleksiyonunu da dikkatle okuduğunu yakınlarından dinledik. Bu ciltlerden birine 
kırmızı kalemle şu kanısını belirttiği de yine yakınları tarafından saptanmıştır: 

"Servetifünun edebiyatının en lirik şairi Hüseyin Siret (Özsever)dir". 
Atatürk'ün öğretmenlere, öğretmenlik mesleğine duyduğu sevgiyi verdiği önemi 

Ord. Prof. Dr. Sadi ırmak'tan dinleyelim. 

"BEN, HER ŞEYDEN ÖNCE ÖGRETMENiM" 

Bir gece Atatürk, sofrasında sık sık misafir ettiği rahmetli Behçet Kemal'e döne
rek "sen çabuk şiir yazarsın , şu içerideki odaya çekil, bende hangi nitelikleri görüyor
san hepsini anlatan bir şiir yaz" emrini verdi. Behçet hemen içeri odaya geçti, aradan 
yarım saat geçti geçmedi bir büyük manzume ile döndü. Atatürk "oku bakalım" dedi. 
Behçet mısralarını ses değerini vurgulayarak o canlı ve sevimli okuyuşu ile manzume
yi söylemeye başladı. Bunda Atatürk'ün yiğitliği, zaferleri, devrimleri birbir dile geli
yordu. Fakat her zaman Behçet'e bol bol iltifat eden Atatürk durakladı, yüzünde bir 
gölge dolaşlığını hissettim. "Behçet olmamış" dedi. "benim asıl bir niteliğim var ki 
onu hiç yazmamışsın". Hepimiz şaşırmıştık. Bu yazılmıyan niteliği ne olabilirdi. Atatürk 
bizi fazla bekletmedi ve "benim asıl kişiliğim" dedi "öğretmenliğimdir. Ben milletimin 
öğretmeniyim, bunu yazmamışsın". Bir öğretmen olarak ve öğretmenin misyonuna inan
mış birisi olarak heyecandan ve gururdan ağlıyasım geldi . imkan olsaydı ellerine ka
panmak isterdim. Öğretmene böyle bir yüce saygıyı en yüce bir ağızdan işitiyordum. 
Gerçek de bu idi. 
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ATATÜRK VE NEYZEN TEVFiK 

Münir S. Çapanoğlu Atatürk'le ünlü hiciv ustası Neyzen Tevfiğin karşılaşmalarını 

şöyle anlatıyor: 

Balıkesir'de şapka inkılabının ilk günlerindeydi. Atatürk de oraya gelecekti. Ata, 
Balıkesir milletvekili Süreyyaya, Neyzen Tevfiği görmek istediğini söylemiş: 

- Mutlaka Neyzeni getirin! 
Demişti. Süreyya, Neyzen'in uzun yıllar arkadaşlık, kadehdaşlık ettiği ve çok se

vip saydığı şair Eşrefi n yeğeni idi. Bundan ötürü onu da seviyordu. 
Atatürk'ün iltifatı onun kanaliyle gelince sevinci bir kat daha arttı. Hemen kendi 

tabiriyle söylüyorum-"köpeğiyle, möpeğiyle" yola çıktı. Yani tam teçhizat: Ney torba
sı, sazı, matrası, meşhur köpeği tam beraber ... 

Daha evvel. Süreyya. bir şey yazmasını. Atatürk'e sunacağını söyledi. Neyzen he-

men cracakta şu kıt'ayı söyledi: 

Sermedi bir iştialin şu/ei fanisiyim, 
Türke ait ülkenin feryadt ruhanisiyim, 
Aldtğtm kafi bana Gazii Ekberden nasip, 
Gölgesinde mabedi vicdantmm banisiyim. 

Atatürk, ziyafet saatinde askeri mahfele geldi. Tevfik, ney üfledi, taksimler yaptı. 

Turk musikisinin en güzel eserlerini, o harikalı üfleyişiyle çaldı; herkesi coşturdu. 
Atatürk, Neyzeni çağırdı. Milletvekillerinden Hayretlin Karan, Ali Şuuri ve daha 

başkaları da yanında bulunuyordu. 

Atatürk, Neyzenin elini kalbinin üstüne bastırarak dakikalarca tuttuktan sonra: 
- Ne büyük, kuvvetli ruhun var! 
Dedi ve sonra sordu: 
- Neyzen, ne istersin, söyle? 

- Sayenizde herşeyim var. Teşekkür ederim. 
- Bir şey iste canım! 
- Bir nüfus tezkeresi versinler, emrediniz. 
Atatürk hayretle: 
- Senin nüfus tezkeren yok mu? 

- Hayır bundan evvel, hükümet yoktu ki nüfus tezkerem olsun. 

ATATÜRK HALK ŞiiRLERiNi DE ÇOK SEVERDi 

Atatürk'ün çevresinde yetişen. şiirleriyle büyük bir heyecan ve coşkuyla Atatürk'ü 
dile getiren Behçet Kemal Çağlar'ın sözleriyle yazıma son veriyorum. 

"Turk ulusunun, eski, ulu ve yaratıcı bir ulus olduğunu belirtmek için ortaya koy
duğu tarih tezini yaymak ve benimsetmek için şiir'in en etkili yol olduğunu bilen 
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Atatürk, "Akın" adlı destanı yazması için Faruk Nafiz Çamlıbel'i coşturup çalıştırması
nı bilmişti . Bu başarılı yapıt üzerinde günlerce uğraşmış. bazı parçalarını şairinin ağ
zından tadarak dinlemişti." 

Atatürk halk şiirlerini de çok severdi . Türkülerdeki gönülden kopma söyleyişe hiç 
bir büyük kent şiirinin ulaşamadığını kaç kez belirtmişti. Bütün Rumeli veTuna boyu 
türkülerini ezberden bilirdi. Sözlerinde yanlışlık yapan okuyucular olursa hemen dü
zeltirdi . Bir gece, bir çobanın yazıp gönderdiği bir deyişin ilk üç satırını hep birden 
ezberlemiştik: 

''Ank topra~a yaslam yasiant 
St~tr güderken yazdtm ben bu destam 
Nastf methetmeyeyim ben o arsfant." 

"Türk şiirinde Atatürk konusuna gelince:" 
"Eski şiirimizdeki çoğu. zaman çiğ bir abartmacılıktan ve hararetli bir dalkavuk

luktan öteye geçmeyen kasidelerin. edebiyatımızın yüzünü kızartan övgü içtensizliği. 
Atatürk'e yazılan şiirlerle kapanmış, silinip gitmiş; böylelikle Atatürk şiirin ve şairin onu
runu da dolayısıyla kurtarmıştır. Atatürk'e yazılan şiirlerin hemen hepsi hem gönülden 
kopan hem vicdanca ve usca hak verilen övgüler olduğu için sevilmiş ve tutulmuşlardır." 

'Türk şiirinde Mustafa Kemal bir "cisim" olmaktan çıkıp bir "fikir" olmaya yönel
miş ve gitgide bu da kuru bir düşünce olmaktan çıkıp bir ülkü yüceliği ve alımlılığı ka
zanmıştır. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk. Doğu şiirindeki gül ve bülbül konusu ya da 
Kave ve Cem simgeleri gibi Türk şiirinin vazgeçilmez. anılmadan edilmez bir yüce ko
nusu, bir eşsiz kahramanı olmuştur: Abdülhak Harnit'ten Mithat Cemal'e, Ziye Gökalp'
ten Halim Yağcıoğlu'na kadar onun çağında yaşamış olanlar azıcık duyarlığı varsa onu 
sevmiş. Türk yurttaşı olarak Atatürk'e şiirle de hayranlıklarını , bağlılıklarını ve iç yü
kümlülüklerini dile getirmişlerdir." 

"Türk şiirinde Atatürk'ün kurtardığı, kendine getirdiği, havasına aldığı, gücünden 
ve inancından bir şeyler kattığı ulusal varlıkların ve değerlerin başında gelir. Kuşku
nun ve tedirginliğin olduğu kadar coşkunun ve inancın da kaynağı ve sözcüsü olan 
şair, Atatürk çağında yaşamak, en büyük insan nimeti özgürlüğe onun sayesinde ka
vuşmak, en büyük sevgili yurdunun ve halkının onun bayrağı altında kurtulup doğrul
duğunu görmek nedeniyle ondan çok esinlenmiş ona çok şey borçlu olmuştur. Tür~ 
şiirini karamsarlıktan umutlu aydınlığa çıkaran ve Türkçeyi ezilen Asya ulusları için uyarıcı 
bir dil niteliğine ulaştıran, dolayısıyla Mustafa Kemal olmuştur. Biz hala onun yaptığı 
destanı birer uçtan yazabiirnek çabası içindeyiz." 
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Örnekler 





KENAN MÜMTAZ AKlŞlK 

Dogum yeri ve yılı, Ahlat 1925'dir. Orta ög. 
renimini Thrsus ve Diyarbakır'da. yüksek ögreni
mini 194 7'de İstanbul Hukuk Fakültesinde ta
mamladı. 

Askerlik hizmetinden sonra üstlendigi C. Sav· 
cılıgı görevi ile Erciş'te iken 1956 yılı sonunda is
tifaen ayrılarak Avukatlıga başladı. 1969-1973 dö
neminde Bitlis Milletvekili olarak Parlamentoya 
katıldı. 1977 yılına dek partisinin Parti Meclisi 

üyeligi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeligi gibi görevleri oldu. 12.9.1980 
uygulamasından sonra da herhangi bir partiye katılmayarak Avukat
lık meslegini Ankara'da sürdürmektedir. 

Şiirle ilgisi. orta okul sıralarında başladı. Politik hayat şiir ugraşı
mına kesinti getirmiş gibi görünürse de, dürüst. çıkarsız. içten ve halk 
için üstlenilen bir politika anlayışını da biraz şiir saydıgından, kendi
ni sanat açısından kayıplı görmemektedir. 

Bugüne dek, sayısı 400 kadar olan şiir birikiminin yayınlanması
nı düşünmüşse de giderek dagılacagı kuşkusu ortaya çıktıgından. de
gişik dergilerde, bu arada Varlık ve Türk Dili Dergilerinde yayımlan
masını başlatmak suretiyle. tümü bir arada ya da bölerek kitap hali
ne getirmek hazırlıgındadır. 

"İkinci Yeni" şiir akımının fikri yogunlugu agır basan örnekleri
ni başarılı bir renk arınonisi ve kendine özgü bir dille okuyucularına 
sunmaktadır. 

Evli ve üç çocukludur. 

BİR GÜN Kİ HER ŞEYİ BİZİM 

Tükenişidir günün akşam 
önünde gözlerimizin 

İçinde güneş 
Kocaman ytldtz 

Kayan feneri gemilerin 
Ateş sanst zemin renklere 
Yüksek pencerelerde 
Delik deşik gökyüzü vitrin 

Mavisi süzme 
Bir gün ölür ancak 

Güzel bu kadar 
Gider elden 
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Ve batar için için 
Her şeyi bizim 

Ömrümüz diyip de 
Çığlık çığlığa 

Kurtaramadığımız 

BULUŞMAK SAKSILARDA 

Kapamak için kuşağı 
Hızla öleceğiz 

Asılı gözlerimiz 
Ulaştığı yerlerde 

Karışımında anıların 

Mutluluklarda menekşelerde 
Kıyı bucak 

Sürekli koklarken 
Havasını yaşamın 

Ne kadar kinlensek de ölüme 
Anibal ettiğine sonumuzu 

Kimimizi Kleopatra 
Çiçek çiçek dağlarda 
Yaprak yaprak saksılarda 

Buluşacağız. 

Ve kavuşacağız özgürlüğümüze 
Bir işe yaramasa da. 

DURAN SAATLER 

Kurşun ağırlığında 

Zamanları ayrılığın 

Duran saatler içinde 
Özlenenler yıldız ötelerinde 
Ömür törpüleri 

1hkvimi özgün 

Bir başkası da bendeki gibi 
Ne evlat özlemidir 

Ne sıla sevgili 
Mustafa Kemal ölmüşcesine 
Boynuma sarılırcasına 

Thprağa kurşunlanan adam 
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Nice bin ayrılık acısında 
Eritir beni. 

AYAKALTI 

Kar küreği gibi 
Kocaman elleri 

Alnı takvim 
Fırtınalanır yüzünde 

Rüzgarları dünyanın 

Boşluk sıkışmış gözlerine 
Gülüşleri zakkum 

Kırmızı değil 

Hüzün yollardan 
Esin yerine 

Sızıntısı ara ara 
Genişliğinde yüreğinin 

Yanlan bir çift taban 
Kemirilen umut 

Kalabalıkta ayakaltı 

Tepesinde duman 
Giderek 

Ufalan insan tek tek. 

BEN SERESERPE 

Koşarım kanatlarıyla 

Sorumsuz düşlerimin 
Geçmiş ayaklanmda çöl 
Thtuşan saçlarım avuçlanmda 

Denizler mavi lale 
Yedeğimde ölen yıllar 
Thtkularım nefes nefese 

Yerle bir duvarları ölümün 
Yorgun akşamcı gözkapaklarım 

Ben sereserpe 

Ne buyruk ne yasak 
Oltam yüreğinde yaşamın 
Baştan aldım zamanı 

Yeniden doğmak için . 
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tTİŞEN YILLAR 

Gelecek özlemi umut 
Peşpeşe 

Bekleşen yorgunluğumuz 

İtişen yıllardır 
eski resimlerimiz 

Ardmda kalan 
Utangaç isteklerin sitemi 

Gençliğimiz 

Mancımk taşı gibi 

Öbürleri tıpkı eskisi 
Yer yerinde gene 
Bir altmda onca sevilenler 
Bir de ne o benim ben. 
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ÇETİN ALTAN 

1926 yılında İstanbul'da dogdu. Galatasaray 
Lisesini bitirdikten sonra Ankara Hukuk Fakül
tesinde lisans yaptı. Avukat stajını tamamladı. 
Gazetecilige başladı. İlk şiirlerini ve yazılarını "İs
tanbul", "Yedigün", "Çınaraltı" ve "Yeni Adam" 
dergilerinde yayınladı. "Ulus" gazetesinde rnuha
bir ve sekreter yardımcısı oldu. "Milliyet"e geçti. 
"Thş" başlıklı fıkralarıyla ün yaptı. Yazarlıgını da-

~ ha sonra "Akşam" gazetesinde sürdürdü. 
Türkiye İşçi Partisinden Milletvekili seçildi (1965-1969). "Yeni Or

tam"da ve tekrar "Milliyet" gazetelerinde fıkra yazarı oldu. Yazarlıgı
m bir süre Güneş gazetesinde devam ettirdikten sonra "Hürriyet" ga
zetesinde köşe yazarlıgı yapmıştır. 

Edebiyat alanına ilk kez ümit vaadeden şiirleriyle girdi. Röportaj, 
makale, inceleme, gezi notları, çeviri, anı, tiyatro. roman türlerinde 
eserler yazdı. TRT'de söyleşi programları hazırladı. 

Başlıca eserleri: 

Üçüncü Mevki (Şiirler-Nesirler, 1946), Çemberler (Oyun, 1957), Di
lekçe (Oyun. 1962), Mor Defter (Oyun, 1962). Thş (Fıkralar, 1964), 1ta
pez (Oyun. 1964), Yedinci Köpek (Oyun. 1964), Küçük Hayatlar (Oyun. 
1964), Sömürgeler Savaşı (Fıkralar, 1965). Suçlular (Oyun. 1965), Ata
türk'ün Sosyal Görüşleri (İnceleme, 1965), Thhtırevalli (Oyun. 1966), 
Demir ve Çimento Karaborsasının İçyüzü (1ezli İnceleme. 1966), Hü
kümet Kapitalist Bir Hükümettir (1ezli İnceleme, 1966), Onlar Oya
nırken (Fıkralar. 1967). Geçip Giderken (Fıkralar, 1968), Komisyon 
(Oyun, 1969), Kopuk Kopuk (Fıkralar. 1970), Al İşte İstanbul (1970). 
Ben Milletvekili İken (Anılar. 1971), Büyük Gözaltı (Roman. 1972) -
Orhan Kemal Roman Armaganını kazandı-. Diye Diye (Fıkralar. 1976). 
Nar Çiçekleri (1976), Bir Yumakİnsan (1977 Türk Dil Kurumu ödülü. 
1978). Küçük Bahçe (Roman. 1978). Zurnada Peşrev Olmaz (1978). Al 
İşte İstanbul (İzlenimler ve Gözlemler, 1980), Gölgelerin Gölgesi (Port
reler, 1981). 
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ELBET 

Bir gün zaman yıkar bu güzellik gurılrunu, 
Göstermez artık ayna senin eski nılrunu. 
Bir sonbahar çöker serin, ıssız ve gölg~li: 
Kıymetlenir gözünde dudak büktüğün deli. 

Gönlün o gün bir içli teselli dilerse gel: 
Mısra'larımda dalgaldnır kaybolan güzel. 

Elbet dalar da geçmişi özler derin derin, 
Rüya olan gurüra teessüfle. gözlerin. 

AKŞAM DİLEGİ 

Beyaz bulutlara şöyle uzansam: 
Ve ruhum karışsa m üp hem bir sese ... 
Eğilse üstüme mehtap bu akşam, 
Mışıl mışıl uyu, hep uyu dese. 

Uyusam: ve bana görünse annem, 
Hain Dalila 'mı affedebilsem, 
Dağılsa gönlümden bu sonsuz elem: 
Uyusam. nerdeyim bilmeden kimse. 

Işıklar içinde periler gülsün, 
Müjdeler fıslasın sesi Venüs'ün, 
Kutsal alemlerden renkler dökülsün: 
Ve uykum bitmese, hiç hiç bitmese. 

BİR İSTANBUL AKŞAMI 

Güneş, minareZerin batarken arkasında, 
Parmakları ardından gülen deve benziyor. 
Saraylar tutuşuyor Üsküdar yakasında 
Ve şu giden yelkenli bir aleve benziyor. 

Yavaş yavaş ürperen mor hareli sulara 
Bir avuç ateş gibi serpilen kırmızılık ... 
Th ufukta kaybolan kırışıksız Marmara: 
Ve bu dekor içinde bir kaç neşeli çığlık. 

Geçmişte bir akşamı düşündüm uzun uzun, 
Canlansa, tekrar dedim, eski muhteşem tablo: 
Seyretsem saf gözlerle hülyasını ruhumun, 
Perişan saçlarıyla görünse karşımda o. 
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MEZAR TAŞIM 

Her mezar taşı bazan 
Bir ruhun aynasıdır .. 
İki üç ldf, bir tarih 
O örnrün m anasıdır ... 

Bıktım artık hayattan. 
Ki beladır başıma. 
Benim de öldüğüm an. 
Yazacaklar taşıma. 

Göçtü gitti bilmeden, 
Nedir hayatın tadı? 
Göz yaşını silmeden. 
Doğdu. gezdi, yaşadı. 

KADlN-ERKEK 

Yüzüne bir kristal gölgesi vurmuş gibi. 
Işıkların iç içe titrediği bakışlar ... 
Zamanı canevinden vurup durdurmuş gibi. 
Artık ondan ibaret. baharlar. yaz lar. kış lar ... 

Ne güneşin düzeni, ne evrenin boşluğu. 
Ne çiçekler açarken, ne deniz kıpırdarken. 
Ne gökte uçan böcek. ne havuzdaki kuğu. 
Aynı anlam içinde değil artık o varken. 

İskeleler, duraklar. alanlar, istasyonlar, 
Kapılar. pencereler. hepsi beklemek için. 
Göründü görünmedi: çeyrek var. beş dak ka var ... 
Onca çekilen çile, "Oh geldi" demek için. 

Kaldırım geçilirken kızı belinden tutma. 
"Seni çok seviyorum", "Ben de seni aslında ... .. 
Yan bakışla süzen i. sert bakışla korku tma ... . 
Parklarda dolaşmalar. öpüşmeler faslında .. . 

Sen beni anlamadın, "Pekala. ya sen beni?" 
"İlk kez kırıldım sana ... ", "Afjet rica ederim ... " 
Zorla öpmeye kalkmak, elleriyle ileni. 
Bir kaç damla gözyaşı. .. "Yapma canım ciğerim! .. " 
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Gizlice nişanlansak çok mu kızarlar evden? 
"Babamın haberi yok. Surat asıyor annem." 
"Sen bana kaç istersen. evlenelim tezelden!" 
"Delirdin mi ayol. ben öyle şey beceremem ... " 

Baba çaresiz kalmış. annenin dırdırına. 
Hala araya girer. dayı da ister kızı. 
Zaten çoktan mercimek verilmiştir fırına. 
Muratlarına erer iki gönül hırsızı. 

Oğlan az kazanıyor. ucuza ev bulmalı. 
Nişan uzun sürmesin. nikdh çabuk kıyılsın. 
Yatak odası bizden. hem ceviz kaplamalı. 
Düğün sadece olsun, ama herkes bayılsın. 

Duvaklı beyaz giysi. kalp biçimi şekerler: 
"Ben kabul ettim. evet.. ... "Ben. ben de ... Ben de ... Evet.. ." 
Kutlamalar alkışlar. imzalanan defterler. 
Yığın yığın davetli. çiçekler sepet sepet.. . 

Karımsın. bir tanemsin. "Kocamsın, hayatımsın . " 

"Çok mutluyuz değil mi, hiç bitmesin bu masal ... " 
"Balımsın, kaymağımsın, şekerlmstn. tadımsın ... " 
"Evlillğimiz eşsiz, evliliğimiz kutsal. .. " 

"Hiç bekleme bu gece, geeikebilirim ben!" 
"Bu kaçıncı gecikme, ne oldu kuzum sana?'' 
"Müdürün daveti var, boşuna çok üzülmen." 
Damat yalanı basar. gelin girer kapana. 

Bir gün geç, iki gün geç, üç gün geç. onbeş gün geç .. . 
"Varmaz olsaydım keşke, gençliğim yandı gitti." 
"Şu evin haline bak. Evlilik m iii? Boşver geç! .. " 
"Para al. para getir. yaşama zevkim bitti. .. " 

"Belanı versin Allah. namussuz rezil herif ... " 
"Çok söylenme yırtan m senin ağzını şimdi. .. " 
Haftada birkaç defa bıkkınca "malüm" keyif ... 
Nerede o eski sözler. o sevişenler kimdi? 

"Bu kadından çektiğim yetti artık. yetti be! .. " 
"Bas git ulan sızlanma. nerden aldım seni ah! .. " 
Ev değil mumu sönmüş küf kokulu bir türbe ... 
Kan-koca inlerler, "Evlilikten illallah! .. " 
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fat vetti. 

ARiF NİHAT ASYA 

7 Şubat 1904'te Çatalca'da dogdu. İstanbul'
da Yüksek ögretmen Okulunu bitirdi. Adana. Ma
latya. Edirne, Thrsus. Ankara ve Kıbrıs liselerin
de edebiyat ögretmenligi yaptı. 1950-1954 dönc
minde Adana milletvekili oldu. Daha sonra tek
rar ögretmenlige döndü ve Ankara Gazi Lisesi 
edebiyat ögretmeni iken emekliye ayrıldı. Yeni İs
tanbul ve Babıali'de Sabah gazetesinde siyasi ve 
edebi fıkralar yazdı. 1975 yılında Ankara'da ve-

ArifNihat Asya'nın şiirlerinde milliyetçilik konusu agır basar. Bay
rak ve vatan konularında sayısız şiirler yazmıştır. leknik yapı olarak 
şiirin her türünü denemiş ve son şiirlerinde mistisizme yönelerek ru
bai tarzında şiirler yazdı. 

Şiir Kitaplan: 

Heykeltraş (1924). Yastıgımın Rüyası (1930), Ayetler (1936), Bir 
Bayrak Rüzgar Bekliyor (1946), Kubbe-i Hadra (1956), Kökler ve Dal
lar (1964). Emzikler (1964). Dualar ve Aminler (1967). Aynalarda Ka
lan (1969). 

Rubai Kitaplan: 

Rubaiyyat-ı Arif (1956), Kıbrıs Ruhaileri (1964), Nisan (1964). Ko
va Burcu (1967), Avrupa'dan Rubailer (1971). 

Veeizelerini "Kanatlar ve Gagalar", düz yazılarını da "Enikli Kapı" 
(1964) kitaplarında topladı. 

BAYRAK 

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü ... 
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. 

Işık ışık. dalga dalga bayrağım. 
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. 

Sana benim gözümle bakmayanın 
Mezarını kacağım. 

Seni selamlamadan uçan kuşun 
Yuvasını bozacağım. 
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Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder ... 
Gölgende bana da, bana da yer ver! 
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar: 
Yurda ay-yıldızının ışığı yeter. 

Savaş btzi karlı dağlara götürdüğü gün 
Kızıllığında ısındık: 

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün 
Gölgene sığındık. 

Ey şimdi süzgün, rüzğarlarda dalgalı: 
Barışın güvercini, savaşın karta lı ... 
Yüksek yerlerde açan çiçeğim 
Senin altında doğdum, 
Senin dibinde öleceğim. 

'Rırihim, şerejlm, şiirim her şeyim: 
Yer yüzünde yer beğen: 
Nereye dikilrnek istersen, 
Söyle. seni oraya dikeyimf 

BİR BAYRAK RÜZGAR BEKLiYOR 

Şehitler tepesi boş değil, 
Biri var bekliyor 
Ve bir göğüs nefes almak için 
Rüzgar bekliyor. 

(Ziya İlhan Zaimoglu'na) 

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. 
Yattığı toprak belli, 
Thttuğu bayrak belli 
Kim demiş Meçhul Asker diye? 

Destanını yapmış. kasideye kanmış 
Bir el iki ahretten uzanmış. 
Edeple gelip birer birer 
Öpsün diye faniler. 

Öpelim temizse dudaklarımız 
Fakat basmasın toprağına 
Jemiz değilse ayaklarımız. 

Rüzgarını kesmesin gövdeler ... 
Sesinden yüksek çıkmasın 
Nutuklar, kasideler! 
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Geri gitsin alkışlar geri .. 
Geri gitsin ellerin 
Yapma çiçekleri 

Ona oğullardan, analardan 
Dilekler yeter 
Yazın san kışın beyaz 
Çiçekler yeter .. 

Söyledi söyliyenler demin 
Gel süngülü yiğit alkışlasınlar. 
Şimdi sen söyle söz senin! 

Şehitler tepesi boş değil, 
Thprağım kahramanlar bekliyor 
Ve bir bayrak dalgalanmak için 
Rüzgar bekliyor. 

Destam öksüz, sükütu derin 
Meçhul askerin, 

Türbest yakışmış bu kutlu tepeye: 
Yattığı toprak belli, 
Thttuğu bayrak belli 
Kim demiş Meçhul Asker diye? 

FETİH MARŞI 

Yelkenler btçilecek, yelkenler dikilecek, 
Dağlardan çekttriler, kalyonlar çekilecek. 
Kelpetenlerle surun dişleri sökülecek. 

Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın 
Fatih'in İstanbul 'u fethettiği yaştas ın. 

Sen de geçebtllrsin yardan, anadan, serden, 
Senin de destanım okuyaltm ezberden, 
Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. 

Elde sensin dilde sen gönüldesin, baştasın 
Fatih'in İstanbul 'u fethettiği yaştas ın ... 

Yüzüne çarpma k gerek zamanenin fendini 
Göster kabaran sular nasıl yıkar bendini, 
Küçük görme, hor görme delikanlım kendini. 
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Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın. 
Fatih'in İstanbul'u jethettiği yaştasın ... 

Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır. 
Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinan'dır. 
Haydi artık uyuyan destamm uyandır! 

Bilmem neden gündelik işlerle teldştasın, 
Kızım sen de Fatihler doğuracak yaştasın ... 

Delikanlım, işaret aldığın gün atandan, 
Yürüyeceksin .. Millet. yürüyecek arkandan. 
Sana selam getirdim ulubatlı Hasan'dan. 

Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın. 
Fatih'in İstanbul'u jethettiği yaştasın ... 

Bırak bozuk saatler yalan yanlış işlesin. 
Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın. 
Yürü as lam m fetih hazırlığı başlasın! 

Yürü hala ne diye kendinle savaştasın. 
Fatih 'in İstanbul'u fe thettiği yaştas ın! .. 

RUBAİLER 

Nazlarda dilek vardı, edularda sihir: 
Sevdim seni herşeyin le ey Eskişehir ... 
Gül gibi tüten akşamla ne şahaneydi 
Ujkunda duman dağları koynunda nehir! 

Pirim yine tahtında mı postunda mıdır? 
Sümbülleri, nergisleri deslinde midir? 
Her cezbede nür almnı yelpazeltyen, 
Mes'ud çınar dalları, üstünde midir? 

Bir ney düşer elden, yine bir neyzen ölür, 
Dünyayı unutmuş gibi keyfinden ölür .. 
Hür aşkım, hür rühunu hür göğsünden 
Bir cezbede msfi.yyeye üj7.erken ülür. 

TESPİH 

Önümüzden geçer, gider ... 
Bir siyah tespih geceler: 
Bu tespihi bir çeken var. 
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Göğe açık yüzümüze. 
Nur arıyan gözümüze 
-'Jest( testi. kadeh kadeh
Işıkları bir döken var. 

Nereye. nereye yolcu? 
Yine önünde bir doğu. 
Yine ardında gölgen var. 

Koncanı rüzgarlar aldı, 
Dalında bir sızı kaldı. .. 
Söyle ey gül. söyle: Nen var? 

Nedir, nedir bu çatırdı? 
Yine bir şeyler yıkıldı; 
Yine devrilen. çöken var. 

Önümüzden geçer, gider ... 
Bir siyah tespih geceler; 
Bu tespihi bir çeken var. 
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OSMAN ATİLLA 

1922 yılında Afyon'da dogdu. Afyon Lisesi'
ni bitirdi. Ankara'da çeşitli memuriyetlerde bu
lundu. Türk Dili Dergisi'nde teknik sekreterlik. 
Ankara Üniversitesi Basımevi'nde teknik müdür
lük yaptı. Afyon'dan milletvekili seçildi. Kültür 
Bakanlıgı müşaviri oldu. 1978 yılında vefat etti. 

Şiir hayatına "Ülkü" dergisinde başladı. Son
ra. Yücel. Şadırvan. Türk Dili. Hisar ve Çagrı der
gilerinde şiirleri çıktı. Halk şiirimizin teknik ku

rallarını kullanarak yenilikçi şiirler yazdı. Halk şiiri türünü. pastaral 
özelliginden ayırıp şehirleşmenin getirdlgi tabii ve sosyal gelişmelere 
uyguladı. 

Hece vezniyle yazdıgı şiirlerinde de Anadolu'nun güzelliklerini 
Anadolu insanının sevgilerlni, dertlerini ve umutlarını onların diliyle 
işledi. 

Şiir Kitaptan: 

Sabahleyin (1950), Güpegündüz (1956), Baştanbaşa (1959), Göz
lerinin Söyledigi (1975) "Memleket Şiirleri", "Kahramanlık Şiirleri' ' 
adlı iki antolojisi ve "Afyonkarahisar Türküleri" adlı bir de derlernesi 
vardır. 

ARZUMALCİ 

Arzuhalci aziz dostum. 
Boş mu daktilonda kağıt? 
Y::ız derdimi. harf harf dağıt, 
Baksana ne hal olmuşum! 

Şunun derdi. bunun derdi, 
Sabahtan akşama kadar. 
Cümlesi kaç para verdi, 
Elinde - avucunda ne var? 

Seni yazalım ilk önce. 
Daha şerit eskimeden. 
Sonra. seninki bitince, 
Ağır ağır söylerim ben: 
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-Senin gözlerinde dilim, 
Bir şeyler sorarsan şayet. 
Pul istemez arzuhalim. 
Pula. imzaya ne haceti 

Yazık olmaz mı kağıda? 
Kağıtlara sığmaz derdim. 
Ben, her iki dünyada da, 
Arzuhaleilik isterdim. 

BÖGREK GÖZLÜM 

Deli bakma böğrek gözlüm, 
Gönlün gözünden taşıyor. 
Sürmelim, anadan nazlım. 
Etme, tebdilim şaşıyor. 

Herkes güzelliği özler: 
Kimde var bu böğrek gözler? 
Dudağmdan inen sözler. 
Sonradan bende yaşıyor. 

Bak başmda zaman zaman. 
Dağda değil, yerde duman. 
Bir de sen çiğneme aman! 
Derdim başımdan aşıyor. 

GÜN VURUR BENİ 

Bana kardeş misin, sen, yeşil otlak 
Kışın ayaz. yazın gün vurur beni. 
Töhumu bağrına basan bu toprak, 
Töhumla birlikte yoğurur beni. 

Başımı yaslarım çtçekli dala. 
Seslenmek isterim yamk kavala. 
Geceler başlatır yeni bir yola. 
Sabahlar yeniden doğurur beni. 

İçmeğe değer su. kırarım buzu: 
Kalsın başkasına öğle uykusu. 
Yaşamayı meler her doğan kuzu 
Hayata. hayata çağırır beni. 
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Günü gagasında taşır kuşum var: 
Bir inişe karşı bin yokuşum var. 
Benim "Zaman" adlı kız kardeşim var 
Yün diye, yün diye eğirir beni. 

YOLLARA DÜŞTÜM BU SABAH 

Thzekle bahar kokulu, 
Yollara düştüm bu sabah. 
Gözlerim henüz uykulu, 
Yollara düştüm bu sabah. 

Düş gördüm, toplanıp kalktım, 
Ağır ağır köyden çıktım. 
Yürüdüm, göklere baktım, 
Yollara düştüm bu sabah. 

Ne çıkınım var, ne torbam. 
Ne çarığım ne de urbam. 
Ne geride anam babam. 
Yollara düştüm bu sabah. 

Seher vakti kırlar ne hoş. 
Kuşlarla böcekler sarhoş. 
Bir ses arkarndan diyor: "Koş! .. 
Yollara düştüm bu sabah. 

Selam sana toprak ana, 
Güneş, güneş selam sana. 
Bilmem bu gidiş ne yana, 
Yollara düştüm bu sabah ... 

HÜRRiYET 

Dal dal konar. bahçe bahçe uçarım. 
Yerde yürüsem de kanat benimdir. 
Yolları kapatır. yine açarım: 
Ölmek elin olsun, hayat benimdir. 

Seni koparmağa kıyamam çiçek, 
Her sabah karşımda sensin, gülecek: 
Seni çiğnemeğe kıyamam böcek, 
Yalnız bu zevk. yalnız bu tat benimdir. 
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Ovada çıkan su. ovanın malı. 

Yaprağın yeşili. sar~sı. alı. 

Kah selle. kah kelle yola çıkmalı; 
Küçük çay toprağın, Fırat benimdir. 

Eninde-sonunda anladım, gerçek. 
Bu ışık olmazsa gözüm kör demek, 
Uğrunda savaşmak sürüp gidecek, 
Ben toprak olsam da evlat benimdir. 

Değildir, değildir yalnız kemik. et . 
En büyük. en yüce, en kutlu niyet: 
Hürriyet, hürriyet, eşsiz hürriyet. 
Üstüne bindiğim al at benimdir! 

ALLAH TÜRK'Ü AYlRMASIN BU YURTTAN 

Kulak verdiğimde Thma sesine 
Ustam Karacaoğlan seslenir Mut'tan. 
indim Throslardan Mut Deresine. 
Dağlar sıyrılırdı bir bir buluttan. 

Alahan'dan baktım dağlar mor idi. 
Tümsekierde yanan ateş kor idi. 
Sevdiğim güzeller geliyor idi, 
Dopdolu göründü yollar umuttan. 

Çarnlar şemsiyedir, kayaktır yarlar: 
Çıkmış Mut Ekibi kuş kuş konarlar. 
Üstte çınarlar var. altta pınarlar. 
Bize kısmet oldu Kaysıyla Dut'tan. 

Selçuklu kümbeti. Yörük çadırı: 
Bana nenni ırlar, türkü dediri. 
"Kara Ekşi" denen yG.yla sed iri, 
Suyu büngül büngül. sağılmış sütten. 

Karacoğlan ile Akdeniz 'e in; 
Her kapı açılır: ''Aman bize in!" 
Keklik gibi dağda sekme, düze in; 
Başın halas bulsun çakaldan. kurttan. 

-Mut Yollarında-
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Thros dağlarına tırmanır zaman: 
Jepeler ardında tıkanır zaman. 
Göksu deresinde yıkanır zaman 
Mavga Kalesidir nişan. Bozkurttan. 

Dört mevsim ev kurmuş dağda. ovada: 
Thprak ağaç ağaç. yaprak duada. 
Budur niydzımız bizim dünyada 
Allah Türk'ü ayırmasın bu yurttan ... 
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FAZILAHMET AYKAÇ 

1884'de İstanbul'da dogdu. Gümüşhane Rüş
diyesi'nde. Musul İdadisi'nde okudu. İstanbul'da 
Fransız Lisesi'ni bitirdi. Bir süre Sanayi-i Nefise 
Mektebi mimarlık bölümüne devam Ptti. Dersle
rini İstanbul'dan mektupla takip ettigi Paris'teki 
Ecole de Sciences Politiques'den Paris'e gitmeden 
mezun oldu. 

Celal Sahir'in çıkardıgı "Seyyare" gazetesin
deki (1908) başmakaleleri takdir edilerek Darül

muallimin'e (Erkek ögretmen Okulu) ögretmen olarak tayin edildi. 
Sonradan. Sanayi-i Nefise Mektebi ile İstanbul ve Galatasaray Lisele
rindeki ögretmenlikleri yirmi yıla yakın sürdü. Galatasaray'da ögret
men iken Elazıg'dan milletvekili seçildi. Bu ilimizi III. IV. V, VI. VIII. 
dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etti. Parlamen
terligi VIII. dönemde de Diyarbakır milletvekili olarak devam etti. 

Başlangıçta Fecr-i Atı toplulugunun şciirlerinden olan Fazıl Ahmet. 
daha sonra bir fikir adamı hüviyeti ile çeşitli gazete ve dergilerde egi
tim. psikoloji, felsefe üzerine yazılar yazdı. Thnin Gazetesi'nde ise hi
elv ve methiye karışımı şiirler yayınladı. 

Divan şciirlerinin üsh1p ve teknigi ile kaleme aldıgı şiirler O'nu mi
zah edebiyatımızın da degerieri arasına kattı. Şiirde mizahı. sade gü
nün adamları konusunda degil. günlük hayat sahnelerini tasvirde de 
kullandı. 

Fazıl Ahmet Aykaç 1967 yılında vefat etti. 

Eserleri: 

Divançe-i Fazıl (Arüzla şiirler. 1913). Harman Sonu (Hece-Aruz Ka
rışık. 1919). Kırpıntı (1924). Şeytan Diyor ki (Makale. Muhababe-Mizah 
Yazıları, 1927). Thrih Dersi ( 1928). FazılAhmet (Hitabe, Şiir. Hiciv Baş
ka Yazılardan Seçmeler, 1924). 

YAZlN 

Yavaş yavaş denize. 
Uzanıyor bir çok bağ. 
Çamlıçayla diz dize. 
Akşamları kayış dağ. 
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Suya düştü, gezinen 
Gölgelerin bir ucu. 
Hacı baba, elinden 
Attı artık marpucu. 

Uzaklarda şimdi var 
Kımıldayan bir buğu. 
Hep tiryaki bacalar, 
Thllenmiş çubuğu! 

Bağdaş kurmuş bir hacı, 
Tüttürüyor nargile. 
Düşüncesi pek acı, 
Dipsiz anbar. boş kile! 

Uyukluyor uzakta, 
Thk başına bir yalı. 
Marmaraya, sıcakta 
Sermiş postu "Kınalı". 

Dalgalan dinleyen, 
Sade kızıl yamaçlar. 
Gelmiş gibi Kdbeden, 
Yeşil giymiş ağaçlar! 

Çekiyor bir küçük (muş}, 
İri, tenber bir salı. 
Hep martılar tutturmuş, 
Gene dünkü masalı! 

Hele var ki bir tablo, 
Görse şaşar Anibal. 
Ördeklerden bir filo, 
Bir de kazdan amiral. 

POSTA KARTLARI 

Bakıyorum gök kara, 
Sanki bu gün kapkara. 
Sen gittin de güzelim 
Öksüz kaldı Ankara. 

Şimdi ıssız ovalar 
Hayalini kovalar. 
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Sevgin bana ömrümdeki en neş'eli yoldu 
Lakin o baharın da demek gülleri soldu. 
Bilmem nereden esti şu samlar gibi rüzgar, 
Bilmem nereden esti de her salkımı yoldu. 

Yağmur yine yağmakta bu gün rühuma zaten. 
Senden boşalan kalbi me gözyaşları doldu .. 

Demiş bir eski şair bahsederken ağlayanlardan. 
Kaçınma ateşi aşkınla bağrın dağlayanlardan. 
Nasıl sunma m fakat ben daima karşımda, mademki 
Sesin gelmektedir ruhumda eaşmuş çağlayanlardan. 

Şarabından o la 'lin sevgilim bak işte mest olduk, 
Nihayet biz de tuttuk dahili. bezm-i elest olduk. 
Alev saçtıkça ruhsarın a nürum şüle-i meyden 
Bıraktık seyri gülzarı hemen ateşperest olduk. 

Kaldık buruşuk hatıralarla 

Sislerle, kederlerle ve karla. 
Sen yazla beraber gidiverdin, 
~ir kolkola, gel bari baharla!. 

KIŞ GELiRKEN 

Daha orta yaşında 
Bu senenin yağdı kar: 
Maltepenin başında 
Onun için ağrı var. 

Günahını bu işin 
Dün akşamki fırtına, 
Gene mutlak keşişin 
Yüklemiştir sırtına. 

Ada, filan kamilen 
İşte artık neş'esiz. 
Demek kışı düşünen 
Değilmişiz sade biz! 

Thvekkeli değilmiş. 
İnliyordu ovalar: 
Kış serdan kesilmiş 
Her tarafta boralar. 
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Uzun boylu bir kavak 
-Ağaçların çobanıl

Diyor bu yıl ne yaksak 
Doğru çıkmaz dumanı. 

Soğuk karın yanında 

inatçı bir komiser. 
ihtimal ki yarın da 
Ayaspaşa kol gezer. 

Görur görmez Kalamış 
Bu vakitsiz soğuğu. 
Sandığından çıkarmış 

Eski kalın kocuğu! 

Saçaklarda kumrular 
Güya birer mülteci! 
Neden oldu sonbahar 
Bu yıl böyle mürteci? 

Saksağanlar rüzgara 
Etsin diye iltica, 
Yasak oldu kuşlara 
Ağaçlarda içtima. 

Fakat gene yağıp kar 
Kapanırsa her bucak. 
Eminim ki kargalar 
Bir ihtilal yapacak!. 

NİSAN ŞARKISI 

Birdenbire bilmem niye neş'en gene kaçtı? 
Bak bahçelerin mis gibi salkımları açtı.. 
Her rengi sema taze yeşilliklere saçtı; 

Hep bahçelerin mis gibi salkımları açtı! 

Her mevsimi ömrün, güzeltm, böyle nisan mı? 
Küskün duracak, bilmiyorum şimdi zaman mı? 
Çık balkona, gör söylediğim sanki yalan mı? 

Hep bahçelerin mis gibi salkımları açtı! 
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ŞARKI 

Suphadek açtır da her meyhaneyi 
Gel akıllandır dili divaneyi! 
Defedip bir şey için cananeyi 
Doldur ey saki aman peymaneyi 
Sızdmp kurtul nice mestaneyi! 

Etme boş söz çünkü safi Konferans 
istemem dünyada artık başka şans 
İşte cdnan, işte meydan, işte dans! 
Doldur ey saki aman peymaneyi 
Sızdmp kurtul nice mestaneyi! 

Benzemiş alemde her şey burguya. 
Mutlaka batmakta bir gün duyguya. 
Varmadan bir parça evvel uykuya, 
Doldur ey saki aman peymaneyi! 
Sızdırıp kurtul nice meStaneyi! 

ŞUBAT 

Söylerken ey fırtına, 
Sen dağlara türkünü. 
Çekti şubat sırtına. 
Eski beyaz kürkünü. 

Pamuk tüylü bir kalpak, 
Giydi şimdi yamaçlar. 
Bu soğukta çırçıplak, 
Fakat hala ağaçlar! 

Tipi dağa çağırdı, 
Kurdu, kuşu. çakalı: 
Bir gecede ağardı, 
Yerin saçı. sakalı. 

Kışın akla ne sığar. 
Ne de yarar işleri; 
Saçakların şimdi var, 
Buzdan yapma dişleri. 

Ötüyor her dakika. 
Fakat küçük gagalar. 
Hele hiçbir vesika 
Thnımıyor kargalar! 
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KARTPOST AL 

Sözlerde bugün kalmadı hiç ölçü ve tartı, 
Hem turna denir her kuşa. hem karga ve martı. 

Başlarsa eğer böyle baharanı bu devrin. 
Bilmem ne olur git gide kanunları, martı! 

Pek ekşi gelir ağzıma esmarı siyaset. 
Hep böyle midir yoksa bunun tdzesi. kartı? 

Eyyamı addlette kılıç kında gerektir. 
Yoktur bu işin başkaca bir kayd ile şartı. 

Ey hame bugün olma sakın sen de Napolyon. 
Göstermesin artık bize rabbim Bonapartı! 
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TAHSiN BANGUOGLU 

1904 yılında Drama'da dogdu. Genç yaşında 
sanat çalışmalarına başlıyan Banguoglu en çok 
rubai tarzında şiirler yazmıştır. 1936 yılında Bres
la u üniversitesinde doktora yapmıştır. Ankara 
Üniversitesinde. Londra ve İstanbul Üniversitele
rinde 1961 yılına kadar Profesör olarak, Türkolo
ji ögretim üyeliginde bulunmuştur. 1943 yılında 
Bingöl Milletvekilligine seçildi. 1948 yılında Mil
li Egitim Bakanı oldu. 1961 yılında Edirne Sena

törlügüne seçildi. 1963 yılında Halkevleri Genel Başkanlıgı görevin
de bulundu. 194 7 ve 1960'da Türk Dil Kurumuna Başkan seçildi. 1970 
yılında Yeni Türkiye Partisine Genel Başkan seçildi. 

Aldıgı ödüllerden bazıları şunlardır: 1980'de Türkiye Milli Kültür 
Vakfı Türk Kültürüne Milli Hizmet Şeref Armaganı, 1982 yılında Ay
dınlar Ocagı Türk Kültür ve Sanatı Üstün Hizmet Armaganı: 1985 V. 
Milletlerarası Türkoloji Kongresi Türkolajiye Üstün Hizmet Armaganı 

Eserleri şunlardır: Altosmanische Sprach-studien, Leipzig 1938: 
Anahatlarıyla Türk Grameri, İstanbul 1940: Türk Grameri. I. 
Sesbilgisi-Ankara 1959: Türkçenin Grameri, İstanbul 1974: Kendimi
ze Gelecegiz, İstanbul 1984: ayrıca dil, egitim, milli kültür konuların
da IOO'ü aşkın makaleleri vardır. Th.hsin Banguoglu 1989 yılında ve
fat etti. 

Rubailer: 

MÜMKÜN 

Seksen sene duymak ve düşünmek, birgün 
Ölmek ve gömülmekle yok olmak ne içün? 
Mümkün değil idraki bunun varlıkta, 
Yokluk ta bu im kd nı düşünmek .. mümkün .. 

GÖNÜLSÜZ 

İma ediyor gitmemi sessizce hekim ... 
Yer bilmediğim yer. yolu hiç gitmediğim. 
Çoktur tanıdık oysa öbür dünyada, 
Gitmişti hep onlar da gönülsüz netekim. 
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HEP BURADA 

Hatun kişiler. er kişiler hep burada. 
Bir hayli sabtler de gömülmüş arada. 
Besbelli susarlar. bizi beklerler ki, 
Birlikte susup bekleşelim bir sırada. 

KOYMUŞLAR 

Bir çokları evlad ü iyal koymuşlar. 
Bir çokları Karun gibi mal koymuşlar. 
Haliyle bu sinlerde yatanlar hepsi. 
Bir hatıra. birçok da vebal koymuşlar. 

SENG-İ MUSALLA 

Bizler dahi ol hal ile hallendikte. 
Merhumu nasıl bilirsiniz. dendikte, 
Sessiz iki üç dudak kıpırdar, o kadar, 
Yaran o bir az arkada. yarenlikte. 

GİDERİZ 

Bizler ki bu viraneye geldik gideriz. 
Öğrenmeden asla neye geldik, gideriz. 
Yer belli değtldir bize, yol belli değil. 
Bir böyle gariphaneye geldik gideriz. 

DURMUŞTU 

Gecenin duygulu bir vaktinde 
Bir sükut oldu, zaman durmuştu. 
istedim sürsün o sessiz boşluk, 
Izdırabım da bir an durmuştu. 

KİTA BE 

Ben de herkes gibi geldim geçtim 
Ve beğendim bu esenlik yerini. 
istemem başka haber dünyadan, 
Dinlesem yalnız ezan seslerini. 

ÖLMEMiŞ OLMAK 

Bir yaslı topluluk dönüyor bir cenazeden, 
Bir uhrevi hava içinde ezik genç ve ihtiyar. 
Sürmez bu belki elli adım. herkes ayrılır. 
Gözlerde şimdi ölmemiş olmak sevinci var. 
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EKSİKLİ 

Htlkattn strnm idrake yetersiz ktldm, 
Bu yanm akl lle seyretmedeyiz gökle yeri. 
Adeta çolpa ve eksikli yarattm ki bizi, 
Ulu Thnn 'm değiliz kudretinin şaheseri. 

29 



SELAHATTİN BATU 

1905 yılında Boyabat'ta dogdu. Gelibolu İda
disi'ni. İstanbul Yüksek Veteriner okulunu bitir
di. Asistan oldu. Thrım Bakanlıgınca Almanya'ya 
gönderildi. Hannaver Yüksek Veteriner okulu ile 
Berlin Thrım Fakültesi'nde ihtisas yaptı. Dönü
şünde Ankara Thrım ve Veteriner Fakültelerinde 
Doçent ve Profesör oldu (1931-1942). 7 Dönem Ça
nakkale milletvekili seçildi. "Ankara" gazetesi 
Başyazarlıgı yaptı. Suut Kemal Yetkin ile Ankara'

da "Sanat ve Edebiyat" gazetesini çıkardı. Veteriner Fakültesi'nden 
emekli oldu. Şiir. gezi. deneme, makale, inceleme, oyun, çeviri alan
larında oldugu kadar meslegi ile ilgili olarak da pek çok bilimsel eser
ler yayınladı. Şiirleri sürekli "Çagrı" dergisinde çıktı. 1973 yılında vefat 
etti. 

Kitapları: 

Iphigenia Thuriste (Manzum Dram, 5 perde. 1942). Kerem ile Aslı 
(Manzum Dram, 5 Perde, 1943). İnsan ve Sanat (Denemeler. 1940). Bur
sa'da Yeşiller (Şiirler, 1949). Kerem (Adnan Saygun'u Kerem Operası
nın Librettosu. 1953). Romencero (Yolculuk Yazıları. 1953), Güzel He
lena (Manzum Dram. 5 Perde, 1954). Alman Dram Şairi Bernt Von He
iseler. bu eseri manzum olarak Almanca'ya çevirdi. Bregenz ulusla
rarası tiyatro yarışmasında 7 4 oyun içinde ikincilik kazandı) Oguzata 
(Manzum Dram, 5 Perde. 1961), Rüzgarlı Su (Şiirler, 1962). İsviçre Gün
leri (Gezi Notları. 1966). Avusturya ve Venedik Günleri (Gezi Notları, 
1970), Köroglu (Besteci Adnan Saygun'la Birlikte Opera, 1973). 

MÜRVER ÇİÇEÖİ 

Şu mürver çiçeği 
Kimin gülüşü? 
Şu gül tomurcuğu 
Kimin bakışı? 
Aç çiçeğim, 
Gül tomurcuğum; 
Sevgilimin gözü kaşı, 
Bıı Mürver çiçeği içinde. 
Bir tatlı mavicik öyle. 
Buğucuk buğucuk. 

Bir tazecik ışık öyle 
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Gülücük gülücük. 
Kirpik uçlarında çiğ, 
D udakları sıcacık ... 

Aç çiçeğim. 
Gül tomurcuğum, 
Özledim seni 
Gel azıcık. 

ÖLÜMSÜZ KUŞ 

Dağlar üstünde uçan kuş, 
Uçmuş, yine uçmuş, yine uçmuş. 
Dün olmuş, bugün olmuş, yarın olrruş, 
Önler son olmuş, sonlar ön olmuş, 
Uçmuş, yine uç muş, yine uçmuş ... 
Dağlar üstünde uçan kuş, 
Kaç ölümden geri dönmüş. 

KARVANLAR 

Karvanlar çıkıp gider evimden 
Gün gece demeden. 
Ne mal kaldı ne mülk ne can, 
Ne o ne ben. 
Konuşan, gülen, 
Yaşıyan, ölen, 
Bütün aldanış. bütün yalan. 
Ne olan ne biten, 
Ne inan ne güven. 
O benden garip ben ondan. 

AÖAÇ ALTINDA 

Çırpınır bir ağaç dalında rüzgar. 
Bir tomurcuğu özler yaprak, 
İçimde güneşler, ışıklar. 
Ben düşünürüm bir ağaç altında. 
Kucağıma meyvalar düşer. 

AYIŞIÖINDA SELViLER 

Ağır ağır 

Ayışığında sallanır, 

Kara yelpazeleri selvtlerin, 
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Yüzleri güler ölülerin. 
Karanlık kımıldar, dalgalanır. 

Acır acır 

Thprağın yarası, 

-Vakit iki cihan arası-
Canım yüceleri göresi gelir, 
Thprağın ışığa yunası. 

Parıldar parıldar 

Göklerin bir ucu, 
Sevgilerledir yıldızların göçil.. 
Çatlar kabuğu Th.nrıya değin, 
Göklere açılır toprağın içi. 

Ağır ağır 

Ayışığında sallanır 

Kara yelpazeleri selvilerin. 
Kişiyi iyiye, güzele çağırır 
Beyaz elleri ölülerin. 

32 



ADİL ERDEM BAYAZIT 

1939 yılında Kahramanmaraş'da dogdu. İlk, 
orta ve lise tahsilini orada tamamladı. Bir müd
det İstanbul ve Ankara Hukuk Fakülte&ine devam 
ettiyse de yüksek tahsilini Ankara'da Dil ve Thrih 
Cografya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölü
münde tamamladı. Edebiyat ögretmenligi ve Kü
tüphane Müdürlügü yaptı. Sanayi Bakanlıgı İn
sangücü ve Egitimi Daire Başkan Yardımcısı iken 
istifaen devlet memuriyetinden ayrılan Bayazıt. 

Akabe yayınları ve "Mavenl" dergisi yöneticisi oldu. Yayınevi merke
zini İstanbul'a taşıyınca yeniden memuriyete başladı. 

Kuruluş yıllarında İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 
Genel Sekreterligide yapan Bayazıt, 1987 Genel seçimlerinde Anava
tan Partisinden aday olarak katı1dıgı Kahramanmaraş ilinde seçimle
ri kazanarak parlamenter oldu. 

Şiirlerinde tok bir sesle kavgacı ve mücadeleci bir tavır, zaman za
man destani bir havayla ince bir lirizm görülen Bayazıt'ın eserleri ara
sında ilk baskısı 1972, 2. baskısı 1979'da yapılan "Sebeb Ey" adın
daki şiir kitabının tamamında ve diger şiirlerinde de İslami bir his mev
cuttur. "Risaleler" adındaki eseri Akabe yayınları arasında 1987'de 
yayınlanmıştır. Ayrıca Rusların Afganistan'daki mezalimini dile geti
ren "İpek Yolundan Afganistan'a" adında bir seyahat eseri mevcuttur. 

SEBEB EY 

Ürperir tabiat üfleyince rüzgarı derin gök soluğu 
Ulu ses dokununca çarka 
Düşer ölümün gölgesi eşyaya. 

Başlar eşyada hareket kurtulmak için kendinden 
Daha öteye geçmek için arınmak gibi elbiseden 
Yakalar ölümsüzlüğün sonsuz ipini 
Sonra ses olur 

Zamanın idrdk ineisi ses döner döner döner de 
Yönelir sebebe 
Sebeb ey 
Sesi damarla çizer 
Mutlak sözü damarda kanla çizer 
Uzar bir göz ağrısının gecesi uçsuz birnehir gibi 
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Bir bebeğin ilk hecesi düşer ağzından ansızın ve buhur 
Aklı yontan o sonsuz sesi bulur 
Sonra toprak sıkışır sıkışır taşar da renk olur tarlada 
Güneşin çarpılmış elçisi Van Gogh'la gelir önümüze 
Fbrtakalla yayılır karanfilde tutuşur karar kılar denizde 
Renk denizde karar kılan ebedi tarla olur. 

Renk başkaldırırken helezonlar çizerken ses 
Som fatih su fetheder tabiatı 
Döner döner döğünür eritir dağları yobaz kayaları 
Daha der sığmaz kabına yönelir göğe teslim olur 
Ve düşerken toprağa çağırır 
Sebeb ey 

Her sabah bütün bitkiler iştahlı bir çocuktur 
Emer emer emerler toprak anayı 
O sultan hazinesi o hep veren sonsuz cömert anayı 
Yeşil hayat kırmızı hareket san sabır emerler 
Ve beyaz iman çizer sesini 
Tamamlar kavisini 

Sebeb ey 

KAR ALTINDA HÜZÜN DENEMESİ 

Dünyanın en uzun hüznü yağıyar 
Yorgun ve yenilmiş insan lığımızın üstüne 
Kar yağıyar ve sen gidiyorsun 
Ağlar gibi yürüyerek gidiyorsun 
Belki bulmağa gidiyorsun kaybettiğimiz 

O insan ve tabtat çağını 

Dön bana ve dinle 
Kuşlar uçuşuyor içimde 

Loş bir keman solosu gibi 
Kuşların uçuştuğunu içimde 
Dön bana ve dinle 

Karanlık denizlerin dibinde 
Birtakım inellerin olduğunu 
Birtakım ineilere ve hatıraZara 
Neden bağlı olduğumuzu unutma 

Duy beni ve dinle 
Denizler boğuşuyor içimde. 
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Unutma diyorımı ama sen anla 
Anlat bizim de 9aşamak istediğimizi onlara. 

SÜRÜP GELEN ÇAGLARDAN 

Yeryüzü bana mescil kılındı 
Ant verdim toprak şahit tutuldu. 
Her sabah her öğle her akşam 
İkindiyle yıkanarak yatsıyla donanarak 
Seslerden bir sesle fırınlan ıp 
Sularla palatianan benim. 

Geldim durdum önünde işle bir anıt gibi 
Sıyırarak sırtımdan bir yıları gi~Jsisini. 

Evet bir hançer ağacı gibi büyüyor içimde acı 
Dağlardan bir dağ gibi kabaran yüreğimde, 
Kargaların sırtlanlarla anlaştı ğı bir günde 
Bir yabancı fırtınaya tutulan yaprakları m 
Kudüste Mescidi Aksada 
Belki bir batı karanlığında Jbpkapıda 
Yangına uğramışsa 

Duymaz olmuşsa kulaklarım göklerin muştu sesini 

Elbet kıracağını bir gün bu ihanet kelepçesini 

Çün defterler açılıp hesaplar soruldukta 
Yetimin hakkı soruldukta yoksulun hakkı soruldukta 
Milletim omuz omuza verip 
Kıyama duruldukta. 

Gündüzler nasıl beklerse gecenin bitmesini 
Sabırla söküyorum bu tarih gecesini. 

Yüreğim usul usul vuruyor Kafkasyalım 
Namludan yeni çıkmış sıcacık kurşun gibi 
Dağlılar dağlar gibi ormanlar ordu gibi ağaçlar asker gibi 
Bir şimal rüzgarı değil bir Şamil fırtınası 
Thtsaklık haritası değil bir zafer coğrafyası 
Can pazarında Azerbeycanda 
Bir türkü işliyor nakışını kalbimin üstüne 
"Kurban olam ayına ayına yıldızına" 
Bir ucundan dünyanın öbür ucuna 
Kan olup dolaşan damarlarımda 
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Arabistan'da, Pakistan'da. Türkistan'da 
Şu anda 
İran'da, Afganistan'da. 

Gecelerden bir gece en kesin bir tarih gecesini 
Delecek elbet yangınc uğramış gözlerim 
İçimde kayalaşan bu güç bu savaş birikintisi 
Sağdan sola kavisler çizerek 
Ak bir kağıt üstünde dolaşır gibi 
Dolaşan Asyayı. Afrikayı. Amerikayı 

Sonra bir solukta geçerek üstünden Avrupanın 
Avrupanın, Rusyanın. 

"Yememiştir hiç kimse 
Elinin emeğinden daha hayırlısını" diyerek 

Şafak gibi alınlara terle yazılmış 
Hakkın mutlak ölçüsünü 
Elbet benim işçilerim çekecek 
Emeğin kutsal direğine. 

O ışık ki düşer bir zenci yüreğine 
Birden aydınlık kazanır zulma uğramış bütün yürekler 
Onulmaz hint ağrısına tükenmez çin sancısına 
İsyanın macarcasına ezilmenin çekoslavakcasına 
Yanmanın polonyacasına direnmenin vietnamcasına 
Gerillanın arapçasına 

Yetişecek elbette benim müjdeci sesim. 

Ey insan ey şimdilerde hep bir beklerneye duran 
Duy zaman içre sürüp gelen bu sesi 
Sürüp gelen çağlardan çağlara 
Renk veren tarihe yeşil çağlayan 
Savaşçı yüreğinden savaşçı yüreğine 

Cezayirden Senegaiden 
Yüreğimin içine Boğaziçine 
Kelimelerden bir kelime diken yeryüzüne. 

Dünyanın kalbini dinle geliyor adım adım 
Dallar meyvaya dursun toprak tohuma dursun 
İnsan banşa dursun selama dursun zaman 
Sabır savaş zafer. Adım: MÜSLÜMAN. 
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SANA, BANA, VATANIMA, 
ÜLKEMiN İNSANLARINA DAİR 

"Thlgrafın tellerini kurşunlamalt" 
Öyle değildi bu türkü bilirim 
Bir de içime 
-Her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen-
Bir posta katarı gibi simsiyar.. dumanlar dökerek 
Bazan gelmesi beklenen bazan ansızın çıkagelen 
Haberler bilirim mektuplar bilirim. 

Gamdan dağlar kurmaltyım 
Kayaları kelimeler olan 
Kırk ikindi saymaltyım 
Kırk gün hüzün boşaltan omuzlarıma saçlarıma 
Saçlarının akışını anar anmaz omuzlanndan 
BQ-Ştan ayağa tslanmaltyım 

Gam dağlarına çıkıp naralar atmahyım. 

İçimde kaynayan bir mahşer var 
Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar 
Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde 
Ya da çamaşır sererken bahçelerde 
Birden alwerirler kara haberini 
Okul dönüşü bir trafik kazasında 
Can veren oğullarının. 

Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim 
Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş 
Bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine 
Karanltk sokaklarına dalarak şehirlerin 
Beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan 
Ya da melal denizi parkların tssız yerlerinde 
Örneğin hind okyanusu gibi derin 
İsyanın kapkara sularına dalan. 

Nice akşamlar bilirim ki 
Karanltğını 

Bir millet hastanesinde 
Dokuz kişilik kadınlar koğuşu koridorunda 
Başını kalorifer borularına gömmüş 
Beyaz giysilerinden uykular dökülen tabibierden 
Haber sormaya korkan 
Genç kızların yüreğinden almıştır. 

37 



Bir de baharlar bilirim 
Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemlyeceği 

Anadolu bozkırlarında 
İstanbul'dan çıkıp Dtyarbektr'e doğru 
'Teker leri 
Yamalı asfaltları bir ağustos susuzluğu ile içen 
Cesur otobüs pencerelerinden 
Bilinçsiz bir baş kayması ile görülen 
Evrensel kadınların tki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında 
Çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının 
Bir ellerinde bayat bir ekmeği kemtrirken 
Diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. 

Yazlar bilirim memlekettme özgü 
Yiğit köy delikanlılarının 
İncir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları 
Birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan 
Üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup kalkan 

Diğeri kan ter içinde yayla yollarında 
Mavzerinin demirini alnına dayamış 
Yüreği susuzluktan bunalan 
İçinden mahpushane çeşmeleri akan 
Ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp 
Apansız silahına davranan 
Nice delikanlıların fi.güranlık yaptığı 
Yazlar bilirim memleketime özgü. 

Güzler bilirim ülkeme dair 
Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir 
Kalakalmış bir kıyada melül ve tenha 
Kalbtm gibi 
Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri 
Titreyen kenar mahalle çocukları 
Bir sıcak sornun için yalın kat bir don için 
Dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. 

Kadınlar bilirim ülkeme ait 
Yürekleri akdeniz gibi geniş. soluğu afrika gibi sıcak 
Göğüsleri çukurova gibi münbit 
Dağ gibi otururlar evlerinde 

38 



Limanlar gemileri nasıl beklerse 
Öyle beklerler erkeklerini 
Yaslandın mı çınar gibidir onlar sardı mı umut gibi. 

isyan şiirleri bilirim sonra 
Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden 
Harfler harb düzeni almıştır mısralarda 
Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır 
Kimi bir soygun sofrasında ışıklı salonlarda 
Hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. 

Müslüman yürekler bilirim daha 
Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet 
Eller bilirim haşin hoyrat mert 
Alınlar görmüşüm ki vatammın coğrafyasıdır 
Her kırışığı sorulacak bir hesabı 
Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. 

Bütün bunların üstüne 
Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim 
Vatamm milletim tüm insanlar kardeşlerim 
Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna adın gelmeli 
Adın kurtuluştur ama söylememeliyim 
Can kuşum umudum canım sevgilim. 
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HIFZI OGUZ BEKATA 

1911 yılında Ankara'da dogdu. İlk ve orta tah
silini Ankara'da. lise tahsilini Bursa'da yaptı. An
kara Hukuk Fakültesini 1935 yılında tamamladı. 
Devlet hizmetinde çeşitli görevlerde bulundu. 
1943 yılında Milletvekili oldu. 1960 yılına kadar 
devam etti. Kurucu Meclis üyeligi ve 1961 yılın
dan sonra da Senatörlük yaptı. İçişleri Bakanh
gında bulundu. 

Gençlik yıllarından itibaren kültür. sanat faa
liyetlerinin içinde buldu kendisini. Fikir yazılarıyla beraber. şiir yaz
maya da genç yaşlarında başladı. Zamanının geniş bir okuyucu kitle
sine sahip olan fikir-sanat dergisi ÇIGIR'ı yayınlamaya başladı. Genç
lik yıllarında toplumsal. pastoral şiirler yazdı. Şimdileri duygusal şi
irleri yanında mistik şiirler yazıyor. Şiirlerini henüz bir kitap haline 
getirmemiştir. 

SENSiZ 

Sensiz hayalımın tadı kalmadı. 
Sensiz bu Dünyanın adı kalmadı, 
Sensiz bir geçmişin yddı kalmadı, 
Sensiz geçen ömre yanmayıltm ben. 

Bir rüya gibiydi yıliarım Senle, 
Şimdi yarım kaldım ve yarım Senle, 
Ruhum kışa döndü. bahdrım Senle, 
Sensiz geçen ömre yanmalıyım ben. 

BEKLEYiŞ 

Gözüm dünyayı görmüyor, 
Baharım. güzüm benim, 
Düşlerinle yaşıyorum, 

Doğuştan öksüzüm benim. 

Susmuştum şimdi çağlarım. 

Sensiz yoktum, senle varım. 
Ömrümde en güzel baharım. 
Gecem. gündüzüm benim. 
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ÖMER HAYYAMA 

Başucumdan eksik olmasın su, 
Herkesi sarmış yaşam korkusu, 
Dünyada kalmasın nefret, kin, pusu 
Sevgiyle geldiğim gibi 

Sevgiyle gitmek isterim. 

GİDERAYAK 

Dünyadan el saliayarak gideceğim 
Yurdumu, denizleri, dağları, ağaçları 
Kuşları. dostları. 

Selamıayarak veda edeceğim 
Aya gider gibi. 

Kimseyi üzmeden, 
mendilimi gözlerime götürmeden 

Herkese el saliayarak 
Öteki Aleme gideceğim. 
Aya gider gibi. 

Ben. O'na gidiyorum 
Böyle çıplak, yalınayak 
Sizleri Allaha ısmarlayarak. 

MEHTAP VE ÇOCUK 

Çocuğum kucağımda, 

Çocuğum kucağımda 

Genç bir kızın yerine 
Yaşıyor kalp bağımda 
Yavru nihayatidir 
Maceralı hayatın. 

Geceye renk veriyor 
Çocuğumun kahkahası 

Ey kalbirnde açanlar 
Geçmişin birer yası 
Gibi sıralanarak 
Artık mezara yatın. 

Mehtapta böyle kanar 
Gençlikteki yaralar 
Kucağımda çocuğum 

Ve içimde anılar. 
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DAGLAR 

Dağlar, boyumdan yüce 
Gönlümden küçük dağlar 
Seven gönle sed olmaz 
Eğilin yar geliyor 
Eğilin o yar değil, 
Bütün diyar geliyor 

Dağlar boyumdan yüce 
Gönlümden küçük dağlar. 

İSTANBULDA AKŞAM 

Mor bulutlar uçuştu, sahil kuytulaşıyor 
Ruhlara çöken sisler gibi zulmetta!;ıyor 
Köprüden gür sesile vapur henüz kalkmada. 

Sular bel kwırıyor, deniz hafif dalgalı, 
Güneş ujka serilmiş, canlı, kızıl bir halı, 
Ateş olmuş yanıyor yine karşıdan Ada. 

Uzaklarda vapurlar sanki pusuya yatmış. 
Gökler, sular vuslatı sanırım bugün tatmış 
Mehtaba gönül verdim, hicranı duya duya. 

Sema denize girmiş Ay suda beliriyor, 
Sandallar çırpınıyor, dalgalar deliriyor, 
Akşam kalbimin içi gibi iniyor suya. 
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YAHYA KEMAL BAYATLI 

2 Aralık 1884'te Üsküp'te dogdu. Gerçek adı 
Ahmet Agah'tır. Babası Niş'li İbrahim Naci Bey 
Üsküp Belediye Başkanıydı. Leskofçalı Şair Galip 
Bey'de Annesinin amcasıdır. İlk ögrenimini 
Mekteb-i İreb adlı özel bir okulda tamamladı. Or· 
ta ögrenimini de Üsküp ve Selanik idc1dilerinde 
yaptı. 1902 yılında ögrenimini sürdürmek için İs· 
tanbul'a geldi. Ancak bu istegi gerçekleşmedi. 
Malümat ve İrtika dergilerinde şiirlerini yayınla

dı. Şiirlerinde Mehmet Agah ismini kullandı. 
1903 yılında Paris'te "Ecole Libre des Sciences Politiques"e de

vam etti. Bu okuldaki ünlü tarihçi Albert Sarel'in derslerini çok sev
di. Kendi ülkesinin geçmişine .nmek için Osmanlı Thrihi'ni inceledi. 
Bunun yanı sıra döneminin Fransız Şair ve edebiyatçılarıyla ilgilen· 
di. Pek çok yazar ve Şairle tanışarak yıllar boyu sanat ve edebiyat dün
yasının içinde yaşadı. Fransız edebiyatı üzerinde geniş bilgiler edin
di. Ancak Paris'in kozmopolit havasına kendisini kaptırmadı. Batı kül
türünü ögrenirken milli kültürümüzün ortaya koydugu degeriere da
ha çok baglandı. Dokuz yıl süren Paris yaşantısından sonra 1912'de 
İstanbul'a geri döndü. Bir yıl sonra Darüşşafaka'ya Edebiyat ve Thrih, 
1914'te deVaizler Medresesi'ne Medeniyet Thrihi ögretmeni olarak ta· 
yin oldu. 

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Darülfünün'da dersler verdi. Sıra· 
sıyla Medeniyet Thrihi, Batı Edebiyatı, Türk Edebiyatı Tarihi konula· 
rında ögretmenlik yaptı. 1922'de Ankara'ya geldi. Milli Mücadele'de 
görev aldı. istiklal Savaşını kazanmamızdan sonra Türk Barış Heyeti 
içinde görev alarak Lozan'daki çalışmalara katıldı. 1923'te Urfa mil
letvekili, 1926'da Varşova 1929'da Madrit Büyükelçisi oldu. 1934'de 
Elçilikten ayrıldı. CHP'nin sanat müşavirligine getirildi. 1943'de ya
pılan ara seçimlerinde İstanbul milletvekili oldu. 1946 seçimlerine ka· 
tıldı ise de kazanamadı. 1948 de "Hayal Şehir" adlı şiiriyle "İnönü şi
ir ödülü"ne layık görüldü. Aynı yıl Pakistan Büyükelçiligine tayin ol· 
du. Bir yıl sonra da emekliye ayrıldı. 1951 ve 1957 yılları arasında sag
Iıgı bozuldugundan Paris'e giderek tedavi gördü. Barsak kanamasın
dan 1958 yılında İstanbul'da vefat etti. Rumelihisarı Mezarlıgı'na gö
müldü. 

Thrihi çaglar boyunca gerçek güzelin ve güzelligin öncüsü Yahya 
Kemal Beyatlı, Türk şiirine güç ve kuvvet veren şairlerimizin ilk 
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safında yer alır. Beyatlı, Türkçeyi, bilinenin ve alışılmışın ötesinde bir 
kuyumcu titizligi içinde işleyerek, tarihten yurd sevgisine, cografya
dan aşka kadar sınırsız pür-şiire, hem de aruz vezniyle ölümsüzlük 
mührünü başarıyla vurmasını bilmiştir. 

Yahya Kemal saglıgında şiirlerini kitap halinde toplamamıştı. Ölü
münden sonra Yahya Kemal Enstitüsü tarafından şiirleri "Kendi 
Gökkubbemiz" (1961). "Eski Şiirin Rüzgariyle" (1962), "Rubailer" 
(1963). hatıra ve makaleleri ise "Aziz İstanbul" (1964), "Egn Daglar" 
(1966). "Siyasi ve Edebi Portreler" (1968) ve "Siyasi Hikayeler" (1968), 
başlıklarıyla yayınlanmıştır. 

VUSLAT 

Bir uykuyu ccinanla beraber uyuyanlar, 
Örnrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar, 
Bir hazzı tükenmez gece sanmakla zamanı, 
Görmezler ufuklarda şafak söktüğü anı. 
Gördükleri rılya ezeli bahçedir aşka; 
Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgarı başka; 
Bülbülden o eğlencede ferydd işidilmez. 
Gül solmayı, mehtdb azalıp bitmeyi bilmez .. 
Gök kubbesi her lahza bütün gözlere mavi. 
Zenginler o cennette fakirlerle müsavi; 
Sevdaları hulyalı havuzlarda serinler, 
Sonsuz gibi. bir fıskiye dhengini dinler ... 
Bir rılh o derin bahçede bir defa yaşarsa, 
Boynunda onun kolları, koynunda o varsa. 
Dalmışsa onun saçlarının rdyihasiyle, 
Sevmekteki efsun u duyar her nefesiyle .. 
Yıldızları boydan boya doğmuş gibi varlık, 
Bir mucize halinde o gözlerdedir artık; 
Kanmaz en uzun bılseye öptükçe susuzdur. 
Zira susatan zevk o dudaklardaki tuzdur; 
İnsan ne yaratmışsa yaratmıştır o tuzdan 
Bir sır gibidir az çok ilah olduğumuzdan. 
Onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler 
Bir gün nereden. hangi tesadüjle gelirler? 
Aşk onları sevk ettiği günlerde kaderden 
Rüzgar gibi bir şevk alır oldukları yerden .. 
Geldikleri yol.. Örnrün ışıktan yoludur o; 
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Alemde bir akşam ne semdvi koşudur o! 
Dört atlı o gerdüne gelirken dolu dizgin, 
Sevmiş iki ruh ujku görürler daha engin. 
Simaları gittikçe parıldar bu zaferle, 
Gök, her tarafından donanır meş'alelerle. 

Bir uykuyu cdnanla beraber uyuyanlar, 
Varlıkta bütün zevki o cennette duyanlar. 
Dünyayı unutmuş bulunurken o sularda, 
-Zalim saat, ihmal edllen vakti çalar da-
Bir an uyanırlarsa leziz uykularından. 
Baştan başa her yer kesilir kapkara. zindan. 
Bir fdciadır böyle bir dlemde uyanmak, 
Günden güne hicranla bunalmış gibi yanmak. 
Ey talth! Ölümden de beterdir bu karanlık 
Ey aşk! O gönüller sana mal oldular artık, 
Ey vuslat! O dşıkları efsünuna rdm et! 
Ey tatlı ve ulvi gece! Yıllarca devam et! 

ENDÜLÜS'DE RAKS 

ZH. şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı .. 
Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı .. 

Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dlldedir. 
İspanya neş'esiyle bu akşam bu zlldedir. 

Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri, 
İşveyle devrtliş açılış örtünüşleri.. 

Her rengi istemez gözümüz şimdi rıldadır: 
İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır. 

Alnında halka halkadır dşüfte kdkülü, 
Göğsünde yosma Gırnata 'nın en güzel gülü .. 

Altın kadeh her elde güneş her gönüldedir: 
İspanya varlığıyle bu akşam bu güldedir. 

Raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi.. 
Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi. 

Gül tenlt, kor dudaklı. kömür gözlü sürmeli. 
Şeytan diyor ki sarmalı yüz kerre öpmelt. 

Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle, 
Her kalbi dolduran zlle, her sineden: "Ole!" 
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ŞARKI 

Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden 
Bendim geçen. ey sevgili. sandalla denizden. 
Gönlüm/e uzaklarda bütün bir gece sizden. 
Berıdim geçen. ey sevgili. sandalla denizden. 

Dün bezminizin bir ezeli neşesi vardı, 
Saz sesleri ta fecre kadar körfezi sardt. 
Vaktaki sular şarkılar inierken ağardı, 
Bendim geçen. ey sevgili, sandalla denizden. 

ŞEVK 

Çepçevre bahar içinde bir yer gördük. 
Ferhad ile Şirini beraber gördük. 
Baktık geceden fecre kadar ellerde, 
Yıldızlara yükselen kadehler gördük. 

TERCiH 

Dünyu.da ne ikbal. ne de servet dileriz 
Hatta ne de ukbada saadet dileriz 
Aşkın gül açan, bülbül öten vaktinde 
Ydranla tarap yar ile vuslat dileriz. 

SES 

Günlerce ne gördüm, ne de bir kimseye sordum, 
"Yarab! hele kal b ağrıları m durdu" diyordum. 
His var mı bu alemde nekahet gibi tatlı: 
Gönlüm bu sevincin heyecantyle kanatlt. 
Bir taze bahar alemi seyretti felekte, 
Mevsim mütehayyil, vakit akşamdı Bebekte. 

Akşam, lekesiz, saf iyi bir yüz gibi akşam: 
m karşı bayır/arda tutuşmuş iki üç çam. 
Sakin koyu. şen cepheli kasriyle Küçüksu. 
Ardmda vatan semtinin ormanları kuytu. 
Bir neş'eli hengamede çepçevre yamaç/ar, 
Hep aynı tahassüsle, meyillenmiş ağaçlar, 

Dalgm duyuyor rüzgarın ahengini dal. dal. 
Baktım süzülüp geçti açıktan iki sandal. 
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Bir lahzada bir pancur açılmış gibi yazdan. 
Bir bestenin engin sesi yükseldi Boğazdan 
Coşmuş yine bir aşkın uzak hatırasiyle, 
Aksetti uyanmış tepelerden sırasiyle, 
Dağ, dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi, 
Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi. 

Ani bir üzüntüyle bu rüyadan uyandım. 
Birden o alev gömleği giymiş gibi yandım . 

Her yerde o. hem aynı bakış, aynı emelde, 
Bir kanlt gül ağzında ve mey :casesi elde. 
Her yerde o, hep aynı güzellikte göründü. 
Sandım bu biten gün beni ramettiği gündü. 

26 Agustos 1922 

Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yarabbi 
Senin uğrunda ölen ordu budur Yarabbi 
Th ki yükselsin ezanlarla müebbed namın, 
Gaalib et, çünkü bu son ordusudur İslam 'ın. 

1918 

Ölenler öldü, kalanlarla muztarip kaldık 
Vatanda hor görülen bir cematiz artık. 
Ölenler en sonu kurtuldular bu dağdağadan 
Ve göz kapaklannın arkasında eski vatan 
Bizim diyar olarak kaldı ta kıyamete dek. 

Kalanlar ortada genç. ihtiyar, kadın, erkek 
Harab olup yaşıyor tali'in azabıyle; 

Vatanda düşmanı seyretmek ıztırabıyle. 

Vatanda korkulu rüya içindeyiz, gerçek 
Fakat bu çok süremez, mutlaka şafak sökecek 
Ateş ve kanla siler ordumuz lekeyi 
Bu. insan oğluna bir şeyn olan, Mütarekeyi. 

Bu halk o gün kavuşur annemiz vatana 
Çocuklarıyla nasıl sarmaşırsa yaslt ana 
O sarmaşışla yaşar hür ve bahtiyar ancak 
Bu gamlt günleri hiç bir zaman unutmayacak 
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AHMET ŞEVKET BOHÇA 

A. Şevket Bohça, 1920 yılında Kastamonu'
nun Thsya Kazasında doğ;du. İlkokulu Thsya'da 
okuyan Bohça. orta ve liseyi Kastamonu'da ta
mamladıktan sonra, İstanbul Edebiyat Fakültesi
ne devam etmiş. dört senelik tahsili boyunca çe
şitli mecmuaların sanat ve şiir köşelerinde yazı 
ve şiirleriyle yer almıştır. 

1945 yılında fakülteyi bitiren Bohça, aynı yıl 
Kars Lisesi Edebiyat Hocalıgına tayin edilmiştir. 

Kars'da iki yıl Edebiyat Hocaligının yanı sıra aynı zamanda Almanca 
derslerine de giren Bohça. bütün hayatı boyunca Kars Lisesindeki Ho
calıgını zevkle anmış ve yetiştirdigi talebeleri ile iftihar etmiştir. Gö
rev yaptıgı iki yıl boyunca ilk defa çıkardıgı okul gazetesinin yanında 
mahalli gazetelerde de makaleler ve şiirler yazmaya devam etmiştir. 

Yedek subayligını Kırklareli'nde tamamladıktan sonra Elazıg·a 
1950 yılında da Ankara Atatürk Lisesine tayin edilen Bohça. 15 yıl 
müddetle Atatürk Lisesi, Ankara Maarif Koleji ve Gece Lisesi hocali
gını yapmıştır. Bu dönem içinde Ankara'da "İnkilap", "Zafer", "Ak
şam Postası" ve "Zafer" Gazetesinde edebi yazılar. tiyatro tenkitleri. 
şiir ve makaleler yazmış. 1951 yılında ise ilk şiirlerini topladıgı Kö
pük isimli şiir kitabını çıkarmıştır. 

1965 yılında Kastamonu milletvekili olarak Parlamentoya girmiş
tir. 1969 yılında politikaya veda eden Bohça, emekli oldugu 1975 yılı
na kadar Gazi Egitim Enstitüsü Türk Dili Edebiyatı hocaligını ve Türk
çe Bölüm Şefligi görevini yürütmüştür. 

Edebiyatla ugraşmadıgı, şiir yazmadıgı bir günü bile boşa geçmiş 
kabul eden Bohça. 26 Şubat 1988 günü geçirdigi bir kalp rahatsızlıgı 
sonunda 68 yaşında vefat etmiştir. 

İÇELİM 

içelim gel, bu güzel akşamı şdd etmek için. 
Gönlümüzden boşanan sırrı küşdd etmek için. 

Yakalım ruhlan kandil gibi hep td-be-seher; 
Thtuşur sdgar-ı mey, fecri de ydd etmek için. 

Girelim kubbe-i dlemde yanan zerrelere. 
Kubbeler çarpışıyor. gönlü "fesdd" etmek için. 
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Elde peymane, gönüllerde o yarin adı var: 
Büseler bekliyorum, gönlümü va 'd etmek için. 

Akşamın göğsü tutuşmuş kadehinden BOHÇA: 
içelim gel. içelim biz de inad etmek için. 

GÖK SU 

Bir taze baharın sesi var Göksu 'da şimdi; 
Kalbierde yanan kahkahalar Göksu 'da şimdi. 

Sinmiş bu yeşil manzqramn göğsüne Göksu: 
Baştan başa bir neş'e akar göksu 'da şimdi. 

Baştan başa sarmış bütün etrafı meserret: 
HülyaZara dalmış da bahar Göksu 'da şimdi. 

Bir nazlı hayalin kanadından dökülen su. 
İstanbul'a kılmakta nazar Göksu 'da şimdi. 

Geçtiyse baharım yine BOHÇA 'yla beraber, 
Bin hatıranın neş'esi var Göksu 'da şimdi. 

RUBAİLER 

Bir koskoca dünyada, tek olmak da kötü: 
Balsız. arısız bir petek olmak da kötü ... 
Yüksekte gezinmekle büyüklük olmaz: 
Dağbaşları varken. etek olmak da kötü . 

• 
Bir fikri hakikat yapan imam tam: 
Dünyaya riydsız gelen irfam tam! 
Sen gölge düşürme kalbinin aynasına: 
Aydınlığı kaybetmeyen iz'dm tanı! 

• 
Güllerle tutup nöbet, rubaiyle gelin: 
Gül dermeye akibet. rubaiyle gelin. 
Açmışsa ufuklarda çiçeksiz geceler, 
Siz kabrime bir demet rubaiyle gelin . 

• 
Şairde hayal ucuz da, gerçek pahalı: 
Şampanya ucuz belki de, ekmek pahalı ... 
"Artık bu ağır yükle yaşanmaz" dersen: 
Öldürmek ucuz olsa da. ölmek pahalı ... 
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HALiL NiHAT BOZTEPE 

1882 yılında 1tabzon'da dogdu. 1tabzon'da
ki Askeri Rüşdiye ve İdadisi'nde orta ögrenimini 
tamamladı. Duyunu Umümiye İdaresinde çalış
ma hayatına atıldı. 1927-1931 yılları arasında Gü
müşhane, 1931-1946 yılları arasında da 1tabzon 
milletvekilliklerinde bulundu. Bekar olarak yaşa
dı. Gençliginde hocalardan özel dersler de alan 
Halil Nihat Boztepe yaptıgı tahsil için şu dörtlü
gü yazmıştır: 

"Umumen şahidim olsun ehali. 
İşttsün devri cümhurun rtcali. 
Ne gördüm eskaza tahsilt ali, 
Ne hatta görmüşüm tahsilt tali!" 

Hiciv ve mizah tarzıyla ünlü divan şairlerine yazdıgı nazirelerle 
ün yaptı. Şiirlerini aruz ve hece vezniyle kaleme almıştır. "Agaç" ka
sidesi yayınlandıgında büyük yankı yaptı. Şiirlerini Çınaraltı dergisin
de yayınladı. 

Halil Nihat Boztepe ölümünden kısa bir süre önce bir gözünü kay
betti. 1949 yılında İstanbul'da vefat etti. 

Eserleri: 

Siharn-ı İlhan. (1921), Ayine-i Devran, (1924), Mahitap, (1924), Agaç 
Kasidesi, (194 7). 

Hicazdan avdetinde söyledigi manzume: 
Maasselame edilmiş Hicazdan avdet, 
Ziyaret etmeğe lakin zaman aman mı verir? 
Gidiş değil yalnız ha duyuldu hem de geliş. 
Bu dürlü hacı oluş kar mı, ya ziyan mı verir? 
Değildi Kabeye niyyet müdebbirane bir iş, 
Aceb felek size bir dersi imtihan mı verir? 
Ne mazhariyetiniz var sizin de ey üstad, 
Aleyhinizde bulunmak hasude şan mı verir? 
Nasıl yayıldı haber böyle çarçabuk. bilsen, 
Ki kim verir bunu yaran mı düşmenan mı verir? 
Gavur bu jurnalı vermekde menfaat görmez, 
Ümidi hac ile hicranlı müslüman mı verir? 
Bilinmek elzem olur böyle işde cinsiyet, 
Ne dersiniz acaba bay mı ya bayan mı verir? 
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Azimet etdi ve yahud da avdet etdi deyu. 
Çıkub minareye bir kaltaban ezan mı verir? 
O mel'unun yakasından tutub da sormalıyım, 
Ki harcırahı cebinden senin baban mı verir? 
Bu rahı hakda beraber imiş fuad şemsi, 
Çıkan havadtsi bilmem o bed zeban mı verir? 
Şu ihtimal ile zihnim kanşdı bir müddet, 
Zemane dilberi bir bivefa cevan mı verir? 
Verub bu jurnulı bilmem ne aldı hane ha rab. 
O yadigô.re bu devlet apartman mı verir? 
Diyordılar ki giderken vapur oturdu şaba, 
Bu bir uğurlu kadernden aceb nişan mı verir? 
Nedir alakası hac etmenin siyasetle, 
Thhaf haber! bunu Thymis mi yoksa Thn mı verir? 
Benim bu söylenişim hüsni niyetimdendir, 
Mühibbiniz kötü bir şey duyar da yan mı verir? 
Bu yolda jurnal edilmek rakibi bedhahın, 
Bahan keyfine endişei hazarı mı verir? 
Şunun bunun gibi lô.kayd olub nasıl derdim, 
Adam! benim neme lazım falan fülan mı verir? 
Bu piçü tabıma rağmen bir anlasaydım ah. 
O kaltaban mı verir ya bu kaltaban mı verir? 
Efendim, ah bu gün böyle bir haber duymak. 
Kararü sabnma dünyada hiç tuvan mı verir? 
Hicaza zatını isal eden vapur bacası. 
Bu günkü ateşi ahım kadar duman mı verir? 
Dilerdi yapmayı dil süzinakden taksim. 
Efendi, destime devran bugün keman mı verir? 
Zemini vasfı kemalinde aynatırdım at, 
Semendi hameye hiç harıcılar saman mı verir? 
Nihad! Odun gibi sözlerle çam devirme, fakat, 
Nihali şiirine benzer bu bir fidan mı verir? 
Ad u ne derse desin. aşikım fazileti ne. 
Aceb benim gibi herkes yolunda can mı verir? 
Cenabı Akifi. görmüşsünüz ne mutlu size. 
Huda onun gibi bir yan mihribarı mı verir? 
Ttı.vafe niyetimiz saf abı zemzemden, 
Gelüb el öpmeğe emma işim zeman mı verir? 
Recayı afederim .. ermeğan ümid etmem, 
"Zemane hacisi yarane ermeğan mı verir?" 
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GAZ EL 

Hak, bir cemal verdi ki ey dilrüba sana. 
Bi ihtiyar olur dilü can mübteld sana. 
Reftar edince işve vü nazü eda ile, 
Eyler niyaz işve vü nazü eda sana. 
Ey nevnihai kimseye meyletmedim inan, 
Cular misali akdı gönül ibtida sana. 
Bölsün ikiye cismimi tiğı müjen senin, 
Eylerse başka aşık eğer iktıza sana. 
Ey mahpare bir gece mihmanım olmadın, 
Leylü nehar ömrümü ettim fida sana. 
Bahtimdir eyleyen bana heb bivefalığı, 
Ey tıjlı naz yoksa demem bivefa sana. 
Yazdın Nihad şivei diğerde bir gazel, 
Yaranı nazm, etse gerek iktida sana. 

ŞARKI 

Birlikte bir akşam yine mey nuş edelim gel. 
Cular gibi divane olub cuş edelim gel! 
Bir an gamı ferdayı feramuş edelim gel, 
Cular gibi divane olub cuş edelim gel! 

Ey servirevan eyle hıram ince belinle, 
Devreylesün cecramı fe le k he b emelinle, 
Gel sun bana bir camı safa kendi elinle. 
Cular gibi divane olub cuş edelim gel! 

Ben şevk ile didarını ettikce temaşa, 
Sen göz süzerek eyle benim sabrımı yağma. 
Bir ömre bedel olsun o bir lahzai sevda. 
Cular gibi divane olub cuş edelim gel! 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI 

1913 yılında Kırşehir'in Mucur kazasında 
dogdu. Yüksek tahsilini Fransa'da Nancy Üniver
sitesinde yaptı. 1937 yılında Nancy Üniversitesi
nin Fen Fakültesi bölümünden mezun olarak yur
da döndü. Kandilli Rasathanesinde asistan olarak 
göreve başladı. Haydarpaşa Lisesinde Matematik 
ögretmeni olarak görevini sürdürdü. 1946 yılın
da Demokrat Parti saflarında siyaset hayatına atıl
dı. Daha o yıllarda güzel ve esprili konuşmalar 

yapan bir hatip olarak dikkatleri üzerinde topladı. 194 7 yılında parti
den istifa etti. 1948 yılında Mareşal Fevzi Çakmak ile birlikte Millet 
Partisini kurdu. Parlamentoya 1950 yılında Kırşehir Milletvekili ola
rak girdi. Siyasi politik hayatı çok renkli geçti. Millet Partisi 1953-1954 
yıllarında önce geçici, sonra süresiz kapatılınca aynı yıl Cumhuriyet
çi Millet Partisini, sonra Köylü Partisiyle birleşerek Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisini kurarak genel başkanlıgını yaptı. 1962 yılında bir an
laşmazlık sonucu C.K.M.P.den ayrılarak yeniden Millet Partisini kur
du. 

Halkımızla aydınımızı bir konuda, bir çizgide birleştirebilecek ge
niş kültürünü, kendisine has etkin konuşmasıyla adeta bir kampri
me şiir halinde sunma yetenegine sahiptir. 

Özel hayatında da gönül sohbetleriyle, fıkralarıyla. bunların öte
sinde şiirleriyle dinleyenlerini memnun ve kendisine hayran bırakmak
tadır. 

Osman Bölükbaşı şiirlerinde kendi iç dünyasını yalın bir dille ken
dine has bir üslupla vermektedir. Bu şiirleri, Osman Bölükbaşı'nın şiir 
dolu dünyasının birer müjde çiçekleri olarak sizlere sunuyoruz. 

BİR ÖMRÜN HiKAYESi 

Hürriyet bir Şirin, ben Ferhad oldum, 
Denizler boyunca boşaldım doldum. 
Bir ömrü yitirdim, acep ne buldum. 
Seraba harcanmış ömre yanarım. 

Bir devr-i fazilet açılır sandım, 
Rahmandır diyerek şeytana kandım. 
Bu bir ruya imiş artık uyandım, 
Seraba harcanmış ömre yanarım. 
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Fazilet yolunda çektim çok çile, 
İkbale kul olup düşmedim dile. 
Bulmadım vefayı dostlarda bile, 
Seraba harcanmış ömre yanarım. 

DOSTLAR 

Sarmış bir taassup vicdanlar kara, 
Siyaset açıyor, durmadan yara. 
Allahiaşmış hdşd, ikballe para, 
Bu gidişin sonu karanlık dostlar. 

Kardeşlik aradık nifakı bulduk. 
Her gün biraz daha kin ile dolduk. 
Huzuru kalmamış bir millet olduk, 
Bu gidişin sona karanlık dostlar. 

Gözleri kaplamış hırstan bir perde, 
Bulalım diyen yok deva bu derde. 
Tecrübesiz kaptan dümenin nerde? 
Bu gidişin sonu karanlık dostlar. 

GEÇELiM GÜZELiM GEL BU SEVDADAN 

Bizde saç ağarmış, gönül tüter mi? 
Kül olmuş sinernde çiğdem biter mi? 
Viran yerlerde hiç bülbül öter mi? 
Geçelim güzelim gel bu sevdadan. 

Thze bir çiçeksin, bahar istersin. 
Çileyen bülbülsün gülzdr istersin . 
Gönlü ateş dolu bir yar istersin . 
Geçelim güzelim gel bu sevdadan. 

Sen taze, ben geçkin. güzelim olmaz, 
Genç gönül kadehi benimle dolmaz 
Ben hdzdnı gördüm baharım olmaz 
Geçelim güzelim gel bu sevdadan. 
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EKREM CEYHUN 

1927 yılında Erzurum'da dogdu. İlk, orta li
se tahsillerinden sonra 1952 yılında İstanbul '!ek
nik Üniversitesi. İnşaat Mühendisligi Fakültesini 
bitirdi. 

1965-1967 yılları arasında YSE Genel Müdür
lügü, 1967-1971 yıllarında Devlet Planlama '!eş
kilatı Koordinasyon Dairesi Başkanlıgı, 1972-1975 
yılları arasında Ulaştırma Bakanlıgı Müsteşariı

ttı yaptıktan sonra iki yıl (1975-1977) Başbakan
lık Müsteşarlıgı görevinde bulundu. 1977 yılında İstanbul Milletveki
li seçildi. 

1979-1980 yıllarında Devlet Bakanlıgı yaptı. 
Ekrem Ceyhun'un mesleki siyasi konularda otuzu aşkın kitabı var

dır. 

Yogun görevlerle yüklü hayatında Ekrem Ceyhun'un şair yönünü 
yakın dostları bile fark edememişlerdir. Ceyhun, gençlik yıllarından 
itibaren, iç dünyasının coşkunlugunu, duygu ve duyarlıkla yugrulmuş 
mısralarla , ömür boyu sakladıgı şiirlerine nakşetmiştir. O'nun mısra
larında öncelikle aile hayatının, günlük olayların, yaşama sevincinin , 
sınırsız dostlugun. doyumsuz sevginin güzelligini bulursunuz. Deyiş
Ieri bazan uzun, bazan kısa mısralarla, bazan da tek kelimeyle örül
müştür. Yapmacıktan uzak, bir olayı minyatür gibi ışıklandıran, he
m en bir çırpıda söylenivermiş intibaını uyandıran, yalın fakat gönül 
katında yankılar uyandıran şiirlerdir bunlar. 

Ekrem Ceyhun'un şiirlerini yakında bir kitap halinde yayınlan
mış olarak görmek şiir sevenler için mutlu bir sanat olayı olacaktır. 

Bir gül vardı 
Saranp soldu dün. 
Kimisi nazar değdi 
Kimisi göze geldi 
Söyledi. 
Halbuki o 
Susuz ve topraksız 
Kimsesiz kalmıştı 
Bu dünyada. 
Ne yağmur düşerdi dalına 
Ne güneş vururdu yapraklanna 
Kurtlar sarmıştı gövdesini 
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Bakımsız ve hasta 
Şimdi yatıyor yerde 
Kurumuş bir dal olarak 
Kimse koklamıyor onu artık 
Severek ve okşayaralc 

Benden uzakta 
Çok uzaktasın 
Seviyorum seni 
Kah sesinle, gülen yüzünle 
Kalbindeki en tatlı 
Hatıralarında. 

İlk seviştiğimiz iğde yine 
yerinde 
Yaprakları, yine yeşil 
Kokusu her tarafı sarmış yine 
Sordu seni bana 
Nerededir, nasıldır diye 
Söyledim ona çok uzaklarda 
olduğunu 

Ve de, yanımda bulunduğunu. 

Dinleneceksin Denizin Mavi 
Sularında, 

Ruhunda sükünet vücudunda rahatlık, 
Buluncaya kadar kalacaksın güneşte. 
Yakmak için, içindeki zehri 
Sevmek için, Thbiat ve İnsanları 
Denizin rengi seni götürecek 
Uzaklara çok uzaklara 
Yalnız sükünet ve güzelliğin olduğu yere 
Dedikodunun, Gammazlığın 
Ve kötü düşüncelerin olmadığı yere. 
Herkesin birbirini sevdiği 
Samimi ve güleryüzlü olduğu 
İçten pazarlıklı değil 
Tertemiz olduğu yer. 
İşte o yer senin yerin 
Onu getireceksin buraya 
Ve yaşayacaksın yaşadığın müddetçe 
Ne para 
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Ne kadın 
Ne mevki 
Seni ayıramayacak inançlarından 
Ve de oradan. 
Dert desen dağlar gibi 
Yok elinden tutanı 
Gönlünü alanı 
Kağıt üstünde bütün dertler 
Zavallı köylü 
Bekler de bekler. 
Bir yudum su 
Bir karış toprak 
Hasta anasına sıcak bir kucak 
İster olsun onun. 
Kimse kovmasın onu 
Kapılarından Devletin 
Dinietebilsin derdini herkese 
Hayal kurar zavallı 
Başağı taneli tarla 
Damlı bir ev 
Sıcak bir çorba 
Ve bir çift öküz. 

BİLİNMEYEN E 

Kendi ellerimle topladım 
Bu kır çiçeklerini 
Sana sevgimle 
Palandökenden, zığanadan. torostan 
Kendi öz Thprağından 
Anadolu 'ndan 
Vatanın, Yurdun. Thprağın 
Güzel Anadolum benim. 
Doğar yaylaZarında 

Aşkların en büyüğü 
Susar azgın ruhlar 
Irmaklarında 

Bir başka hava vardır 
Senin kubbende, köyünde, şehrinde 
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YİTİRDİK ZAMANI 

Dünün 
Sisli bulutlarır..da 
Dağ tepelerinde 
Anadolu bozkırlarında 
İnsanları. 
Thprağı, 

Suyu, 
Havayı. 

Ve 
Herşeyi. 

Ve 
Herşeyi 

Severek ve okşayarak. 
Şimdi 

Zaman yitiriyor bizi 
Büyük şehirlerde 
Çamur 
Kir. 
Pislik 
Ve 
Sinirle 
Dinlenmeden yarularak 
Özlemsiz. 

Yarın 

Yeşiller, Maviler, 
Pempe ufuklar. 
Thk kannlar. 
'Temiz ruhlar. 
Güleryüz ler. 
Ve 
Seven ve sevilen insanlar 
İçin zaman. 

58 



Dr. İSMAİL FEHMİ CUMALIOGLU 

1912 yılında Babası Avukat Ahmet Hilmi Cu
malıoglu'nun Hakim olarak görev yapmakta ol
dugu Hayrabolu'da dogdu. 

Dedesi Fatih Camii dersi-amlarından Müder
ris Cumalı Ali Zühtü efendidir. İlk ve orta okulu 
lekirdag'da, Liseyi İstanbul'da bitirdi. 1932 yılın
da Askeri nbbiyeye ögrenci olarak girdi ve np Fa
kültesinden pek iyi derece ile mezun oldu. I 94 7 
yılında Gülhane Askeri np Akademisi'nden Bi

rinci sınıf İç Hastalıkları Uzmanı diplaması aldı. Yurdun çeşitli yöre
lerinde Askeri Hekim olarak görevlerde bulundu. 1960 yılında kendi 
istegiy le ve Al bay rütbesiyle emekli oldu. İstanbul'a yerleşti. İlim Yay
ma Cemiyeti idare heyetine girdi. Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık A.Ş. 
İdare meclisi ve genel müdürlügü yaptı. 

1961 yılında Millet Partisi'ne girdi. Bu partinin genel sekreteri ol
du. 1965 yılında MP'den Kayseri milletvekili seçildi. 1973 ve 1977 yıl
larında da MSP'den İstanbul milletvekili oldu. 1977'den sonra kuru
lan koalisyon hükümetinde Çalışma Bakanlıgı yaptı. 

Yayınlanmış şiir kitaplan şunlardır: 

Örülmemiş Duygular (1934), Gölde Sabah (1936), Çıglık (1959). 
Ayrıca İslam dini ve tarihle ilgili yayınlanmış eserleri vardır. 

DEGİRMENCİ 

Azıksızım, susuzum, uzak illerden geldim, 
Alnımdaki şu tere bakıver değirmencil 
Ben buraya azabı çeke çeke yükseldim 
Dönen çarka gönlümü takıver Değirmenci. 

Karnım değil ruhum aç, bakracından az su ver 
Beklemektir nasibim bana bir sedir göster, 
Sırayı şaşma ağam, dostlar gücenmesinler 
Th.hılını kasnağa atıver Değirmenci. 

Ben de şu ırmak kadar çırpındım, uykusuzum 
Su yarıklr:ırındaki taşlar kadar susuzum. 
Una değil hasretim suya, ne olur kuzum 
Kıvrım kıvrım su ol da akıver Değirmenci. 
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Derdtmt ne sen sor ne de ben söyleyeyim 
İçtnt sese döken eski, yanık bir ney'tm. 
Çileden görmez oldum, kadere ne diyeyim 
Şu isli kandilint yakıver Değtrmenct. 

Kervanstz diyarıarda yolcusuz bir hanctytm 
O bedbaht dştklann duyduklan sanctytm, 
Kaybolmuş yar peşinde bir garip yabanctytm. 
Arttk üst tarafmt çakıver Değtrmenct. 

Actlan oluklar nolur altp götürse, 
Yalnızltğt arardtk bir ömür kadar sürse. 
Şu koca koca taşlar kalbi de öğütürse, 
Beni de tanelere katıver Değtrmenct. 

Bana berduş diyorlar kalacak mekdnım yok, 
Gurbet ilde doğmuşum, gartbtm, fermanım yok. 
Cananımt el almtş, dertltytm dermanım yok. 
Beni yar satmtş, sen de satıver Değtrmenct. 

SENİNİÇİN 

Sonsuzluğun alnından öpen yeşilltklere, 
Ruhumu döküyorum bu gece senin için. 
Beni okuman için göğsümü gere gere, 
İçtmt söküyorum bu gece senin için. 

Ytrttct kartal gibi kopanp yuvasmdan, 
"AY"t toprağa serdtm bir gülümsemen için. 
İçtmt tştklara katttm bu gece inan, 
Ktskanıp bu rabloyu benimdir demen için. 

AYRlLlŞ 

Gül, gül ki dudağm san bir güldü dtkenstz, 
Gttttn beni güller bile güldürmedt senstz. 
Gül pembe tüveyctn bana bir raytha versin 
Bilmem ki dudağmda adtm kaldt mt dersin! 

Yalnız yine akşamlan bağlarda dolaşttm, 
Rüzarda hayalet gibi, yollarda taşttm. 
Bir yaz sabahından daha berrak daha htrçm, 
Bir kahkaha htçktrdt ruhumda da çm çm. 
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Bağrımda nefesler kuru bir yeldi bu yerde 
Evvelce ne tad vardı bu billur gecelerde. 
Gönlüm gibi ağlar kızarıp burda şafaklar 
Her tan yeri her fecre stnen gölgent saklar. 

Kırlarda ne tat kaldı, ne lezzet bana sensiz. 
Bahçemde çiçekler ölü bir mumya kefenslz. 
Gül gül ki dudağın sarı bir güldü dikensiz 
Gittin beni güller bile güldürmedt sensiz! 

ÇIÖLIK 

Mızrabımla dokundum Katnatın kalbine 
Müzikal ahengtne döktüm akseden çığlık. 
Bizden gizlenen VAR'ın bağrına sine sine 
Benimdir bu htçltkte sessiz rakseden çığlık. 

Dünyanın ensesinde, o kervanın sesinde 
Kaybettiğim nağmedtr bu hırçın, dilsiz ahlar, 
Feryadımdan uyanıp boşluğun ötesinde 
Sıraya dizildller ard ardına sabahlar. 

Bu çılgın gürültüdür, sükütu sessiz kılan, 
Benim hıçkırıklarım bu sükünun örtüsü. 
Kulağıma geliyor el içinde sıkılan, 
Bir grantt kayadan Sonsuz 'un gümbürtüsü. 

YALVARIŞ 

Dursun, dönmesin Yarabi dünya. güneş, yıldızlar 
Secdeye kapanınca benim ruhum ve alnım. 
Sana gelen ahımı belki bunlar hırpalar, 
Rahmetint eksiltme, mağftret kıl Allahım. 

isyankar bir kulunum. utanç ile çömeldtm. 
Veren sensin. alan Sen, tevbe ettim yöneldim. 
Senin lütuf kapına yine umutla geldim, 
Rahmetini eksiltme. mağflret kıl Allahım. 

Sondan yaratıksam da ilk-önceden gelentm. 
Mağmadan çıkmad{m ben. Hazret-i ademdentm. 
Yaksan, azatlasan da Senden dönmez kölenim, 
Rahmetint eksiltme, mağflret kıl Allahım. 
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İnsan aklı aczine nasıl küssün ve yansın. 
Göklere. ışıklara, uçsuza sığmayansın. 
Yarattığın küçücük bir tek kalbe sığansın. 
Rahmetini eksiltme, mağft.ret kıl Allahım. 

Şu kısır beş duygunun sınınndan taşansın, 
Aritmetik ve bilim ölçüsünü aşansın. 
Ölmezlik Sende iken Sensiz nasıl Yaşansın! 
Rahmetini eksiltme, mağfiret kıl Allahım. 

Boşluğu tutuşturdu secdelerdeki ahım. 
Sensiz geçmemişse de bir gecem, bir sabahım. 
Kubbeyi çökertecek sırtımdaki günahım. 
Rahmetini eksiltme, mağfiret kıl Alldhım. 

İdraki durdururken Alemindeki düzen 
Ne puttan. ne heykelden bir medet beklerim ben. 
Hiçbir şey benim değil Senden özgesi Senden. 
Rahmetini eksiltme, mağfiret kıl Alldhım. 

NERDESiN 

Düşen adıydı dilime. 
Ateşi de yüreğime. 
Gül beklerken külden büket. 
Sunacağım sevgilime. 

Ey cdnanım neredesin. 
Alevmisin, aşk mı. nesin? 
Gece gündüz her anımda. 
Can evimden gelir sesin. 

Ayrılıktır bana yasın. 
Uzak değil canımdasın. 
Gözlerimi kapatınca. 
Nerde olsan yanımdasın. 

62 



BEHÇET KEMAL ÇAGLAR 

231emmuz 1908 yılında Erzincan'da dogdu. 
Çaglar. çocukluk yıllarını şu cümleleriyle özetler: 
"Bünyan yakınında yerleşmiş Sürüngüz isimli 
Türkmen oymagından çiftçilikle meşgul ve hal
kalı ziraat okulunda okumuş bir babanın ve Ka
resi çepnilerinden kolagası Ahmet Aganın kızı bir 
ananın ogluyum. Erzincan'da Hürriyet topları atı
lırken dünyaya geldim." 

Behçet Kemal Çaglar Kayseri Lisesi son sınıf 
ögrencisiyken giriş sınavını kazandıgı Zonguldak Yüksek Maden Mü
hendisi mektebine geçti. O yıllarda okulunda ögretmenlik yapmakta 
olan Eflatun Cem ve Faruk Nafiz Çamlıbel'den Edebiyat ve şiir zevki
ni aldı. Zonguldak'ta okulunu bitirdikten sonra inceleme yapması için 
İngiltere'ye gönderildi. Yurda dönünce Halkevleri müfettişliginde bu
lundu. Erzincan'dan milletvekili seçildi. Ancak bu görevinden 1948 
yılında kendi istegiyle istifa ederek ayrıldı. İstanbul Radyosunda ede
bi müşavir, Robert Kolej'de edebiyat ögretmenligi yaptı. 1961 yılında 
da Kurucu Meclis üyeligine seçildi. 

TRT Yönetim Kurulu Başkanhgı, Akbank'ta müşavirlik görevle
rine getirildi. Son olarak TRT'de program uzmanı iken 24 Ekim 1969 
yılında vefat etti. 1 

Atatürk'ü yakından tanımak ve O'nun meclislerinde bulunmak 
şansına sahip olan Çaglar milli duyguları işleyen ve Atatürk sevgisini 
yaşatan şiirleriyle ün yaptı. Bir kuyumcu titizligi ile işledigiTürk dili
ne Halk şiirinin en güzel örneklerini kazandırdı. Vatan, millet sevgisi 
artan bir heyecanla Çaglar'ın şiirinde gerçek kişiligini buldu. 

Eserleri: 

Çoban (Piyes). Atilla (Piyes), Erciyes'ten Kopan Çıg (Şiir). Bursa'
da Bir Kalp Çarpıyor (Şiir). Benden İçeri (Şiir). Ölümünden sonra çı
kan "Behçet Kemal Çaglar (Şiirleri)." 

Ayrıca gezi notları. gözlemleri. destanları, antoloji ve derlemeleri 
vardır. 

GÜZELLEME 

(Kaç oyuksuz mihrabı kaya sanıp geçmişim, 
Kaç zemzemi serince bir su deyip içmişim, 
Minber sahanlığım yayla sanıp kaygısız 
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Seccadeyi ot diye çiğnemişim saygısız. 
Gözüm birden açıldı hem düne hem yarına 
Dayayınca alnı mı Ağrı 'nın karlan na; 
Hidayetin ışığı erişti gören köre; 
Gözlerimin önünde belirdi birdenbire 
Üç yanını diz çökmüş, el açmış sular saran. 
Dağ dağ mlnberleriyle bir yandan Hakka varan, 
Üstüne gök kubbenin çatıldığı tapınak, 
Eski boy boy göçlere bağnnı açan konak, 
Yiğitliğin kulesi, güzelliğin kurnası, 
İnsan yaratışının tarih boyu potası. 
Harcı insan kanıydı, tozlan insan külü, 
İçi dışı tütsülü, suyu seli büyülü ... 
Ya taş kesilip onu dinlemek istiyorum, 
Ya dağdan dağa şöyle ünlemek istiyorum:) 

Ey yıldız lı flstanlar. ey topraklı mintan lar. 
Ey bire on başaklar, otlar, bağlar. bostanlar 
Ve daha sık boy atan destanlar diyarı hey! 

Ey ilk büyük insanı doğuran ilk ananın. 
Ey çilenin. cefanın. güvenişin. inanın. 
İnce minarelerle Sinan'ın diyarı hey! 

En uysal barışların. en çetin hamlelerin, 
Oyalı sütunların. abide cümlelerin. 
Nefinin. Mevlana'nın. Homer'in diyarı hey! 

Ey şehrayin geceler. İrem bağı sabahlar. 
Yunuslar. Köroğlular, Seyrantler, Emrahlor, 
Eşsiz sevaplar. eşsiz günahlar diyarı hey! 

Ey sebiller, kubbeler, hanlar, kervansaraylar. 
Yola düşen gölgesi zafer olan alaylar, 
Ey sinsinler, horanlar. halaylar diyarı hey! 

Halılar, telkariler. çiniler. kadifeler. 
Keloğlanlar. adsızlar, alperenler, efeler, 
Gönlünün koltuğunda kafalar diyarı hey! 

Ot görmemiş bozkırlar. kat kat yeşil yamaçlar, 
Anadan doğma keller. topukta sırma saçlar. 
Keskin dertler. kestirme ilaçlar diyarı hey! 
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Ey ciritler, kalemler, oraklar. yatağanlar, 
Ey turnalar, şahinler, ibibikler, doğanlar, 
Selçe taşıp rahmetçe yağanlar diyarı hey! 

Ey mısır koçanından kınlan ince dişler, 
Ey en derin bilgiye taş çıkartan sezişler, 
Ey dile gelmiş kurtlar ve kuşlar diyarı hey! 

Thnrı yeşili zeytin, çoban yeşili söğüt, 
Halk türküsünde isyan, ata sözünde öğüt. 
Ey gümüş kömür demir ve kükürt diyarı hey! 

Kız gibi ceyldnların. ceylan gibi kızların, 
Ötmez olmuş kuşların, ötüp duran sazların, 
Ve sözün kısacası: Bizlerin diyarı hey! 

DADALOGLU AGZINDAN 

Dört nala gidenler dökülür kalır. 
Ha kır atım eşkinden ha eşkinden! 
Azı dişleri de sökülür kalır, 
Beyler ahkdm kuradursun köşkünden. 

Alır bizi deliklere tıkarmış. 
Dalkavuğu olsak nişan takarmış. 
Adımızı eşkiyaya çıkarmış. 

Ham ervah'lar ne anlasın pişkinden. 

Şahin başım gibi döner havada. 
Bülbül gönlüm öter yuvada. 
Namımız söylenir Çukurovada, 
Dualar alırız nice düşkünden. 

Dağlar dağa vura yiğit dayana, 
Kılıç çala bir o yan-bir bu yana. 
Yiğit bayraklam döne boyana. 
Al al ola sevdasından aşkından. 

Sular şaha kalkıp insan boğalar, 
Yıldızlar kurşuna dönüp yağalar. 
Aşık Ömer geçmem diyor ağalar, 
Dünya dönse yiğitliğin meşkinden. 
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SELİMiYE DESTANI 

Kuleler yıkılmış, çanlar tıkanmış. 
Vay ne haller olmuş bizim Balkan'af 
Her yanan kül olup dibe dayanmış, 
Dört taş mum, tükenmez, yanar Sinan'a. 

Yıldızlar bir gece nurunu serpe. 
Rab sabaha karşı eğile öpe. 
Başından imanı bir kurşun tepe, 
Bakma başka dağ başında dumanal 

Kaynar için için bizim Edirne, 
Habbe habbe değil bu, kubbe kubbe, 
İymanın kaynayıp taşması mı ne? 
Akıl ermez yaktlana yananal 

Bir bitmez secdede yerdeki deden, 
Duydukça ruh uçar, serilir beden. 
Üç ezan okunur bir minareden; 
Her çan boş çıngırak bir boş yalana. 

Nasıl bel bağlamaz, can vermez insan, 
Kulunu Yaratan yapmış bu inan; 
Eserin ayakta nerdesin Sinan? 
Thnca arar hep dalana dolana. 

'Ihşan nedir, göremeyen aldanır, 
Dört fıskıyeyi dört minare sanır. 
Baktıkça hasetten Meriç kwranır, 
Bu cami denilen taş şadırvana. 

Var mıydı bu kubbe, Thnnm, çatında? 
Sekizinci bu mu göğün katında, 
Bayyınlar ayılsa bunun altında, 
"Gök bu muydu?" diye soran sorana. 

Sormasın dostları: "Aşık kandedir?" 
Koca Sinan "Aşık Ömer" sendedir, 
Arşa dayadığın merdivendedir, 
Yerde sürünenZer gelsin amana. 

Göğe mühürlüdür sende ahdımız: 
Ayrılamaz kaderimiz, bahtımız: 
Edirne! İkinci payttahtımız! 
Bizce sen bir yana, aünya bir yana! 
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ÜRGÜP'TE BAGBOZUMU DESTANI 

Çek git dedim sana gel git mi dedim? 
Sesimi mi içti kulağın sarhoş. 
Ne bu dolanışın kapımda benim? 
Üzüm mü çiğnedi ayağın sarhoş. 

Var ise akhnı bağda yitirdin. 
Yerine bir salkım üzüm getirdin. 
Su yerine şaraba mı batırdın? 
Saçın darmadağın tarağın sarhoş. 

Başın duman seçemezsin yüzümü. 
Aman gözüm sanıp sevme üzümü. 
Geldi gönlümdeki bağın bozumu 
Onu tadamazsın damağın sarhoş 

Üzümün üstünde kızlar tepinir 
Karlt baş içinde yazlar tepinir 
Gönlüm de göğsüm de sızlar tepinir 
Meyvan sarhoş olmuş tabağın sarhoş 

Ürgüp tepeleri baca bacadır 
Tütüyor derdinle kaçyüz gecedir 
Derse ki Aşk derdi benden yücedir 
Kusuruna bakma çırağın sarhoş 

Gerçi gönlüm kafesinden yekindi 
Islaktır uçamaz şarap dökündü 
Aman alnı sabah gözü ikindi 
Serinliğin sarhoş sıcağın sarhoş 

Şarap tütsüsüyle yıkanır yamaç 
Işığı içmiş ve sızıvermiş saç 
Rüzgarı içmiş te sallanır ağaç 
Göğün sarhoş olmuş toprağın sarhoş 

Emzirsin süt diye şarap analar 
Şarap göllerine insin Thrnalar 
içsin de sahipsiz çal...::~n zurnalar 
Davulun sarhoştur tokmağın sarhoş 
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Şarap rengi tepelere bak hele 
Hora tepecekler verip elele 
Odan sallanırsa sanma zelzele 
Döşemen tavanın konağın sarhoş 

Thnnm aman Thnnm bu nasıl yerdir? 
Senin ayık kalman bile hünerdir 
Aşık Ömer bile sarhoş Ömer'dir 
Yürü yolun sarhoş durağın sarhoş 

KARACAOÖLAN AÖZINDAN 

Duruldum göller gibi 
Kara Ceran iç gayri 
Serildim yollar gibi 
Çiğne çiğne geç gayri 

Düzeldi gene hava 
Çıkarlar belki ava 
Bağrım çöl gönlüm ova 
Gel şehirden göç gayri 

Sam kavurmuş gülümü 
Meyvam kırmış dalımı 
Keseceksen yolumu 
Bir gönlüm var baç gayri 

Yosunlar göz yaşundan 
Türer aşar başımdan 
Kendi mezar taşımdan 
Fark edilmem güç gayri 

Yağ yağmur iplik iplik 
Mayamda var gariplik 
Derdim değil tabiblik 
Bana lokman hiç gayri 

Korkma sanma kan olur 
Thze ay tırpan olur 
Kış günü harman olur 
Gel tarlamı biç gayri 
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Değilim nankör kalan 
Kadrini kara ceran 
Btlmezse Karacoğlan 
Bir karaca piç gayri 

YAZ MI ŞIM 

Durulmuş kaynaktan içeyim derken 
Köpük köpük taşa taşa yazmışım 
Sararmış ekini biçeytm derken 
Ateşin içine düşe yazmışım 

Adın kanat kanat geçmiş gözümden 
Ztkre dönmüş çıkmaz olmuş sözümden 
Meşk edermiş gibi alın yazımdan 
Thhtaya yazmışım taşa yazmışım 

Btlmemişim ne iş ne güç ne ayıp 
Kırk yıllık belalım aklı boşayıp 

Hasretint meydan meydan yaşayıp 
Vuslatını köşe köşe yazmışım 

Gezer gibi göğün yedi katını 
Dört nala sürmüşüm gönül atını 
Hayallerden güzel haktykatını 
Gerçeğe yazmışım düşe yazmışım 

Nice dşık gelmiş derdi tatmaya 
Gönül konuşturup hüner satmaya 
Güzelierin defterini tutmaya 
Ben senin adını başa yazmışım 

Gezmtşim Bursayı Karsı Mardini 
Göreceği yok önünü ardını 
Bilmez insan oğlu insan derdini 
Ben kurda yazmışım kuşa yazmışım 

Aşık Ömer coşmuş söze gelince 
Sevdiğim işveye naza gelince 
Dalmaş ldl olmuşum göze gelince 
Ktrptğe yazmışım kaşa yazmışım 
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HASAN BASRİ ÇANTAY 

1887 yılında Balıkesir'de dogdu. Babası ilim 
adamı ve ticaretle ugraşan bir kimseydi. Balıke
sir İdadisi'nde tahsile başladı. Fakat tamamlaya
madı. Özel olarak tahsilini kendisi yaptı. Muhte
lif hocalardan Arapça, Farsça dersler aldı. Edebi
yat ve Hukuk konularına ilgi gösterdi. Çeşitli ga
zetelerde yazılar yazdı. Birinci Cihan Harbi'nin 
sonlarında "SES" Gazetesini çıkardı. Milli Hare
ket'e katılan Hasan Basri Çantay Birinci Büyük 

Millet Meclisi'nde Balıkesir milletvekili oldu. 
Milletvekilliginden sonra Balıkesir'e dönen Çantay, ticaret ve ta

rım işleri yaptıysa da başarılı olamadı. Avukatlık yapmaya başladı. 
Makalelerinde degişik isimler kullanan H. Basri Çantay, şiirlerini 

Basri, Hüzni, Serseri, Aşık Hasan adlarıyla yayınladı. 
1964 yılında vefat etti. 

NEFSİME 

Aşıkım der yürürsün, 
Hod nefsint bilmeden, 

Kullar kanar, Hak kanmaz, 
Karı batıl olanlar, 

Gözündeki mertek ne? 
Bilmez desem bilirsin, 

Thza ekmek banarsın, 
Hem göğsünde haçın var, 

Thmu kaynar özünde, 
Kalbin şeytan çağırır, 

Aşık Hasan bu ne iş, 
İçin fesad çarşısı, 

Ölü yılan sürürsün. 
İlde noksan görürsün. 

Hak şerlere aldanmaz, 
Ziyan eyler, kazanmaz. 

70 



Bu yalan ne. gerçek ne? 
Melek nedir eşek ne? 

Küfre fetva sunarsın. 
Hem hac yolun ararsırı 

Dünya cennet gözünde. 
Thnn adın sözünde. 

İbliscedir bu gidiş. 
Thşın kcizib bir ermiş. 

YENİ BİR FELSEFE 

Gılş ver erbabı hıişııı pendine. 
Kanma, aldanma Ç~ilzdler .{endine. 
Yari bend etmek dil<'rsen ey gönül, 
Zümrei ağyc.rı yar ct kendine. 

KIT'A 

Selef yapardı fakat söylenmezdi hiç bir şey. 
Halefde başladı kaııl ile fiil peyder-pey. 
Zemane halkını hiç sorma. yapmadan söyler. 
Odur cihanı kuran la)1a. hey utanmaz hey! 

NAZİRE 

Vefa çekildi zeminden sema sema diyerek, 
Ufukda iniedi matem vefa vefa diyerek. 

Hayat duşuma. duşum hayata bar oldu, 
Üşüşdü sinerne her derd ibtilci diyerek. 

Duyuldu ayni teellüm cihanı samitden, 
Visale bir iz ararken Huda Huda diyerek. 

Eser nesimi besimi yabancı illerde, 
Verir belciları uşşcika aşina diyerek. 

Melcil geldi leyale eninü cihımdan. 
Eninü cihımı yok dinleyen cefa diyerek. 

Itaatim mi benim afv edilmeyen günahımf 
Belaya düştü başı m. ey Huda: "Bela" diyerek. 

Cünuni aşka nedir çare, ey tabib. didim. 
Cevab virdi gönülden. rıza rıza diyerek. 
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Kapandı secdeye dilhaste Basri şimdi eder, 
Deri nzade tese'ül şifa şifa diyerek ... 

Bitmesin güftügılyi aşkı garam. 
Sözümüz hep visali yar olsun. 

istemem ki hasudi bed endiş. 
İki dlemde haksar olsun. 

Koşarım müntehayi dmale. 
Seri gılyum velev mezar olsun 

"Bu cedelgdht bibekade beni 
Sevmeyen de. seven de var olsun." 
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FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL 

1898 yılında İstanbul'da dogdu. Babası Or
man memurlarından Süleyman Nafiz Bey'dir. İlk 
ve orta ögrenimini İstanbul Bakırköy'de yaptı. Tip 
Fakültesine girdiyse de ögrenimini tamamlaya
madı. Gazetecilige başladı. İlk Şiir kitabını 1918 
yılında "Şarkın Sultanları" adıyla bastırdı. Bu ki
tabı döneminde büyük ilgi ve yankı uyandırdı. Bir 
yıl sonra "Dinle Neyden"i yayınladı. "Gönülden 
Gönüle" adlı şiir kitabını aynı yıl çıkardı. 1922 

yılında Kayseri Lisesi'ne Edebiyat ögretmeni olarak tayin oldu. Milli 
Mücadele'nin en heyecanlı ve ateşli günlerini yaşadı. Duygularını çe
şitli şiirlerinde işledi. 1924 yılında "Canavar" adındaki tiyatro eseri
ni yayınladı. Bu eseri ard arda çeşitli tarihlerde dört kere basıldı. 
1924'te Kayseri'den Ankara'ya geçti. 1932'ye kadar bu ilimizde yeni 
kurulan Cumhuriyet'in dinamik ve enerjik çalışmalarını takip etti. 

Ankara'da kaldıgı süre içinde 1926'da "Çoban Çeşmesi"ni, 

1928'de de "Suda Halkalar"ı yayınladı. 1932'de İstanbul"a gitti. Vefa. 
Kabataş ve Amerikan Kolej i' nde görev yaptı. Yeryüzünde ilk uygarlıgı 
Türklerin kurmuş olabilecegi tezine uygun olarak "Akın" ve "Özyurd" 
adlı piyeslerini yazdı. Atatürk'e karşı besledigi büyük saygı ve sevgi
den dolayı 1933'te Atatürk'ü canlandıran "Kahraman" adlı piyesi ya
yınlandı. Aynı yıl bu eserini "Yangın" ve "Bir Demette Beş Çiçek" ad
lı piyesleri izledi. Yazdıgı tek romanın adı ise "Yıldız Yagmuru"dur. 

1937'de "Akarsu"yu. 1938'de de "Akıncı Türküleri'' adlı şiir ki
tapları yayınlandı. Mizah tarzındaki şiirlerini de "Thtlı Sert" adıyla 
okurlarına sundu. Son yazdıgı piyesin adı da "Yayla Kartalı"dır. Ara
lıksız olarak 14 yıl milletvekilligi yaptı. Parlamenter hayatı 1960 ihti
lali ile noktalandı. Yassıada'da tutuklanıp yargılandı. Bir buçuk yıl tu
tuklu kaldıktan sonra suçsuz görüldü ve serbest bırakıldı. Thtuklu
luk dönemine ait yazdıgı dörtlükleri "Han Duvarları"na nazire ola
rak "Zindan Duvarları" adıyla 1967 yılında bastırdı. Hece'nin beş şa
iriyle birlikte en güzel memleket şiirlerini yazdı. Konuşulan Türkçey
le. halkımızın diliyle onların duygu ve duyarlıklarını dile getirdi. He
ce veznini de, aruz veznini de büyük bir ustalıkla kullandı. Yaşadıgı 
dönemin begenilen ve okunan bir şairi oldu. 1973 yılında yapmakta 
oldugu bir Akdeniz gezisinde vefat etti. 
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HADİSLER 

Ne ki mevcut tse alemde, güzel. doğru. iyi. 
Arıyan fikri, bulan ruhu, seven sevgili yi 
Bize bahşetmiş olan Hazreti Rahmana şükür. 

O büyük .~abbe şükürler ki ayak bastığımız 
Yeri halketti barınsın diyerek varlığımız. 
Ve yer üstünde hayalin cereyanınca uzun 
Serdi gökkubbeyt seyranı için rühumuzun. 
O büyük Rab ki ışıklar yakıyor göklerde, 
Lütfunun feyzini görsün diye insan yerde. 
En büyük nimete hamd, en küçük ihsana şükür .. . 

O, ki dünyada ufuklar boyu ntmetlerint. 
Hüsnü an, rengi füsun aşku c ün un mahşerini 
Gayri kafi görerek sevdiği biz kullarına, 
Şimdiden va'dediyor başka bir alem yarına .. 
Mat tesnime şükür, Ravzaı Rıdvana şükür. 

O, ki sevdasına yandıkça bütün mahlükat, 
Arşı alada ezel kasrına çıkmış yedi kat, 
Çekiyor hüsnü ilahisine atlas perde. 
En güzel vuslatı tattırmak için mahşerde 
Bize gündüz gece zehrettiği hicrana şükür. 

O büyük Rab ki dalalet iJOlu düşkünlerine 
" Ben gazubum!" diye haykırdı derinden derine, 
Ve meleklerle kitap indirerek her yandan 
Bizi uğraştı halds etmek için şeytandan. 
Sayısız cürme bedel sonsuz inayetlere hamd, 
Ve bu hizmetle celtl ettiği peygambere hamd. 
Gök yüzünden yere indirdiği Kur'ana şükür. 

İKİNCİ HADiS 

Ne mübarektir o insan ki cihan derdinden 
El çekip nımetin envaını bekler, dinden, 
Ve ne sakindir o vicdan ki şu dünya işini 
Koyarak fikre dalar cennetin asayişini... 
Anlamıştır feleğtn sırrını ancak bunlar, 
Dileriz , başka bir alemde aziz olsunlar! 
Çünkü dünya evi kamillere zindan oldu. 
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Rab değil miydi ezelden bize dmade eden 
Cennetin benzeri dünyayı. dua beklemeden? 
Biz değil miydik, uyup hırs-u hevd ejderine, 
Döndüren cenneti bir dernde cehennem yerine? 
Biz hatarnızla kül ettik gül açan bahçeleri. 
Ve hatarnızla büyük Rabbimizin şaheseri 
Ruha kasvet verecek mertebe viran oldu. 

Biz, ki Firdevsi hatarnızla cehennem kıldık. 
Akıbet küfre varan badiyeden sıyrıldık, 
Adn olur belki duamız berekdtiyle Cahim. 
Netekim, Rabbini ydd ettiği an İbrahim, 
Ndrı Nemrudun, o haliyle. gülistan oldu. 

Biz, ki dünyayı getirdik yaşanılmaz hale, 
Yaşanır bir yer ümidindeyiz istikbale. 
Alnımız secdede bulsun bizi her ldhza ezan, 
Ve hazin ömrümüzi.Lrı günleri olsun ramazan. 
Her zaman Rabbimizin namını tesbih edelim. 
Ve bu ikrar ile beş vakti teravi h edelim ... 
Zikrimiz arşı geçip ferşe kadar yükselsin, 
Ttı ki bdlddan ümid ettiğimiz ses gelsin: 
"İşlenen seyyieler mazhar-ı gufran oldu." 

GURBET 

Bir kuş tanıyordum ki baharda 
Salkımlar açan bahçemin üstünde uçar da 
Akşamların ürperttiği bir sesle öterdi. 
Besbelli bu ikilime yabancı. 
Nereden koparak geldiği meçhül. 
Endamı uzun, tüyleri parlak, sesi vahşi 
Bir kuş. 
Akşamlayatan köyde sedalar durulunca, 
Mehtaba yakın, gölgeli bir nokta bulunca, 
Hicranla kısılmış heyecanlarlu boğulmuş 
Bir sesle öterdi. 
Öttükçe uğuldardı sesinde 
Avare kuşun duyduğu hasret. 
Bir bilmediğim kıt'ada. bir dağ tepesinde, 
Binbir çölün ardında kalan yurduna dair. 
Öttükçe o hasretle genişlerdi, duyardım. 
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Korkunç uçurumlar gibi ruhumda derinlik. 
Her gün daha bir parça yakından sevişirdik: 
Ben şair, o şair. 
Bir gün camı açtım ki ufuk bir kara perde, 
Sahrayı beyazlar bürümüş yollar uyumuş. 
Gördüm ki o gurbet kuşunun gezdiği yerde 
Cansız bir avuç tüy yatıyor .. Baktım o kuşmuş. 
Ey gözlerinin çevresi mor, benzi tutuşmuş. 
Akşamladığım yolları yalnız gezen afet! 
Kaç yıl geçecek böyle hazin, böyle habersiz. 
Sen Marmara 'nın göl gibi durgun bir ucunda, 
Ben böyle atılmış gibi yurdun bir ucunda, 
Sen benden uzak, ben sana hasret! 
Sarmış beni Mecnun diye zincir gibi dağlar. 
Bir türbe ki, ruhum gelen ağlar. geçen ağlar ... 
Her şey bana bigane bu yerde, 
Herkes gibi her şey: 
Sessiz dereler. solgun ağaçlar, sarı güller. 
Hatta bana insanlara nispetle yakındır 
Bahçemde ölen kuş. 
Bahçemde kefensiz gömülen kuş. 
Herkes bana bigane bu yerde, 
Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok, 
Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok, 
Yok ... Yok ... 

Karşımda hayaltn diyorum ki: 
Bir fırtınanın kahrına kurban 
Kuşlar gibi derdinle bugün darmadağındır 
Kalbirnde güneş. sevgi emel. neş'e, ne varsa. 
Karşımda hayaltn, diyorum ki: 
Bir gün bu dudaklar beni hasretle anarsa, 
-Rabbim! ne dudaklar. 
Gül benzinin üstünde birer damla kwılcım!
Bir gün bana ağlarsa bu gözler, 
Beyhude değildir, bunu bilsin. 
Bilsin ki bugün bir sen eziyette değilsin 
Gurbet yayının, kalbi delinmiş de okundan 
Günlerce uzakta 
Yorgun biri uzlet gibi sessiz yaşamakta .. 
Yorgun biri uzlet denilen kabre gömüldü, 
Ölmeden öldü. 
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YOLCU İLE ARABACI 

-Gurbet adernden kara, hasret ölümden acı . 

Ne zaman tükenecek bu yollar arabacı? 
-Henüz bana "Yolumun sonu budur!" denmedi. 
Ben ömrümü harcadım, bu yollar tükenmedi. 

-Atları hızlı sür ki köye pek geç varmasın 
Nişanlımın gözleri yollarda kararmasın . 

-Düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. 
Bekleyeni m olsa da rcizıyım kavuşmasam ... 

-Bir kere görse gözüm köyün aydınlığınt 
Kül bağlar içerirnde bu kızıl kor yığınt. 
-Senin de yolun, biter. diner gözünde yaşlar. 

Benim uğursuz yolum bittiği yerde başlar! 

ÇOBAN ÇEŞMESİ 

Derinden derine ırmaklar ağlar 
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi. 
Ey suyun sesinden ağlayan bağlar. 

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi? 

"Gönlünü Şirin'in aşkı sarınca 
"Yol almış hayatın ufuklarınca, 
"O hızla dağları Ferhat yarınca 
"Başlamış ak m ağa çoban çeşmesi.. ." 

O zaman başından aşkındı derdi, 
Merrneri oyardı, taşı delerdi. 
Kaç yamk yolcuya soğuk su verdi, 
Değdi kaç dudağa çoban çeşmes(f 

Vefasız Aslt 'ya yol gösteren bu, 
Kerem'in sazına cevap veren bu. 
Kuruyan gözlere yaş gönderen bu ... 
Sızmadı toprağa çoban çeşmesi. 

Leyla gelin oldu. Mecnun mezarda, 
Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda, 
Ateşten kızaran bir gül arar da 
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi. 
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Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar, 
Tarihe karıştı eski sevdalar: 
Beyhılde seslenir, beyhılde çağlar 
Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi! ... 

KOŞ MA 

Kirpiğine sürme çek, 
Kına yak parmağına! 
Bu yıl yaşın girecek 
Kız, gelinlik çağına ... 

Anlatıyor duruşum. 

Ben sana vurulmuşum. 
Ko, düşsün gönül kuşum 
Saçlarının ağına. 

Yaş olsam gözden akmam, 
Göz olsam gayre bakmam, 
Vatanımsın, bırakmam 

Ellerin kucağına! 

ELLER 

O günahın bizi kahretse mücdzdtı gerek: 
Cennetin Meyve-i Memnıluna el sürdürerek 
Etti dünyayı haram Adem'e Havva'nın eli. 

Ne olur, Yusüfu on kardeş unutsaydı suda, 
Sona erseydi serencamı o gün bir kuyuda: 
Ne olur, badiyeden Mısra 'a giderken kervan: 
Olmaz olsaydı o gün Yüsufa bir taht-ı revdn .. . 
Kırk asır yddederiz yalnız onun bir şeyini: 
Yüsufun parçalayıp dr u hayd gömleğini, 
Jepeden tırnağa jdşetti Zeliha 'mn eli. 

Adem evlddı hatırlar dökerek gözyaşını: 
Bir gümüş tepside Yahya-yı Reslll 'ün başını 
Sundu zdlimlere, işret günü, Selman'ın eli. 

Vurdu ejderden asdsiyle köpürmüş denize: 
Dalgalar, diz çökerek, geldi huzürunda dize. 
Bahr-i Ahmer yarılıp verdi geçit Müsd 'ya: 
Geçti kavmiyle beraber ovadan Sina 'ya. 
Sürdü ta Rabb'e kadar kavmini Musa 'mn eli. 
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Ddimd çarmıhı omzunda bir insan görürüm: 
Her dudsiyle yürür hale gelir bir kötürüm, 
Her temastyle açar kör gözü İsd 'nın eli. 

Çölde, kızgın güneş altında geçen gazve günü, 
Kahraman ümmetinin gördü susuz düştüğünü. 
Yeni bir mucizenin seyrine yol verdi bu hdl, 
Parmağından cereydn etti sular ayni Züldl. 
Kattı can, canlara Peygamber-i Zişan'ın eli. 

Maddeler birse de mdnd değişir ellerde: 
Var kıyas et ki o eller ve bu eller nerde? 
Dişi, Şeytan elidir; erkeği. Rahmdn'ın eli. 
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FUAD HULUSİ DEMİRELLi 

1877 yılında İstanbul'da dogdu. Samakoglu 
Muallim Huh1si Efendi'nin ogludur. İlk. orta ög
renimini 1tablus ve Beyrut'ta yaptı. Sonra İstan
bul Hukuk Fakültesini bitirdi. Gelibolu'da. Ma
nastır'da adiiye memurluklarında bulundu. 
1908'de 1tablusşam'dan. 1915'de Antalya'dan 
milletvekili seçildi. İzmir Asliye Mahkemesi Rei
si. İstanbul Cinayet Mahkemesi Savcısı oldu. Türk 
Kanunu Medenisi ile Borçlar Kanununun 

hazırlanmasında ve İsviçre Kanunu medenisini şerh edenlerden biri 
olan Virgile Rossel'in dört ciltlik eserini Türkçeye çeviren komisyon
da görev aldı. 

Yargıtay üyeligine seçildi. Yargıtay II. Hukuk Dairesi. Yargıtay İc
ra İflas Dairesi Başkanı oldu. Edebi eser olarak (Harbin Etrafında) ve 
(Yılların Dili) adlı basılı iki eseri vardır. 

Yazdıgı bazı şiirleri "Çınaraltı" vb. dergilerde kalmış. kitap hali
ne getirilmemiştir. Hukuka ait eserleri ise şunlardır: "Borçlar Kanu
nu Şerhi" ve "Hukuk ve Kavanin Dersleri". 

NASIL BİLMEM Kİ 

Nasıl bilmem ki yalvarsam. 
Yarın dersin, bu gün varsam. 

Yarın ben var mıyım lakin. 
A sultanım bu gün var'sam .. 

Yakın bir vade beklerdim, 
Vereydin ben de beklerdim. 

Deseydin yerde aşk olmaz. 
Çıkıp göklerde beklerdim. 

GÖNÜL SULTANLIÖI 

Halka olmuş körpecik hercailer, 
Ldleden devraldı gül. sultanlığı. 
Sine her mevsimde bir sultan seçer, 
Devri daimdir gönül sultanlığı ... 
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KIT'A 

RJstu sermiş gam şu viran sineye. 
Görmedim gamsız misafir, gam gibi. 
Carda hükmetmekte her gün her şeye. 

Ben değil. o'ymuş meğer ev sahibi... 

BULAMAM 

Gülde, zambakta bir karar bulamam, 
Sine var onda kalb arar bulamam. 
Nerde kalmış vefa, sorar bulamam. 
Sine var onda kalb arar bulamam .. 

Güzel eksik değil , güzel pek çok, 
Neyleyim, umduğum güzellik yok. 
Yay som altın , kirişte ftldişi ok, 
Sine var onda, kalb arar bulamam .. 

Ben ki hülyaya bir ömür verdim, 
Başka bir şey değil benim derdim. 
Sevdiğimden hakikat isterdim, 
Sine var onda kalb arar bulamam .. 

Doğudan bahse varmıyor ki dilim. 
Ne kadar olsa çünkü kendi ilim. 
Gene bitkin, üzüntüsüz değilim, 
Sine var onda kalb arar bulamam .. 

İKİ BESTE 

Çam gölgesinde örgülenen bir cıvıltıya 
Bülbüller işliyor gibi dal dal nakış , oya. 
Şehnaz da bilselik üzerinden geçip saba 
Bir yaz sabahı rılhumun ujkunda çağlıyor. 

Gün döndü, yaprak inledi, mahzunlaşıp hava, 
Bir hıçkırık bütün koru. çığlık bütün ova. 
Uşşaka sılzidtl bu derinden gelen neva 
Hicran, hazan ve akşam üç ava re ağlıyor .. 
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SİNAN'IN HUZURUNDA 

Ezan verirken ufuk: "Rınrı var, inan" diyerek 
Minare, kubbe coşarken birer binan diyerek, 
Kabul et ey koca bant, bir armağan diyerek 
Ki çağlar alkışa durmuş: "Sinan, Sinan" diyerek .. 

Gönülde, canda ne eTLgin bir inşirah eserin, 
Güneşler alnmı öpmektedir bu şaheserin. 
Ki kaybedeniere buldurdu bir ilah eserin, 
Ezan verirken ufuk: "Sinan. Sinan" diyerek ... 

Yavuz ki şarka, Süleyman ki garba kıldı sefer, 
Ve her seferden ulaştırdılar bu yurda zafer. 
Bu mabedi n üzerinden fezaya taştı o fer. 
Minare, ku b be coşarken, birer binan diyerek .. 

Başındadır gece. gündüz sihirli şehrin o nur. 
Suyunda neş'e cıvıldar, taşında haz ve gurur. 
Sinan, Sinan sana şükran için kuruldu bu sur. 
Kabul et ey koca bani, bir armağan diyerek .. 

Kaç öğle vaktt dolaştık ta şanlı türbeni biz, 
Kabardı göğsümüz, ancak yaşardı gözlerimiz. 
Seninle müftehiriz biz, seninle müftehiriz. 
Ki çağlar alkışa durmuş, "Sinan. Sinan" diyerek .. 
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BÜLENT ECEVİT 

28 Mayıs 1925 tarihinde İstanbul'da dogdu. 
Eski Kastamonu milletvekili Prof. Dr. Fahri Ece
vit'in ve ressam Nazlı Ecevit'in ogludur. İlk ögre
nimini Ankara'da. orta ögrenimini de Erkek Lisesi 
ve Robert Kolej'de yaptı. Ankara'da Dil ve Thrih
Cografya Fakültesinin ingilizce bölümüne bir sü
re devam etti. Londra Türk Büyükelçiligi'ne Ba
sın Ateşe Katfbi olarak atandı. 1949 yılında da 
ateşe yardımcısı oldu. Dönüşünde "Ulus" Gaze

sinde günlük fıkralar yazdı (1950-1956). "Milliyet" Gazetesi ile 
"Forum" dergisinde çalıştı. Rokfeller bursundan yararlanarak Ame
rika'ya gitti. Harvarbun Üniversitesinde sosyal psikoloji Orta-Dcgu ve 
Osmanlı tarihleri üzerinde incelemeler yaptı. 1957 yılında Ankara'
dan milletvekili seçildi. Avrupa Konseyi üyesi oldu (1958-1959). 27 Ma
yıs ihtilalinden sonra kurulan kurucu meclise girdi. 1961 yılında 
CHP'den milletvekili seçildi. Çalışma Bakanı oldu. Daha sonra CHP 
Genel Sekreteri ve CHP Genel Başkanlıklarında bulundu. 1980 yılı ön
cesi bir süre Başbakan olarak görev yaptı. 12 Eylül Askeri Müdahele
sinden bir süre sonra DSP'yi kurdu ve Genel Başkanlık görevini 
yürüttü. 

Bülent Ecevit'in ilk şiirleri "Hep Bu Topraktan" dergisinde çıktı. 
Sonra "Varlık", "Seçilmiş Hikayeler", "Forum", "Ufuklar" dergilerinde 
şiirler yayınladı. Londra'da iken Bengalce ve Sanskritçe ögrendi. 

Şiirlerinde insanı. insan sevgisini. toplumla insan ilişkilerini de
rinligine, başarılı ve ölçülü bir duyarlıkla işledi. Politika dünyasında 
sanatçı yanı daima agır bastı. 

Eserleri: 

Ortanın Solu (1966). Bu Düzen Degişmelidir (1968). Atatürk ve 
Devrimcilik (1970), Kurultaylar ve Sonrası ( 1972), Perdeyi Kaldırıyo
rum (1972), Demokratik Sol ve Hükümet Bunalımı (1974), Demokra
tik Solda '!emel Kavramlar ve Sorunlar (1975), Dış Politika (1975), 
Dünya-Türkiye-Milliyetçilik (1975), Thplum-Siyaset-Yönetim (1975), 
İşçi-Köylü Elele (1976). Türkiye 1965-1975 (1976), ~mut Yılı (1977). 

Tercümeleri: 

Gitanjalı (R. Thgore'den Şiirler). (1941). Avare Kuşlar (R. Thgore·
den Şiirler), (1943), Kokteyl Parti (T.S. Eliot'dan 1ercüme. manzum pi
yes Milli Egitim Bakanlıgı "Tiyatro Klasiklerı" arasında çıktı. 1963) 
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Şiir Kitabı: 

lşıgı Thştan Oydum (Almancaya çevrilen şiirleri, Yüksel Pazarka
ya) (1978). 

YARIN 

Birşeyler olacak yarın 
duruşundan belli 
kırdaki atların 

bulutların koşuşundan belli 
kazışından kôstebeklerin toprağı 

karıncaların tekişından belli 
birşeyler olacak yarın 
belki bir tarnurcuk 
belki bir ağacın düşen yaprağı 
belki de bir çocuk 

pek o kadar göremesek de uzağı 
kuşların uçuşundan belli 
birşeyler olacak yarın 
öbürgünden önemsiz 
bugünden önemli 

YASA 

Elmalarda diş izi 
senindir bu dişlem 

yapıldı hanene 
gereken işlem 

Melekler de tanık 
suçlusun 
işbu yasa hükmünce 
sen bir insanoğlusun 

insanoğlu. 

MADDE BİR 
dünyaya gelmelidir 

MADDE İKİ 
sevmeli sevilmeli 
dünyayı cennetin 
kendisi bilmelidir 
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MADDE ÜÇ 
yaşama sevgisinin 
kökleri gönlünde 
insanoğlu günün birinde 
ölmelidir 

dönmelidir dudaklarına 
buruk bir elmanın tadı 
(DÖRDÜNCÜ MADDE OKUNAMADI) 
İşbu yasayı 

kim yürütür bilinmez 
bilinmeyen ellere 
karşı gelinmez 

İNSAN 

Elbette senden güzel olacaktı 
çizdiğin resim 
yaptığın heykel 
senden büyük olacaktı 
senden yakışıklı 

elbette senden doğru söyleyecekti 
yazdığın şiir 

elbette senden çok duyacaktı 
söylediğin türkü 

sen olduğundan büyüksün 
sen olduğundan iyisin 
sen olduğundan güzel 

SORUDAN ÖNCESi 

İnsan insana yapayalnız 
değildik o çağda canltydı dünyamız 
canlıydı baltkçıya saltk veren rüzgar 
canltydı suçluya gürleyen bulutlar 
canltydı yağmur canltydı toprak 
yağmurdan toprağın doğurduğu yaprak 
yaprağı hayvana 
hayvanı insana 
insam toprağa 

karan doğa 
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canlıydı güneş canlıydı ay canlıydı yıldız 
canlıydı o çağda dünyamız 

sorularla dağılmamıştı 
daha dünyanın büyüsü 

gün batınca bir kara perde inerdi göğe 
evrenin denklemi ışıklarla yazılırdı 
yansırdı yakamozlarla karanlık denize 
anlamasak da yaşardık yaşamın gtzini 

sormazdık soramazdık 

sorulanla soran ayrılmamıştı çünkü 

yalnız değildik bizimleydi tanrılar 
bırakırdık ellerine kendimizi 
tanrılar çarpardı tanrılar kollardı 

tanrılar doyururdu uyuturdu bizi 
tanrıların bahçesinde güneş açarken 
gün dağardı dünyamıza yeniden 

mutluyduk uyuşan dostlar gibi dünyayla 
sorusuz yaşıyanlar gibi mutlu 

GÖZLER 

Efendimiz dinlen artık, yorgunuz yorgun, 
Duyalım biraz da rüzgarın parmaklarını 
Üstümüzü örten şu durgun 
Şu kurşun gibi ağır kapaklarda. 

Dinlen artık kardeş, gün ağanyar bak dışarda 
Soldukça soluyar sarı ışık 
Eridikçe eriyor mum. 

Salıver bizi, dışarda en tatlı renkler, 
Yosun yeşili. çiçek renkleri. 
Ağacın altı serinlik. 

Salıver bizi, tükeniriz yoksa 
Akıp duran tekdüzeliğinde 
Kara kuru baskıların 
Ak kağıt üzerinde. 

Salıver bizi, biri var ki 
Bir gülüşünün verdiğini vermez sana 
Yıllanmış bilgisi tüm okuduklarının 
Ona bakalım ona. 
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İSKENDER CENAP EGE 

1918 yılında İstanbul'da dogdu. Gazi Terbiye
si Enstitüsü Edebiyat bölümünden m ezun oldu. 
Çeşitli yörelerde ögretmenlik yaptı. Ayrıca Anka
ra Radyosu Müdürlügünde bulundu. PTT'de mü
şavirlik görevinde bulundu. 1961 yılında Aydın' 

dan Senatör seçildi. Bu görevini 12 Eylül 1980 ta
rihine kadar sürdürdü.Senato Başkan vekilligi ile 
Thrizm Bakanlıgı yaptı. 1983 yılında yapılan ge
nel seçimlerde Aydın milletvekili olarak Türkiye 

Büyük Millet Meclisine girdi. Bu dönemde T.B.M.M. Başkanvekilligi gö
revinde de bulunan İskender Cenap Ege'nin şairligi, politik hayatın
daki başarılarıyla eşdegerdir. Şiirlerinde hatıralar, özlem. sevi. arka
daşlık. bunalım, tabiat ve insanlar, hürriyet ve barış gibi konuları ba
şarıyla işlemiştir. Kurtuluş savaşımızın cereyan ettigi Ege bölgesi ile 
yöre halkının kahramanlıgını arı duru bir şiir diliy le anlatmıştır. İs
kender Cenap Ege 1985 yılında şi irlerini "Zaman Olur ki.." adlı kita
bında topladı. 

Mevlana'mızın duyarlıgına kulak verelim: "Toprağ;a ne ektiniz de 
karşılıgını vermedi." Sanatın gümrah bahçesine atılan tohumun mü} 
de çiçeklerini mısra mısra duymak, okumak: dahası. doyunca yaşa
mak için "zaman olur ki. .. " diye rek sizi efe ruhlu . gerçek şair. İsken
der Cenap Ege'nin mısralarıyla başbaşa bırakıyoruz . Sessiz ve dikkatli 
okursanız bu şiirlerde kendinizi. mutlaka ke ndinizi hulacak, yeni baş
tan kendinizi yaşayacaksınız. 

VAKT-i SEHER 

Bir vakt-i seherdi 
Boyverdi Antalya ufuklarından 
Yürılyordu güzele zaman 
Renklere bürünüp 
An bean 

Göğü kuşatmıştı 

Bir al atlı süvari 
Hücumdaydı 

Buluttan buluta 
Dörlnala 
Böyle doğuyordu her sabah 
Yeniden Antalya 
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Güneşi alkışltyordu kuşlar 

Daluçlarında 

Yunan'dc..n. Roma'dan 
Kalıntılar. kalıntılar 

Uyuyordu koynunda dalgalar 
Çağların altın kenti 
İskender'den. Klopatra'dan 
Yırtıyordu zamanı hatıralarda 

Ve ... 
Umanda o nazlt kadırgalar 
Cesaret tüten buğulu gözler 
Kıyılarda işte Türk'ler 
Yürüyordu Antalya'nın damarlarında 
Kor gibi bir ateş 
Barış şarkılarıyla düdenler 
Şakıyordu Türk'ten yana 
Hükmediyordu ecdat zamana 
Hayalleri susturan güzellikler 
Dökülüyordu birer birer 

Binlerce yıldan bu yana 
Estikçe esmiş bu sevda 
Nurtopu bir sabah oluyor 
Antalya'da 

NEREDESiN İSTANBUL 

Yıllar girdi araya 
Thnıyamadım seni İstanbul 
Bağışla 

Semt semt adım adım 
Aradım 

Bulamadım 

Nerede Beyoğlu 
Kadıköy, Mahmutpaşa 

Sonra balık kokan köprü 
Başkaydı boğaz o çağlarda 
Çocukluğurnun rengi, kokusu 
Yok 
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Nerede mavtsi denizin 
Sırtlar yeşilini tüketmiş 

O canım yalılar 
Birbir başını alıp gitmiş 
Betona çalmış kıyılar 
Onca balık, martı, güvercin 
Firar etmiş 
Velhasıl İstanbul 
Yorulmuş, tükenmiş, bitmiş 

Cinnete dönüşen gürültüler 
İstanbul'u kollarına almış 
Egsoz kokusu, mazot cildsı 
Suyunu, toprağını sarmış 

Kararmış İstanbul'umun bahtı 
Çocukluğurnun şehri kaybolmuş 

Kulu-kölesi olduğum 
Canımca sevdiğim 

Sevdalı m 

İstanbul'um nedir bu halin 
Seni sende boşuna aradım 
Neredesin İstanbul 
Bulamadım. 

İSTANBUL ŞİİRİ 

Bir martı kanadına sığınmışım 
Bir elim suda 
Bir elim gökte 
Yel eser. gün kavurur 
Martı bir göğüs vurur 
Ma;.:i mavi yunarım 
Bazı bulutlar olur salıncağım 

Bu deniz benim 
Bu şehre İstanbul derler 
Akar giderim yüzyıllara 
Yeşil düşümdür 

Yitirmişler, götürmüşler 

Ararım bulamam 
Yağmur olup indiğim 
Hani o yamaçlar 
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Thpelerden uzanan 
O yemyeşil saçlar 
Kopmuşum, dağılmışım 

Küsmüş gitmiş güzellikler 
Sanki kıyılar 
Yadellerde 
Yenik düşmüş insan çıkarına 
Nazar değmiş 
İstanbul'uma 
Boğaz'ıma. 

BENDE YAŞAYACAKSIN 

Bu dal çekemez seni kuşum 
İncelmişim, kopmuşum 
Leylakları andıran gülüşün 

Gözbebeklerimde 
Bak, dağılmışım. çözülmüşüm 
Günler günleri güdecek 
Günler gelecek 
Üşümüş. solmuş 
Ben yok 
Ben kaybolmuş 
Bir anı bile değilken 
Aşk denizinde yelken yelken 
Sularda uzayacaksın 
Sen unutsan da 
Bende yaşayacaksın. 

İKİLEM 

Yağmurla indin içime, 
Yundum, arındım 
Şükür 

Seninle yürüdüm 
lhlamur'dan Yıldız 'a 
Kasvetli ikindi vakti 
Neler götürür bilsen 
Barbaros'tan inerken 
Yoksun 
Öksüz üm 
Nerede gülüşün 
Ama yine varsın 
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Yanımdasın 

Bu ikilem niye 
Varlığınla yokluğun 

İçiçe 
Kozada İpekböceğim 

Deniz başkadır Beşiktaş'ta 
Kirli 
Sallanır sisler sularda 
İnsanlar teldşlı 
Otolar rezil 
Bir tablo oluşur gözlerimde 
Sıkkın. ağlamaklı 

Gökleri indirir rahmet 
Çamurda. selde yürürüz 
Elele 
Daimabahçe'de 
Saat vurur 
Duyarız, anlamayız 

Bizi söyleşir sanki martılar 
A ... yine yoksun 
Ah. bu ikil em 

Ben. ejkdrım. bir de 
Yağmur 

Asfaltta fotoğrafı m 
Güler hayın 
İçime oturmuş yalnızlığım 

İstanbul benden kaçar 
Ben İstanbul'dan .. 

BİR KUŞ 

Bir kuş kondu dalıma 
Şakıdı evvellerden 
İstanbul'lardan, İzmir'lerden 
Odamı taşıdı düşler 

Geçmiş günlere 
Tüm sevgiler göz olup 
Işıdı kafamda 
Çağrıştı anılar 

Şakıdıkça kuş 
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Kimsesizliği kovdum adamdan 
Ampullerle donandı gecem 
Thtsak kaldım ellerinde 
Bir musikide durdu zaman 
Jel tel döküldü avuçtarımdan 
Yarı ısırılmış meyveler 
Öksüz 

Prometeus öptü dudaklarımdan 
Thtuşdu dünyalar 
Şavkında güldüzaman 

Kuş aldı kanatıarına 

Uçtukça kutuplar 
Uçtukça çöller 
Üşüdüm. yandım 
Ömrü baştan yaşadım 

Odama doldu el'ren 
Koşrukça. kova/adıkça 

Boğaz geldi 
Körfez geldi 
Girdiler birer birer 
Yüreğime 

Bir kuş kondu dalıma 
Yıldızlar yağdı adama. 

RUMELi HiSARI 

Şu sonbahar var mı 
Hele ikindi vakti 
Uçar giderim bir ezan sesinde 
Rumeli Hisarı 'nda bir kuleye konarım 
isterse Van'da olayım 

Bir çocuk başlar ağlamaya 
Yıllar ötesinden 
Garipsidir kanatları martıların 
Geçip giden gemileri kucaktarım 
Zaman bir durur, bir yürür 
Bakarım çocuk ben 
Ben çocuk olurum 
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Ormanlar yürür gözlerimde 
Aynalar çatlar, bakamam 
Bulutlarda sallanır aklım 
Thtamam 

Kale burçlarında bayrak 
Selamiarım yaprak yaprak 
Selö.ma. bayrağa yüreğimi bağiarım 
Birbirimize bakar 
Çocuk ağlar 
Ben ağiarım 
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NACİ ELDENiZ 

1875 yılında Manastır'da dogdu. İlk ögreni
mini Manastır'da. Askeri rüşdiye ve idadi okulla
rını bitirdi. İstanbul Harbiye Okuluna giderek 
1893 yılında subay olarak orduya katıldı. Alman
ya'ya ihtisasını artırmak için gönderildi. 1897'de 
Almanya'dan dönünce Harbiye Okuluna ögret
men olarak atandı. Büyük Önder Atatürk'e ve İs
met İnönü'ye ögretmenlik yaptı. Balkan Savaşın
da Birinci Cihan harbinde ve Kurtuluş Mücade

lesinde cephelerde kumandan olarak savaştı. Cumhuriyetin kurulu
şundan sonra III ve IV'ncü dönemlerde Cebelibereket. V, VI. VII'nci 
dönemlerde de Seyhan'dan milletvekili seçildi. 

Sanat ve özellikle şiir konusunda düşünceleri şöyledir: "Güzel ya
zıları ve şiiri pek erken sevdim. Şiiri ilk olarak mevlid'den ve merhum 
Validemin okudugu Muhammediye'den ögrendim. Kendi kendime 
epeyce güzel kitap ve dergiler okudum. Epeyce naçiz şeyler karaladım". 

Naci Eldeniz 1898 yılında "TABSIRA" adında iki ciltlik mesleki 
bir eser yazdı. 19 Mart 1948'de vefat etti. 

HAYAL 

Th sabavetden görürdüm aşka istidadımı, 
His ederdim dembedem sevdayı maderzadımı. 
Açmadım esrarı kalbi bir zaman bir kimseye, 
Kendi hissiyatma yandı gönül, bilmem neye? 
Sen tecelli eyledin nurunla ben nevmid iken, 
Bir ilahi levha gösterdin ki hatta Bağteten. 
Can değil yalnız. esiri anın oldu canü ten, 
Aha, ümmide, hayata sen metaf oldun heman. 
Ömri masumanemin bir devri mesudanesi, 
Yirmi beş sali hayatımda n fakat bir danest. 
Duymuyorsun ah ki sen feryadı istlmdadımı, 
Başka kim duysun bu alemde benim feryadımı? 
Gizli gizli hüzn lle ettim nihayet iftirak, 
Bihaberken sen bana dehr oldu n ira nı flrak. 
Nuruna gönlüm ezelden aşina olmak gerek, 
Geçdi yıllar olmadan bir gün seni yad etmemek. 
Bir nedimi ruh edindim yadı nur abadını, 
Sakladım ruhum gibi sinernde daim yadını. . 
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NATICENABIPEYGAMBERİ 

Nüri hak pertev Jüruz olmuş cebininden senin, 
Her gönül şuride aşkı ateşininden senin. 
Bildin ey mdna şinas Allahı sen hakka/yakin, 
Fiyzidar oldu cihan hakkı yakininden senin .. 
Bir ilahi maksadı dinin/e temin eyledin, 
Kdmıbin oldu beşer dini mübininden senin. 
Bir ilcthe feyz ile ettin zemine inCtaf, 
Arşı ald ahzi feyz eyler zemininden senin. 
Kdinate sa 'di envarın tecellipaş olur, 
Şamı Esra menzili mevld karininden senin. 
Payei kudsiyet olsa hak içün suretpezir, 
Fark olunmaz pdyei izzi berininden senin. 
Cisr-ıü canı ben nasıl etmem emanet namına. 
Hak emin olmuş iken namı emininden senin. 
Bin hakikat derkemin etdin de ilzam eyledin, 
Bahtiyar olmaz mı mağlübun kemininden senin. 
Nacii zdrın ümidi bulmaz asla inkıta, 
Vasfı paki rahmeten lil'dlemininden senin .. 

HASBIHAL 

Nedir bu beldgdhı pür ıztırab 
Hayatı beşerde mukadder bu mu? 
Diyarı adem istimhat yeri, 
Zuhurata tabi mi cümle ümur 
Habersizce insana bir hal olur. 
Televvündür ancak cihanda esas, 
Bu idbar eder mi beni na ümid, 
Gülerken fakir, ağlar en bahtiyar, 
Zevirruhun en bahtiyarı beşer, 
Geçer gajilane bütün ömrümüz, 
Küşad oldu bazar sermayesiz, 

Nedir ademin çekdiği bu azab. 
Vukuatı hesti seraser bu mu? 
N iç ün tali· etmiş bizi serseri. 
Cihanın mı. canın mıdır bu kusur? 
Kemalı. hayatiyle pdmal olur. 
Televünledir kalbde ihtisas. 
Vukuatı alem olurken pedid. 
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Bu hal eyler ahvali hep dşikar. 
Kıyas eyle gayri, ne hicran çeker. 
Bize ariyetdir bugün ömrümüz. 
Ne var hiç olursa eğer karımız! .. 

RUMELI MANZUMESI'NDEN 

-Bir Asker Lisanından
Vatammdın biricik sen. niye benden gittin, 
1bprağımdın beni hep tekmelertnle ittin. 
Olmadım mı sana layık ta beni terkettin. 

Seni ben kendi elimle kime · verdim Rumelim. 
Seni vermekle bu dünyada kınldı emelim. 

1bprağın nimet idi, taşların elmaspare, 
Sulann rahmet idi, benzer idin gülzare. 
Gidişin açtı içimde ne unulmaz yare 

Seni ben kendi elimle kime verdim Rumelim, 
Seni vermekle bu dünyada kınldı emelim. 

Rumeli sen vatanımdım niye benden gittin, 
1bprağından beni hep tekmelerinle ittin. 
Olmadım mı sana layık da beni terkettin 

Seni ben kendi elimle kime verdim Rumelim, 
Seni vermekle bu dünyada kınldı emelim. 

Seni bir Türk ili yapmıştı atam, ecdadım, 
Yatıyor sende dedem, sende babam, evlac.tm. 
Sana aitti hayatım, sana, istidadım 

Ellerimle seni ben kimlere verdim Rumelim, 
Seni vermekle bu dünyada kınldı emelim. 

1bprağın nimet idi. taşların elmas pare, 
Sulann rahmet idi benzer idin gülzare 
Gidişin aştı bize ah ne onulmaz yare 
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Milletin ah kınldı elimizde emeli 



Sağ isem de sana hasretle uzaktan bakarak 
Geçiyor ömr-ü garibim eleme müstağrak 
Bana sinende yerin olmayacak mt yatacak 

Seni ben kendi elimle kime verdim Rumelim 
Seni vermekle bu dünyada ktnldt emelim. 

Rumeli! afftm yalvarmağa hiç yok yüzümüz 
Sen duraydın da gideydik bütün askerler. biz 
Belki kalmazdt o suretle vatan da aciz 

Elimizle seni ağyarına verdik Rumeli, 
Vatamn ah, kmldt elimizde emeli 

Rumeli! gittin ise msf-t vatan sağ olsun; 
Anadal yurdu saadetle, şerejle dolsun. 
Bütün evlad-t gariben orada yer bulsun 

Elimizle seni ağyarına verdik Rumeli 
Milletin ah. ktrtldt elimizde emeli 

Kanun-i evvel 
Sancaktepe 1912 

97 



SÜLEYMAN ARİF EMRE 

1923 tarihinde Adıyaman'ın Besni İlçesinde 
dogdu. Lise tahsilini Ankara Gazi Lisesi'nde ta
mamladı. Ankara Hukuk Fakültesinden 944 se
nesinde mezun olduktan sonra. Ankara'da ve Adı
yaman'da serbest Avukatlık yaptı. 1965 senesin
de Yeni Türkiye Partisi Adıyaman milletvekili 
1973 ve 1977 senetertnde de iki devre İstanbul 
milletvekili olarak parlamentoya girdi. 1974 ve 
1977 senelerinde kurulan koalisyon hükümetle

rinde Devlet Bakanı olarak görev aldı. 
200'e yakın. hece ve aruz vezni ile yazılmış ve kitap haline getiril

memiş şiiri mevcuttur. Çeşitli mecmualarda çok azı yayınlanmıştır. 

GÖÇ YOLU 

Gurbetin bağrında sızı göç yolu, 
Hasretin rühumda yazı göç yolu. 

Devirler uyandı çan seslertnde, 
Kaybolan mcizinin özü göç yolu. 

Kervanlar geçerdi ka.ftlelerle. 
Hiç dönmeyenierin izi göç yolu. 

Yalnızlık ağlıyor viranelerde, 
Ftrkatin en acı yüzü göç yolu. 

Gtryamz kimsesiz hatıralarla, 
Hayatın hazam, güzü göç yolu. 

Öksüzlük kaplamış her beyabam. 
Dağlarda kaybolmuş kuzu göç yolu. 

Kalbirnde yılların melali yandı. 
Dinmiyar aşkımın hizı göç yolu. 

Gizli bir elemle boynun bükülmüş. 
Nerede dağların kızı göç yolu. 

Uzarsın vefasız yarin ardından, 
Unuttu gidenler bizi göç yolu. 

Sanki kulağıma sedalar gelir. 
Pınar başlannda bazı göç yolu. 

Mecdlim kalmadı derdine düştüm, 
Çalamam meraktan sazı göç yolu. 
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Çekersin sen bunca mihneti amma, 
Çekilmez aşıkın nazı göç yolu. 

Jerk etme sen beni ben yaraltyım. 
Gönlüm her cefana razı göç yolu. 

Götürür, sırrına kapılırsamz, 
Ezelden ebede sizi göç yolu .. 

KALBİMDESİN 

Bir noktada sükılt eden sır gibi, 
Saniyede gizlenen asır gibi, 

Kalbimdesin. 
Kalbimdesin .. 

Sevdaları söndürmeyen aah gibi. 
Iztırdbı kuşatan sabah gibi, 

Kalbimdesin, 
Kalbimdesin .. 

Karanlıkta dahi gören göz gibi, 
Ölsem bile dönmediğim söz gibi, 

Kalbimdesin, 
Kalbimdesin .. 

Uzakları yakın eden hız gibi, 
Kdinatı mahv-eden sonsuz gibi, 

Kalbimdesin, 
Kalbimdesin .. 

Gecelere, gündüzlere eş gibi, 
Ebediyyen sönmeyen güneş gibi. 

Kalbimdesin, 
Kalbimdesin .. 

su 
Akarsm dinmeyen gözyaşım gibi. 
Sen de bencileyin hayran mısın su? 
Gurbette ağlayan kardeşim gibi, 
Geceler boyunca giryan mısın su? 

Çağlarsın yıllarca aslından cüdd. 
Kendini ca nlara kılarsın feda . 
Vasfını gizlemiş sende şüheda, 

Mevlaya her lahza kurban mısın su? 
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Gülenle gülersin. derdliyle mahzun. 
Yaylada sermestsin. dağlarda mecnun, 
Ne için olmuşsun sen. böyle meftun. 
Aşk ile esiri hicran mısın su? 

Süzülür durulur gelirsin vecde, 
Bağrı yanıkiara olursun müjde. 
Her halin yalvarış, her halin secde. 
Ezelden bendei cdnan mısın su? 

Sendedir ezeli hüsnün hayali. 
Ararsın durmadan her dem visali. 
Cezbeye tutulmuş derviş misali, 
Bütün sıfatıardan üryan mısın su? 

Su ile alemi seyrana girdim, 
Ağlayıp bir derdi nihana girdim. 
Kendimi mahv edip ummana girdim 
Arife Afeti devran mısın su? 

NÜRANIZUHÜR 

Uyanın başladı Kur'andaki Nurani zuhur. 
İniyor maşrıka gökten yine nur üstüne nur. 

Seherin mahşeri bülbül sesi çılgınlaşıyor, 
Açıyor gülleri bir bir uyanın nefhai sur. 

Açılır zevki cemalin nice kalbierde yanar. 
Süzülür bahçelere mest olarak dilberi hur. 

Esiyar rahmeti Mevla getiren badı saba. 
İniyor Arşı İlahideki ruhani Huzur. 

Geliyor dinleyiniz bir derin ahengi sema, 
Tütüyor cenneti firdevsi saran penbe buhur. 

Doğuyor aleme, kalkın, yine islam güneşi. 
Ediyor şanını ila o celadetli şuur .. 
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ALİ NAİLİ ERDEM 

1927 yılında dogdu. İlk tahsilini Kemalpaşa'
da. Orta, Lise tahsilini İzmir'de yaptı. 1950-1951 
yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. 1961 yılında İzmir'den milletvekili 
seçildi. 12 Eylül 1980 t::ırihine kadar parlamen
terlik hayatı devam etti. Sanayi, Çalışma ve Milli 
Egitim Bakanlıklarında Bakan olarak görev yaptı. 

"İmbat", "Ege", "Ekspres", "Thrcüman", 
"Ajans Türk", "Töre", "Gülpınar", "Hisar", 

"Ege Thlgraf', "Ocak", "Türk Edebiyatı", "Kemalist Ülkü" dergilerinde 
yazı ve şiirleri yayınlandı. "Bu Thpragın İnsanları" adlı bir şiir kitabı 
yayınlandı. Şiire genç yaşlarında başladı. Pastoral şiirden memleket 
sevgisini ve güzelligini yansıtan şiirlerden, ince bir duyarlıkla özlem 
ve aşk konularını degişik bir uslüpla dile getiren şiirleriyle ün yaptı. 
Şiir dili, güzel Türkçemizin belirgin bir örnegi olmak vasfını berabe
rinde taşır. Az ve öz yazar. 

Yeni bir şiir kitabı ile "Denemeler" adlı eserini yayma hazırlamak
tadır. 

ŞİMDİ İSTANBUL 

Gözünüz aydın olsun martılar, 
Bereket yüklü mavnalara selam. 
Thz vurun kanatlarınızı, 
Yolculuk var. 

Vapurların birinde olacağız, 
Dertleri bıraktık sulara. 
Sulu boyarndaki tüm renkler mavi, 
Davetiye çıkardık şarkılara; 
Notalar havai. 

Kısmetiniz bol olsun martılar. 
Benim kısmetimde hayal kurmak. 
Thknelerin en görmüş geçirmişinde, 
Ne kadar acı varsa atıp bitirdim, 
Halimiz efendice oturmak .. 
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İstanbul'un orta yeri artık sinema değil. 
Herşey karışmış birbirine. 
Kimin eli kimin cebinde, 
Şiire sevdaya yer yok, 
Herkes ekmek peşinde ... 

ÖZLEM 

Geceleri nerelerdesin? 
Sensiz olamıyorum. 
Bir mahzunluktur çöküyor içime; 
Odalara sığamıyorum, 
Sana ihtiyacım var, 
Neden uzaklardasın; 
Cümle sularımı söyledim sana, 
Ellerine değmek istiyorum 
Farkında mısın? 

HİS 

Çiçek yüklü bir dal getiriyorum sana, 
Kendi aşıtadığın kirazlardan. 
Thprağma usulca koyacağım. 
Kurt girmemiş 
Böcek gezmemiş dallardan, 
Acını gözlerimle taşına yazacağım. 
Sonra da başucunda erkekçe durup. 
Oğlun olarak ağlıyacağım .. 

KARŞILIKSIZ AŞK 

Bir merhamet gibi garip. 
İyilik gibi yetim, 
Sessiz sedasız geldin. 

Kimbilir hangi pervaneler. 
Hayalini sürükler, 
Sırlarımı söyledin. 

Acılar döküldü sensiz, 
Sessiz sedasız kimsesiz, 
Sabahlarca inledin. 

Şimdi, çözüldü her şey. 
Neden 'di bilmediler. 
Aşk içinde inledin. 
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NE OLUR 

Dur gitme dur biraz! 
Ezilmiş ruhunla ruhuma yaklaş, 
Zordur bilirim bu akşam saatleri! 

Dur gitme dur daha biraz! 
Thnrı aşkına bir de Sen yaz/ 
Suya hasret toprak gibi. 
Sokul biraz/ 

Dur ne olur gitme biraz! 
Sevgine hasret ruhuma yaklaş, 
Zordur bilirim bu akşam saatleri! 

D İL EK 

Gün akşam oldu Nil'im, 
Gök mavisi bırakıp gitti 
Hüznümüz var. 

Büyük ümitleri aydınlıklam devrettik, 
Bir yerlerde unuttuk geceleri. 
Üryan olmuş amlarımız, 
Sebil akar. 

Seni bal çiçeklerinden derledim, 
Suya, güneşe verdim tenini. 
Artık özlemlerimin ujkusun, 
Tüm bahtiyarlıklar Sen'den doğar. 

Gün zaman metrosunda Nil'im, 
Ellerimi bırakma! 
Kalbtm ve ruhumla, 
Sana ihtiyacımız var. 

KONYA 

Yeşil bir başak deniziydi Konya: 
fabrikalarında işçiler vardı 

bir çift kuğu boyunları suda 
mevsimlerin en güzeli bahardı. 

Seni gördüm Mevlana 
şükürler olsun. 
Karşında el pençe divan durdum önce 
sonra varıp başucuna 
duaya daldım gönlümce. 
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Gel demiştin, geldim. 
Eğildim vecd ile huzurunda 
taşlara ruh veren sabrın gördüm 
anladım ki musikince hürdüm. 

Yeşil bir çiniydi Konya 
şadırvanlarında abdestli dudaklar 
bir ufak boyacı kıpışmış gözleri 
elleri siyah boyalar dalar çıkardı. 

Aldaddin tepesinde genç insanlar 
sırtları renkli sandalyalara dayanmış 
beyaz ça~şajlarda yorgun kadınlar 
hep o yüce aşkla yanmış 

Bir Selçuk çinisinde uzandım sana 
minarelerince göğü sevdim. 
Zarif yüzüklerinde san 'atı ustaların 
sihirli bir dünya yaratır gibi 
kdinatı sarmakta semaların. 

Sen iÇli bir dua gibisin Konya. 
her taşında besmele vardır. 
Yücelerin yücesi Mevlana 
sana dünyalar dardır. 
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CELAL SAHİR EROZAN 

1883 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ba
bası Yemen Vali ve komutanlarından İsmail Hak
kı Paşa'dır. İlk ögrenimini Nümunei 1erakki Özel 
Mektebinde, orta ögrenimini de Davutpaşa Rüş
diyesi'nde bitirdi. Daha sonra Vefa idadisi'nden 
mezun oldu. Mekteb-i Hukuktaki tahsilini yarıda 
bıraktı. Annesi Fehime Nezihe Hanım eski usül
de şiirler ve şarkı gürteleri yazıyordu . Bu güftele
ri dönemindeki besteciler tarafından besteleni

yordu. İki tane de piyes yazmıştı. Annesinin egitiminde Celal Sahir 
Erozan küçük yaşlarda şifre başladı. Şiir yazmak kadar, okumak ve 
hitabet gücü de vardı. Edirne'deki bir okulun açılış töreninde konuş
ma yapmak ve şiir okuması için küçük yaşında Edirne'ye götürülmüş
tü. Celal Sahir'deki bu üstün kabiliyetin methini işiten II. Abdülha
mid O'nu dokuz yaşındayken saraya çagırtmış. huzurunda şiirler akut
muş, kendisine bir nişan ve para armaganı vermişti. Döneminde ya
yınlanan pek çok dergide degişik isimlerle yazı ve şiirlerini yayınla
maya başladı. Yabancı dil olarak Fransızcasını ilerletmişti. Bu yaban
cı dil aracılıgıyla batı sanat ve edebiyatmaaşina oldu. 1899'da devrin 
en ünlü edebiyat dergisi olan "Servet-i Fünün"da ilk şiirini yayıniata
bildL Bu büyük bir başarıydı. Derginin geçici olarak kapatıldıgı 1901 
Ekim ayına kadar şiirleri iki yıl süreyle bu dergide çıktı. Ününü artır
dı. 1903 de "Demet" adında bir kadın dergisi yayınladı. Kısa bir süre 
sonra da Fecr-i Ati Thplulugunun başına geçti. Dergilerde yazı işleri 
müdürlügü de yaptı. İlk kez 1909 yılında şiirlerini (Beyaz Gölgeler) 
ve (Buhran) adlarıyla bastırdı. Fecr-i Ati'deki çalışmalarından sonra 
Milli Edebiyat cereyanıyla ilgilendi. "Servet-i Fünün"'da yayınlanan üç 
makalesinde Mehmet Emin Yurdakul'u savunarak dilin sadeleşmesi
ni teklif etti. İlk Türkçü kuruluş olan Türk Dernegi'ne girdi ve bir sü
re bu dernegin genel sekreterligini yaptı. "Yeni Lisan·· konusunda çe
şitli çalışmaları olmuştur. Sadeleşme örnegi olan şiirlerini (Genç Ka
lemler) ile (Türk Yurdu) derneginin aynı adla çıkardıgı dergilerde ya
yınladı. Türk Ocagı yönetim kurulunda da görev aldı. Üçüncü Şiir ki
tabı olan (Siyah Kitabı) 1912 yılında bastırdı. Fransızcadan tercüme
ler de yapmıştır. "Halka Dogru" Dergisiyle "Bilgi" Dergisinin yazı ve 
yönetim işlerinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi'ne Edebiyat dalında ög
retim üyeligi kendisine teklif edildi. Ancak bu teklifi geri çevirdi. 
1928'de Zonguldak Milletvekili seçildi. Bir süre ticare t de yapmıştır. 
1935 yılında vefat etti. 
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GÖNÜLLE BAŞBAŞA 

Dudakları bir dal ateş, mercan gibi, 
Bakışları masum bir heyecan gibi, 
Yürürken titriyen o narin endamı 
Pembe bir gül açmış taze fidan gibi. 

Saçlarında bağlı aşkın kör düğümü, 
Fark edemiyorum gözle gördüğümü; 
Bir tatlı rüya mı. bir canlı büyü mü? 
Elim dokunuyor. fakat yalan gibi... 

Karşımda duruyor, rüya değil. gerçek; 
Sesi bülbüllerin ahı gibi titrek. 
Hali öyle nazlı. nazı öyle ürkek, 
Ormanda avcıdan kaçan ceylan gibi.. 

Gönül neden böyle kesildi nefesin? 
Sen ki aşk içinde ehli hibresin. 
Korkarım bu sevda seni incitmesin: 
Yaşlı gibisin sen. o pek civan gibi. 

Yaşı henüz aşkın alev senesinde. 
Arar yakacak can o pervanesinde. 
Buseler uzanmış pembe çenesinde 
Beni kopar diyen bir erguvan gibi. 

Acelen mi vardı, niye doğdun erken? 
Bak. sen perişansın o böyle güzelken, 
Gönül! Düşünmeden açma sakın yelken: 
Yolun umman gibi, bahtın yaman gibi... 

RÜZGARLA BAŞBAŞA 

Nereden geldin, rüzgar! bu ne 
Keskin karanfil kokusu? .. 
Doğrusunu söylesene: 
Yar evinden geçtin yine 
Söyle -rahat mı uykusu? .. 
Söyleme rüzgar. söyleme! 
Th.hammülüm yok. eleme. 

Rüzgar! Onu yatağında 
Gördün sen .. Öyle mi, kuzum? 
Ruhu bir rüya bağında, 
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Güller açmış yanağında. 
Bense onsuz uykusuzum 
Söyleme, rüzgar, söyleme! 
Thhammülüm yok eleme. 

Penceresi açık mıydı? 
Açtı mı yoksa kanadın? 
Üstü açık saçık mıydı? 
Saçları karışık mıydı? 

Sen mi yavaşça taradın? 
Söyleme, rüzgar, söyleme! 
Thhammülüm yok, eleme. 

Fısıldadın mı adımı? 

Küçük pembe kulağına? 
Duymadı, uyanmadı mı? 

Aramadı, yanmadı mı? 

Bakıp soluna sağına? 
Söyleme, rüzgar. söyleme! 
Thhammülüm yok, eleme. 

O GELiYOR 

Yıl, 1919 
Mayısın on dokuzu 
Yeryüzüne can veren 
Cana heyecan veren 
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını 
Al yüzlü Oğan güneş 
Thkanın burnu Karadeniz 'i nasıl yırtar 
Uyanın Samsunlular 
Siz de bir anda öyle yırtınız uykunuzu 
Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını 
Al yüzlü Oğan güneş 
Bugün Çaltı Burnu 'ndan gülerek doğan güneş 

Yıl 1919, 
Mayısın on dokuzu. 
Uyanın Samsunlular! 
Uyumak ölüme eş. 
Diriltin rühumuzu .. 
Ufukta bir gemi var! 
Fakat, bu gemi niçin böyle yavaş geliyor? 
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Acaba yolu mu az, yoksa yükü mü ağır? 
Bu gemi umut yüklü. inan yüklü. hız yüklü: 
İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır. 
Kurulacak yarını düşünen baş geliyor. 
Bir baş ki, gökler gibi, bir küme yıldız yüklü! 
Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor. 

Yıl 1919, 
Mayısın on dokuzu. 
Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor. 
Sanki harlı bir ateş 
Yakıyor runumuzu. 
Beklemek üzüntüsü her gönülden taşıyor. 
Üzülmernek elde mi? 
Hız yüklü. inan yüklü, umut yüklü bu gemi! 

O umut yaklaştıkça ruhlara sıcak sıcak. 
O hız doldukça bütün damarlara kan gibi 
Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak, 
Ateşler püskürecek, uyanan volkan gibi! 

Gittikçe büyükleşen 
Gölgene dikilrnekten 
Karardı gözlerimiz 
Koş. atıl gemi, sana engel olmasın deniz! 

Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel! 
Kuşlar gibi uç da gel. rüzgar gibi es de gel! 
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MEHMET AKİF ERSOY 

1873'te İstanbul'da dogdu. Babası Fatih med
resesi müderrislerinden Mehmet Thhir Efendi'dir. 
Sırasıyla ilkokulu, Fatih rüştiyesini, Mektebi Mül
kiyenin idadi kısmını bitirdi. Babasından Arap
çayı, kendi özel ugraşısıyla da Farsça ve Fransız
cayı ögrendi. 1888'de babasının ölümü üzerine 
maddi sıkıntıya düştü ve mektebi mülkiyeden ay
rılmak zorunda kaldı. Halkalı'daki Baytar mektebi 
alisine parasız yatılı olarak girdi. ögrencilik yıl

larında şiir yazmaya başladı. İlk şiiri 1895 yılında "Mektep" dergisin
de yayınlandı. 1894'te Baytar mektebini birineilikle bitirdi. Ziraat Ne
zareti Umur-i Baytariye müdürü olarak görevlendirildi. 1898'den iti
baren Servet-i Fünun'da Fars edebiyatı i!P. ilgili makaleleri yayınlan
maya başladı. Zaman zaman ögretmenlik de yaptı. ll. Meşrutiyetten 
sonra ittihad ve Terakki Cemiyetine girdi. 1903 yılında İstanbul Üni
versitesinde Edebiyat Profesörü oldu. Yayın hayatını hızlandırdı. Baş
yazarı bulundugu Sırat-ı Müstakim (1908) ve Sebilür-Reşad dergile
rinde (1912) dini, edebi yazı ve şiirleri yayınlandı. Aynı dergilerde çe
viri yazıları da basıldı. 1911 yılında o güne kadar yazdıgı şiirlerini Sa
fahat adlı bir kitapta topladı. 191 l'den sonra Mehmet Akif daha çok 
İslam Birligi ülküsüne baglandı. Mehmet Akif Mısırlı bilgin Muham
med Abduh'un makalelerini çevirerek Türkiye'de yayınlamıştır. Meh
met Akif 1912 yılında Mısır gezisine çıktı. Oradan Medineye ugradı ve 
tekrar İstanbul'a döndü. İstanbul'un büyük camilerinde vaazlar ver
di. 

1913 yılında "Hakkın Sesleri"ni çıkardı. 1914'de (Fatih Kürsüsün
de) adlı kitabını yayınladı. Birinci dünya savaşı sırasında Almanya'da 
müslüman esiriere yapılan iyi muameleyi yerinde görme gerekçesiy
le Alman hükümetinin davetine uyarak Almanya'ya gitti. Bu gezisi 
Mehmet Akife dogu kültürünü daha önce tanımış olmanın yanı sıra, 
batı kültürünü de ögrenme ve tanıma imkanı sagladı. Berlin gezisi anı
larını "Berlin Hatıraları" adlı eserinde dile getirdi. Çeşitli görevlerle 
Suriye, Lübnan. Suudi Arabistan'a gidip gelen Mehmet Akif bu gezi
lerini de kitaplaştırmıştır. Birinci Dünya Savaşının aleyhimize sonuç
lanmasından sonra Mehmet Akif büyük bir üzüntüye kapıldı. Özel
likle İzmir'in de düşmanların eline geçmesi O'nu perişan etmişti. 1919 
Mayıs'ı sonlarında Ayvalık'ı almaya gelen Yuyanlılara karşı halkın si
lahlı mücadeleye başlaması Mehmet Akifi çok duygulandırdı. Balı-
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kesir'e giderek camilerde vaaz verdi. Halkın vatanseverlik duyguları
nı coşturdu. Dönüşünde bu gezinin izienimlerini Sebilür-Reşad'da ya
yınladı. Ancak bu girişimi yüzünden Darül Hikmeti İsmaliye'den çı
karıldı. Osmanlı hükümeti ve işgalciler Mehmet Akife baskı yapma
ya başladılar. O tarihlerde milli mücadele hızlı gelişmekteydi. Musta
fa Kemal Türkiye Cumhuriyetinin temellerini atmak üzereydi. İstan
bul işgal altındaydı. Meclisi Mebusan dagıtılmıştı. Mustafa Kemal il
lere gönderdigi bir emirle millet temsilcilerinin seçilerek on beş gün 
içinde Ankara'ya gelmelerini istedi. 23 Nisanda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kurulmuştu. Mehmet Akif de Mayıs başlarında Ankara'ya va
rabildi. Burdur'dan milletvekili seçilerek birinci Meclise girdi. Mehmet 
Akif bir süre Konya'da çıkan isyan nedeniyle halka ögüt vermesi için 
Konya'ya, daha sonra da Kastamonu 'ya gönderildi. Bu illerde halka 
vaazlar vererek milli duyguları takviye ediyordu. Vaazlarının halk üze
rindeki büyük etkisi görülerek diger il ve ilçelere de gönderildi. 

Bu sıralarda MaarifVekaleti İstikicil marşı için bir yarışma açmış
tı. Yarışmaya 724 ozan katıldı. Yarışınayı kazanana para armaganı ve
rilecegi gerekçesiyle Mehmet Akifbu yarışmaya katılmadı. Ancak gön
derilen şiirlerin hiçbirisi begenilmemişti. Maarifvekili Hamdullah Sup
hi, yarışmadan para armaganını kaldırtarak bizzat Mehmet Akife baş
vurdu. Böylece İstiklal Marşı yazılmış oldu. Şiiri Hamdullah Suphi 
Meclis kürsüsünden okudugu zaman heyecan son haddini bulmuş
tu. Meclis 25 Mart 1921 günlü toplantısında Mehmet Akifin şiirini mil
li marşımız olarak alkışlarla onayladı. 

Milli mücadelede ve istiklal savaşında yazı şiir v~ vaazlarıyla, 
Sebilür-Reşad dergisinde yayınlanan makaleleriyle zaman zaman mo
rali bozulan halka destek verdi. Ankara, Kastamonu ve Kayseri'de halkı 
yatıştıran ve gayrete sevkeden beyannı:uneler bastırarak her tarafta da
gıtıldı. Büyük taarruzun zafer le sonuçlanmasından 30nra Mehmet Akif 
İslam Birliginin saglanacagı ümidini taşıyordu. Oysa ortada yeni bir 
Türkiye vardı. Atatürk'ün biribiri ardından uygulamaya koydugu in
kalapları ülkeyi çagdaş bir görünüme kavuşturmuştu. Tüm dünya 
ulusları Atatürk'ün izledigi bu çagdaş yolu takdir ve gıpta ile karşıla
maktaydılar. Nitekim Hilafetin, Şeriyye ve evkaf nezaretlerinin, med
reselerin, şeriye mahkemelerinin kaldırılması türbe ve zaviyelerin ka
patılması ve şapka kanununun kabulü üzerine Mehmet Akif Türki
ye'den ayrıldı. Mısıra yerleşti. Kahire Üniversitesinde Türkçe dersleri 
okuttu. Ancak Türkiye'den ayrılmakta O'nu çok üzmüştü. 1926 ve 
1930 yılları arasında edebi çalışmalar yönünden büyük bir durgun-
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luk dönemine girdi. 1935 yılında karacigerinden rahatsızlandı. Meh
met Akif gurbette ölmekten çok korkuyordu. 1936 Haziranında yur
da döndü. Basınımızda ve aydınlar arasında O'nun dönüşü büyük yan
kılar uyandırdı. Nişantaşı saglık yurduna yatırıldı. Gösterilen büyük 
ihtimama ragmen 27 Aralık 1936'da İstanbul'da öldü. Edirne Kapısı 
Mezarlıgına gömüldü. 

Eserleri: 

Safahat (1911). Süleymaniye Kürsüsünde (1912), Hakkın Sesleri 
(1913), Fatih Kürsüsünde (1 914). Hatıralar (191 7). Asım (1919), Gölge
ler (1933) 

KlSSADAN HİSSE 

Geçmişten adam ibret altrmış .. Ne masal şey! 
Beş bin senelik kıssa yanm hisse mi verdi 
Thrihi tekerrür diye tarif ediyorlar; 
Hiç i b ret alınsaydı tekerrür mü ederdi. . 

TEK HAKiKAT 

Tek hakikat var, evet, beliediğim dünyada . 
Elli altmış sene gezdimse de şaşkın şaşkın : 

Hepimiz kendimizin bağn yanık dşıkıyız; 
Sade, ilanı çekilmez bu acayip aşkın. 

ÇOCUKLARA 

Ne odunmuş babanız: Olmadı bir baltaya sap! 
Ona siz benzemeyin, sonra ateştir yolunuz. 
Meşe halinde yaşanmaz, o zamanlar geçti: 
Gelen incelmiş adam devri, hemen yontulunuz. 
Amma dikkatli olun: bir kafanız yontulacak: 
Sakın aldanmayın: incelmeye gelmez kolunuz. 

NEVRUZ'A 

İhtiyar arncam dinler misin oğlum, Nevruz?· 
Ne büyük söyle, ne çok söyle, yiğit. işte gerek, 
Lafı bol, karnı geniş soylan takltd etme: 
Gözü sağlam. özü sağlam olarak, ırkına çek! 

BÜLBÜL 

Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım: 
Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım . 
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Şehirden çıkmak isterken sular zaten kararmıştı: 
Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. 

Işık yok. yolcu yok. ses yok. bütün hilkat kesilmiş ldl... 
Bu istiğrakı tek bir nejha olsun etmiyor ihlal. 

Mııhitin hali insaniyyetin timsalidir sandım: 
Dönüp maziye tırmandım. ne hicranlar, neler andımf 

Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel ydd, 
Zalamın sinesinden fışkıran memdıld bir feryad. 

O müştağrak, o durgun vecdi ndgah öyle coşturdu: 
Ki vadeden bütün, yer yer. en inler çağiayıp durdu. 

Ne mııhrik nağmeler, Yarab, ne mevcamevç demlerdi: 
Ağaçlar. taşlar ürpermişti. gılya Sılr-u mahşerdi! 

-Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. 
Kıyametler koparmak neydi ey bülbül. nedir derdin? 

O zümrüt tahta kondun. bir semavi saltanat kurdun, 
Cthanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun! 

Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen, 
Gezersin hanümanın şen, için şen, kainatın şen! 

Hazansız bir zemin isterse. şayet ruh-u serbazın, 
Ufuklar, u 'd-ü mutlaklar bütün mahkılm-ü pervazın. 

Değil bir kayda, sığmazsın-kanatlandın mı-eb'ada 
Hayatın en m u hayyel gayedir ahara dünyada. 

Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır, 
Niçin bir katrecik göğsünde bir umman huruşandır? 

Hayır matem senin hakkın değil. matem benim hakkım: 
Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. 

1eselliden nastbim yok. hazan ağlar baharımda 
Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda. 

BİRLİK 

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. 
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz; 
Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun, 
Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. 
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Şu karşımızdaki mahşer kudursa. çıldırsa. 
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa. 
Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar 
Thşıp ta kaplasa dfakı bir kızıl sarsar. 
Değil mi cephemizin sinesinde iman bir: 
Sevinme bir. acı bir. gaye aynı. vicdan bir: 
Değil mi ortada bir sine çarpıyor. yılmaz. 
Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz! 

SULTAN YALISI 

Coşar avizeler artık köpürür kandiller: 
Bu ışık çağlıyanından bütün dfak inler. 
Yalının cephesi ülker gibi baştanbaşa nur: 
Nim açık pencereler reng ü ziyadan mahmur. 
Al, yeşil. mavi Jenerlerle donanmış kıyı lar: 
Serv-i siminler atılmış suya titrer par par. 
Dalgalardan seken üç çifte kayıklar sökerek 
Süzülür sahile. şahin gibi, yüzlerce kürek. 
Bir tarcıjtan bu akın yüksele dursun karaya, 
Bir tarcıftan dökülür öndeki saflar saraya. 
Rıhtımın taşları. zümrüt gibi, İran halısı: 
Suda bitmiş çimen, üstünde de Sultan Yalısı! 

KlTA 

Şu serilmiş görünen gölgeme imrennıedeyim: 
Ne saadet? Hani. ondan bile mahrum ımı ben. 
Daha bir müddet eminim. bu hayatın yükünü 
Dizlerim titreyerek çekmeğe mahkümum ben. 
Çöz de. Ydrab yükümün kör düğüm olmuş bağını. 
Bana çok görme nihayet bir avuç toprağını! 
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NECDET EVLİYAGİL 

ı927 yılında İstanbul'da doğ;du. İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Genç yaşta 
gazeteciliğ;e başladı. ı95 ı- ı 952 yıllarında Yf'dek 
Subay Thmsil Bürosu'nda askerliğ;ini tamamladı. 
İlk şiirleri henüz lise talebesiyken yayınlandı. 
Ajans Türk Gazetecilik ve Matbaacılık Sanayii'
nin kurucularından olan Evliyagil. ı973 seçim
lerinde Ankara milletvekili olarak parlamentoya 
girdi. Bu dönemde Avrupa Konseyi Üyeliğ;in

de de bulundu. ı980-ı984 yılları arasında televizyonda "Şiir Dünyası" 
programını hazırlayıp sundu. Yurdumuzu birçok defa yurt dışında da 
temsil eden Evliyagil, ı979 Dünya Çocuk Yılında "Çocukların Görkem
li Düşü ve Acı Gülüşü" adlı eseri Muhsin Ertuğ;rul Tiyatrosunda sah
nelendi. Evli iki çocuk babası olan usta şair Evliyagil'in "Eski Yalı" 
1955, "Duyabildiğ;ine" ı960, "Yaşantı" ı972, "Altın Kum Vapuru" 
1975. "Düş ve Gerçek" 1978, "Çocukların Görkemli Düşü ve Acı 
Gülüşü" 1979. "İstanbul Düşü" 1982, "İstanbul Bulutu" 1987, gibi 
şiir kitaplarının yanı sıra; "Türk ve Dünya Edebiyatında Aşk" 1948, 
"Dünya Şiirinden Seçmeler I-II" 1955, "Edebi Mektepler ve Edebi 
Cereyanlar" 1955, "Divan Şiiri" 1956. "Edebi Konuşmalar" 1959, "Şi
irimizde Anlamsızlar" 1962. "Türk ve Dünya Şiiri (Antoloji) 10 cilt" 
1958-1967, "Çankaya" 1987, vb. eserleri de yayınlanmıştır. 

Şiirlerinde daima insanı, insan sevgisini. serapa bir güzelliğ;i. ta
rih ve coğ;rafya ile gelişen, serpil~n bir memleket sevgisini, yalınkat 
aşk duyarlığ;ını bir ressam gibi renkli mısraıarla gönüllere işlemiştir. 
N. Evliyagil sınırsız pür şiirin, öz şiirin coşkulu bir şairidir. 

ÖZGÜRLÜK SANClSI 

Çakıltaşı, 

Sedef parıltısının yalnızlığınca 
Denize has ret. .. 

Thprak parçası, 
Çorak iklimierin susuzluğunca 
Yağmura hasret... 

Güneş ışını. 

Kutupların beyaz soğukluğunca 
Sıcağa hasret... 
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Bekleme arzusu, 
Ümitlerin uzunluğunca 
Yarınlara has ret. .. 

Özgürlük sancısı, 
Gözyaşının acılığınca 

İnsanlığa hasret. 

SONBAHAR DÜŞÜ 

Yol boyunca anılarla mı kalmak L;tiyorsun? 
Sonbaharda dökülen yapraklarla olmalısın. 
Dünü mü, bugünü mü, yarını mı yaşıyorsun? 
Kuru yaprakların hışırtısıyla dolmalısın ... 

Güz düşüncesi, ölüme yaklaştırdığı için midir 
Nedir, en güzellerini hatırlatır geçmiş yılların. 
Düşlenen o canım eski anılar senin midir 
Değil midir; oysa çırıl-çıplak kalır avuçları n ... 

Gökyüzünü kucaklayan çınar dalları gibi, 
Niçin yalnızlığa gidersin koşar adımlarla? 
Hyde Park'da sıçrayan sararmış yapraklar şimdi , 

Öpüşüyor mudur Boğaziçi'ndeki mavi kaldırımlarla? 

GÖZYAŞI 

Çölün ortasında 
Birkaç damla suya 
Hasret çekeriz ... 

Geminin bordasında 
Gözlerimiz yatar pusuya 
Sahil bekleriz. 

Bulutsuz gök boşluğunda 
Ellerimiz uzanır duaya. 
Yağmur isteriz ... 

Sudan uzakta susuz. 
Suyun içinde huzursuzuz; 
Bütün bir ömür boyu 
Gözyaşıyla doluyuz. 
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ÖZLEM 

İçimde öylesine 
Kucak-kucak, 
Dünya 'yı tu tuşturacak 
Bir ateş yaktın ki: 
Ya gel güzelliğinle 
Geceler gündüzleşsin: 
Ya da görünme 
Yangın devam etsin. 

HUZUR VE HÜZÜN 

Yağmurun 

Bereketinde huzur. 
Bulutunda hüzün ... 

Yaprağın 

Dalında huzur. 
Dökülüşünde hüzün ... 

Günlerin 
Sabahında huzur. 
Gecesinde hüzün .. 

Mevsimlerin 
Baharında huzur. 
Kışında hüzün .. 

Sevgilinin 
Gelişinde huzur. 
Gidişinde hüzün .. 

SEN GÖÇELİ, 50 YIL MI OLDU? 

Ölümü sana 
Kimse yakıştırmadı. 
Son günlerinde 
Süzülmüştü çehren: 
Çelik mavisi 
Işıl ışıl gözlerin 
Sanki alev-aletı 
'{anmaktaydı: 

Kapandığı arı 

Tilmden yıkıldı eurerı ... 
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Demek 
Aradan elli yıl geçmiş; 
Sen gideli 
Milleıçe öksüzleşmiş gibiyiz. 
Her geçen gün ve yıl 
Bıraktığın yerde değiliz; 
Yalmzlığımızla 

Dolup-taşmaktayız. 

Geri adımlarla 
İlkelerinden uzaklaşmakta 
Yalnız ve yalnız 
Anıtkabrinde 

Sana yaklaşmaktayız: 
Avuntu bulmaktayız ... 

Bizi kahreden 
Nedir bilir misin? 
O ölümsüz adım 
Basamak yaparak. 
Amtkabri'nin 
Eteklerine tırmanarak, 
Mozole'ne kapanarak 
Bağlılıklarını sunanlara; 
Huzurundan ayrıldıktan sonra 
Seni suçlayanlara 
Laikliğe karşı çıkanlara; 

Şeriat'a özlem duyanlam 
Köşebaşlarını tutanlara 
Seyirci kalmamızdır, 
Yürekten vurulmamızdır. 
Bu düzenbazlam 
Bakıp-bakıp da: 
Ölür müsün öldürür müsün? 
Demekle yetiniriz; 
Başka ne diyebiliriz 
Ki ahh Atam. 

Resimlerinin-büstlerinin 
Heykellerinin altında. 
Bu yobazlar-hokkabazlar. 
Bir de nutuk çekip 
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Sana bağltlıklarını 
Söylemezler mi? 
O zamarı 
Parsellerneye bile 
Hak kazanırlar: 
Güzelim ülkeni-ülkemi. .. 

Bu alçaklara 
Göz yumanlar: 
Seni ve eserlerini 
Yere-göğe sığdırmayanlar, 

O kutsal adını 
Pazarlık konusu 
Yaparlar mı dersin? 
Ne olur. 
Arada bir sesini yükseltiver. 
Geliyorum deyiver. 
Bu onursuz cüceleri 
Birer-birer ez i ver ... 

Ama hiç mi hiç 
Dertlenme-kederlenme 
En büyük, 
En yaratıcı 
Ve de en katıksız aşkım: 
Sana gerçek Atatürkçülerle 
Kulum-kurbanım. 

Affetme 
Thklitlerini-sahtelerini. 
Seni 
Sendenmiş gibi görünüp de 
Sömüren leri. 

DUYABİLDİGİNE 

Kuşun 

Kanadında arzu 
Alabildiğine ... 

1bhumun 
1bprağında sızı 

Derinliğine .. 
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Denizin 
Mavisinde davet 
Görebildiğine ... 

Gözyaşının 

İçinde keder-sevinç 
Duyabildiğine .. 

İnsanın 
Alnında yazı 

Çözebildiğine .. 
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GÖKHAN EVLİYAOGLU 

1927 yılında Malatya'da dog8.n Gökhan Evli
yaoglu İstanbul Üniversitesinde Hukuk ögrenimi 
yaptı. Ayrıca Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Basın ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulun
dan mezun oldu. Federal Almanya'da Psikoloji ög
renimi ve ihtisası yaptı. 1961-1965 yılları arasın
da Adalet Partisi'nden milletvekili seçildi. Başba
kanlık Basın Yayın Genel Müdürlügü'nde, Atom 
Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterligi'nde Daire 

Başkanlıgı ve Basın Müşavirligi görevlerinde bulundu. Federal Alman
ya'da diplomat olarak çalışan, basın, egitim ateşelikleri ve müşavirlik 
yapan Evliyaoglu, gazetecilik ve yazarlık meslegini de sürdürdü. Altı 
yıl Üniversitede ögretim görevliligi yapan Evliyaoglu son olarak hiz
m et verdigi Ankara Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ho
calıgından emekli oldu. ilerlemiş yaşına ragmen İktisat dalında ihti
sas da yapan Evliyaoglu şiirimize inanç ve tasavvufla donanmış milli 
bir sesle, memleket şiirleri ve hamasi şiirler kazandırmış güçlü bir şa
irimizdir. 

Bilim, sanat. politika. felsefe ve tasavvuf konularında çok sayıda 
makale ve kitap yayınladı. 

AŞK 

Gözler gözlere karşı. 
Bakış bakış içinde. 
Sıfıra düşer zaman, ışıktan 
Hızlı bir akış içinde. 

Bir acayip ışınımdır aşk, 
Can çekirdeğini parçalar geçer. 
Darmadağın olur yer ve gök, 
Hiro-Şima 'dan beter. 

Ne var ki bu defa yalnız 
İki kişidir toz olup giden. 
Bir çift yeni Adem'le Havva 
Gelir dünyaya yeniden. 

KlRlK SAAT 

Bir zamanlar bu saati kim bilir 
Hangi eller kurmuştu? 
Hangi gözler ona bukıp ne için 
Zamanları ve anları sormuştu? 
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Belki bir gecenin, belki bir günün 
Yansına geldiğinde durmuştu. 

Belki hoyrat bir el zamana kızıp 
Onu tam on iki 'den vurmuştu ... 

Belki yıllar boyu an'lan saymak 
Sonunda yelkovanı yormuştu. 
Bir örümcek zamanı durdurarak 
Üzerine ağlannı örmüştü. 

O durduğu zaman hangi anneler 
Dünyaya kim bilir kaç çocuk doğurmuştu? 
Kim bilir kimler için aynı zamanda 
Bu saat son saati vurmuştu? 

POETİKA 

I 
Koca Mevlana dedi ki "Şiir" 
Söz sanatı değil. bal gibi sihir. 
Sihrin her türlüsü haramdır amma 
Şiir, sihrin heldl edilenidir. 

POETİKA 
II 

Ne şiir felsefedir, ne de felsefe şiir, 
Biri aklın, öteki kalbin dilidir. 
Ne var ki felsefe şiiri duymalı 
Ve şiir filozofça söylenmelidir. 

PETROL ŞİİRİ 

Kımıldar durur dağlanmın temelinde bir kara sancı; 
1bprak doğurmak ister 
Doğmak ister toprağın kara yağı topraktan 
Kımıldar durur ülkemin temelinde bir kara sancı. 

Acı mı acı, acı mı acı, acı mı acı! 

Kararmış kerpiç damlar, ldmbalar soğumuş 
Makinalar paslanmış. susamış uçaklar 
Gömülüp kalmış yedi kat yerin altında 
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Isı ve ışık diri diri ısı ve ışık 
Gömülmüş kara toprağa aydınlığımız diri diri 
Ve tüm yıldızlarımız kuruş kuruş pırıl pırıl 

Oysa ki katığı ekmeğimizin bu kara yağ 
Ekmeği bandık mı bal kesilecek 
Şenlenecek biraz daha yurt sofrası 
Yüzümüze kan gelecek bıraksalar 

Ah, kımıldar durur vatanımın temelinde bir sancı 
Bu karayağ iki yüz yıllık "hasta adamı "ın ild.cı 
Acı mı acı, acı mı acı. acı mı acı. 

Hitit de.flnesi değil bu daha zengin 
Bizans hazinesi değil daha büyük Romalardan 
Milyonca seneler ardında saklanıp kalmış 
Bir de.flne ki üstünde çöreklenen yılanın 
Bir ucu burda bir ucu ta Amerika'da 
Hani, canavarları yokedip hazineyi kurtaran 
Masal kahramanlarımız destan yiğitlerimiz? 
-"-Bulamazsınız. bulsanız da çıkaramazsınız" derler. 

Ama biz hani güçlüydük, kuvvetliydik, 
Hani dağları küsküyle yaran Ferhattık? 
Kurtuluşumuzun toplumsal gücü ile biz 
Biz emertz kara toprağı kara dağları 
Anamızın memesi gibi emeriz bıraksalar 
Kımıldar çıplak ayaklarımızın altında bir kara sancı. 

Acı mı acı, acı mı acı. acı mı acı. 

Vurup dururken Afrika göklerinde tamtamlar 
Kömürleşmiş orman kökleri ve bakımsızlık üstüne 
Susmalı mı Türkün binlerce yıllık cenk dauulu 
Thprağımın kanı çekilip çalınırken. 
Çalınır iki yüz yıllık hasta adamın ild.cı. 

Acı mı acı. acı mı acı. acı mı acı. 

İliğimiz bizim bu misk kokulu kara yağ 
İliğimizi kurutmak isterler. bunlar ve ötekiler 
Madem ki toprağın altındasın şimdi 
1lıl Mustafa Kemal. bırakma bu karayağı yabancı ellere! 
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Köylerim karanlık daha: ışık ister ısı ister 
Yollarımız yoku.ş daha kamyonlar tıkanıp kalmış 
Kıbrıs'ta Türk, Pakistan'da kardeş boğazlanırken 
Uçaklarım uçmak ister, uçamaz uçamaz işte. 

Kımıldar durur ata mezarlarında bu kara sancı 
Peki hani benim milletimin bağımsızlık tacı 
Acı mı acı, acı mı acı. acı mı acı. 

İSTANBUL'UN FETHİ DESTANINDAN 

Devirlerden bir köhne devirdi devrilen 
Bizans duvarlarında. 
Thnç miğferlerin taştan taşa çarpan sesiydi 
Çanlarda feld.ketjeld.ket büyüyen. 

Ruhtan yana, imandan yana bir nebze harç yok: 
Kanun ve kanun üzre yücelen kalelerde. 
Ne top. ne de mancınıktı ~eviren kapıları 
Müslüman-Türk'ün sesiydi kelime-i tevhid ile 
Tekbir ile surları aşan. 
Ve harap vicdanlarda adalet-adalet büyüyen. 

Buydu demek, buydu demek kaderin 
Bu mübarek fethe memur ettiği ordu: 
Son hücumunda safları rd.yet-rd.yet büyüyen. 
Hep bu askerdi demek. düşenierin ardından 
Secdeden doğrulur gibi yükselip 
ibadet-ibadet büyüyen. 

Hep bu topraktı demek. düşünlerin ardından 
İğri kılıç gölgesince düşülen yerde 
Cennet-cennet büyüyen. 
Şavkı vurmuş kanadına Uluabat kartalının 
Bu ne sancak, burçların yücesinde 
Ayet-ayet büyüyen. 
Bu yiğit miydi Konstantaniyyenin 
Gelmiş-gelecek İstanbul cenklerine 
Şafaklarına karışıp 

Şehadet-şehadet büyüyen. 
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Kırk bin yigidin önünde bir beyaz atlı : 

Sultan Fatih Mehmetti gelen. 
Sabah güneşinde mübarek zaferiyle 
Saadet-saadet büyüyen. 

Geliyor Sultan Mehmet 
Fetihlerce mehabet-mehabet büyüyen. 
Thsvirine kul kalemlerince mecal yok. 
Çizilmiş sureti. 
Nüru tarif edilmiş Hadis-i şerijlerle 
Buydu demek asırlarca rivayet-rivayet büyüyen. 
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NAMIK GEDİK 

Dr. Namık Gedik. Devlet Deniz Yolları. Baş
katipliginden emekli Arapkir eşrafından Gedik
zade KaşifBey'in ogludur. 1911 yılında Üsküdar·
da dogmuştur. 1930 yılında Kabataş Lisesi'nden 
mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi np 
Fakültesi'ne girmiş. 1936'da mezun olmuştur. 

Fakülteyi bitirdikten sonra bir süre Adana Sıt
ma Savaşı'nda görev almış. 1942 yılında başladı
gı Dahiliye ihtisasını Haydarpaşa Numune Has

tanesi'nde tamamlayarak 1948'de Dahiliye Mütehassısı olmuştur. 

14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'den Aydın Milletve
kili seçilmesi üzerine bu vazifeden ayrılmıştır. 

1954 ve 1957 seçimlerinde yine Aydın'dan Demokrat Parti millet
vekili seçilen Dr. Gedik. 1954 Mayıs'ında Dahiliye Vekilligi'ne getiril
miştir. 1955 yılında istifa etmiş. Demokrat Parti Meclis Grup Başkan
lıgı·na seçilmiş. 1956 yılında ikinci ve 1957 seçimlerinden sonra da 
üçüncü defa Dahiliye Vekilligi'ne getirilmiş ve 27 Mayıs 1960 tarihi
ne kadar bu görevde kal m ış tır. 

27 Mayıs darbesinde tutuklanan Dr. Namık Gedik 29 Mayıs günü 
tutuklu bulundugu Harp Okulu'nda hayata gözlerini yummuş ve 
16 Haziran tarihinde Ankara Asri Mezarlıgı'na defnedilmiştir. 

Şiir ve hikayelerinde Nam ık Kaşif adını kullanmış olan Nam ık Ge
dik'in şiirlerinden başka: hikayeleri vardır. Şiir ve hikayelerinin bir kıs
mı 1932 ve 1933 yıllarında Servet-i Fünun mecmuasında ve Şair Th· 
hipler kitabında yayınlanmıştır. Şairin gençlik yıllarında aegişik bir 
üslüp. degişik bir güzellik içinde yazılan şiirlerinin bazıları kendi el 
yazısı ile derlenmiş eski bir defterden. bazıları da yazıldıkları yıllarda 
yayınlanmış sanat dergilerinden toplanmıştır. Şiirlerinin bir kısmı ba
sıldıkları dergilerden alınmıştır. 

Namık Gedik. şiirlerinin üzerinde önemle durulması gereken bir 
şairdir. 

SONBAHAR ŞARKISI 

Yorgun eteklerini boş yollarda sürüyor. 
Üstünde danıla damla eriyen bulutlarla. 
Gecenin kollarmda bir kadın öksürüyor .. 
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Yapraklar demet demet dökülmüş saçlarına, 
Gözlerinde erimiş hasreti giden yazın. 
Ve kupkur u göğsünde taşıdığı yarına, 
Yağmurlu bir sonbahar şarkısıdır Boğaz'm ... 

Yorgun eteklerini boş yollarda sürüyor, 
Üstünde damla damla eriyen bulutlarla 
Gecenin kollarında bir kadın öksürüyor ... 

BALlKÇI ŞARKISI 

Burguluyor denizin üstünü acımadan, 
Kayıkların ucundan sızan sarı ışıklar .. 
Bir inilti duyulur suya düşen çımadan, 
Sonra, siyah denizin yüzünde kınşık lar .. 

Bir kayıkçı şarkısı duyuyor kulaklarım 
Bir çıma ağır ağır parçalıyor denizi.. 
Bu gecikmiş saatte köprüde bir ben varım, 
Seyrederim suları delen ışıktan izi.. 

Adımlarım seslenir sürünürken her taşa. 
Bir aksiseda gibi döner bana sesleri.. 
Kayıktan şarkısım söyleyen arkadaşa, 
Th.şırlar içimdeki daralan nefesleri.. 

Bir anda derinleşir kayıkçımn türküsıl 
Ben girerken cadden in karanlık kollarına ... 
Soğuk rüzgar kurutur gözlerimdeki sırrı, 
Atılınm boşalan şehrin dar yollarına. 

Bu boşalmış şehirde yürüyorken dört yamm, 
Kimsesi.z bir sükıltla kapkaranlık gecedir. 
Damarımda bir zehir tadıyla gezen kanım, 
Dudağımda dolaşan birkaç kırık hecedir ... 

KAYNAK 

Ne balçıktan süzülür, ne çamurdan akar bak, 
Bu bembeyaz bir mermer içinden sızan kaynak! 
Ve suyunda sesinin aksi taşar derine, 
Hayatı yudum yudum akıtır gözlerine! .. 
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Yolcu .. d udaklarında çatlamışsa hislerin, 
Parçalanmışsa eğer taş yollarda dizlerin. 
Bu granit kayanın dibinde duracaksın, 
Ve suyundan bir yudum iç ki kurtulacaksın! .. 

İÇİMDESİN 

Bekledim sokakların sesleri kesilene 
Evlerde pencereler kapanıncaya kadar. 
Ne gittiğin yerlerden, ne senden bir haber var? 

Soruyorum ismini her uzaktan gelene, 
Bir siyahlıkadın ki gözünde yaşlar var da, 
Yavaş yavaş hıçkırır bir derdi uzaklarda .. 

Kimse görmemiş seni benim gördüğüm gibi, 
Öyle bir yoldasm ki kalbime çıkar dibi 
Ne kadar uzaklaşsan da yine içimdesin .. 

Hayalimde kapanır gözünün perdeleri, 
Bir gölge ki vücudun ne kemiktir, ne deri, 
Gönülden başka yerde duyulmaz senin sesin .. 
Sen benim damarı mda, kanı mda, içimdesin! .. 

YILDIZ 

Çelik olsa eğilip, taş olsa aşmacak. 
Bir çift bacak üstünde bir ömür taşınacak .. 
Bazı gözlerde ümit ve belki bazı da yaş. 
İnan ki hayat koca bir yokluktur arkadaş .. 

Gece, ıssız boşluğa kayan yıldızın yeri. 
Belki bir an sürükler arkasından gözleri 
Ve sonra bir kıvılcım gibi boşlukta erir, 
Bu sana her hayatm bitimini gösterir .. . 

Ardında bıraktığı sarı bir izdir onun .. . 
Bil ki böyle bir akış olacak senin sonun .. 
İçinde yaşadığın gözler bir an bakacak, 
Ve yıldızın düştüğü yer kadar yer yakacak. 

SARI GÜL YAPRAGINDA .. 

Bahçemde açan gülün rengi yüzümden sarı: 

Üstünde bir damla yaş tutar gül yaprakları, 
Gece içli bir kızın ağlayan gözlerinden .. 
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Seyrederim sabaht gönlümün damlasmda, 
Gözükünce uzakta güneş ujkun tasmda, 
San yapraklarm da, ay n lacak yerinden .. 

Gece ağlayan ktzm düşen yaş gözlerinden .. 
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ZİYA GÖKALP 

1876'da Diyarbakır'da dogdu. Babası Diyar
bakır'ın tanınmış ailelerinden Mehmet ıeyfik 
Bey'dir. Ziya Gökalp ilk ve orta ögrenimini Diyar
bakır'da yaptı . Babasını çocukluk yaşlarında yi
tiren Gökalp. amcası tarafından büyütüldü. Onun 
yanında Arapça. Farsça. İslam felsefesi dersleri al
dı. Kendi kendisine Fransızcayı da ögrendi. Diyar
bakır İdadisini bitirdi. Ancak çok istemesine kar
şın İstanbul'a giderek ögrenimini sürdürme im

kanı bulamadı. Amcası Onun kendi kızıyla evlenmesi için ısrar edi
yordu. Öte yandan Diyarbakır'da yapılan bir törende (Padişahım çok 
yaşa) yerine (millet çok yaşa) dedigi için hakkında kovuşturma açıl· 
mış evleri aranmış. bu yüzden amcası. Ziya gökalp'ı sıkı bir kontrol 
altına almıştı. Bu haskılara dayanamayan Ziya Gökalp bir gün beyni
ne ateş etti. Ancak silahtan çıkan mermi büyük bir rasiantı sonucu 
öldürücü bölgeye degmedi. İyileştikten sonra kardeşinin de yardımı 
ile ailesinin haberi olmadan İstanbul'a kaçtı. Parası yoktu. Bu neden
le parasız yatılı olan Baytar mektebi Alisine girdi. Bu okulu bitirmek 
üzereyken istibdat idaresi aleyhinde kurulmuş bulunan siyasi ve giz
li derneklerle ilişki kurmuştu. Diyarbakır Valisi Halid Beyin bir ihbarı 
üzerine yakalanarak 9 ay cezaevinde kaldı. Cezasının bitiminden sonra 
da sürgün olarak Diyarbakır'a gönderildi. Döndügünde amcası ölmüş
tü. Onun vasiyetine uyarak kızıyla evlendi. Amcası mirasçılarına bü
yük bir servet bırakmıştı. Ziya Gökalp için büyük bir fırsat dogmuş
tu. Evine kapanıp Dogu Edebiyatı ve felsefesi ile Batı'nın bilim zihni
yetini, felsefesini ve özellikle sosyoloji ilmini ögrenme imkanına ka
vuştu. 

Meşrutiyetin ilanını izleyen günlerde Diyarbakır'da ittihad ve Te
rakki cemiyetinin bu il merkezindeki örgütünü kurdu. Bir süre Diyar
bakır'da ilkögretim müfettişligi yaptı. ittihad ve lerakki cemiyetinin 
1909 yılında Selanik'te yaptıgıkongreye Diyarbakır delegesi olarak ka
tıldı. Cemiyetin genel yönetimine üye seçildi. Böylece İstanbul'a yer
leşti. 1911 yılında Selanik İdadisinde Sosyoloji ögretmeni oldu. 1912 
yılında da Ergani'den milletvekili seçilerek meclisi mebusana girdi. 
ı 'nci dünya savaşı sırasında (1914) İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Pro
fesörlügüne getirildi. Ziya Gökalp Türk Milliyetçiligini şuurlu ve sis
temli bir şekilde kurmaga çalıştı. I' nci dünya savaşından maglüp çık
mamızdan sonra İstanbul'u işgal eden yabancı kuvvetler eski hükü
metle çalışmış olanları yargıladılar. Bu arada Ziya Gökalp'da tutuk-
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!andı. Once Limni'ye sonra da 1919 yılında Malta'ya sürgün edildi. Mal· 
ta'da iki buçuk yıl kaldı. 1921 Mayıs'ında İstanbul'a döndü. Oradan 
Ankara'ya kısa bir süre sonra da ailesiyle birlikte Diyarbakır'a göçtü. 
Diyarbakır'da "Küçük Mecmua" adında bir dergi çıkardı. Yazdıgı ya
zılarıyla milli mücadeleyi destekledi. Çıkardıgı bu dergi bütün ülke· 
de büyük bir ilgi uyandırdı. Lozan barışı imzalandıktan sonra İstan
bul Üniversitesi ile ögrencilerden gelen telgraflarla Ziya Gökalp, kür· 
süsüne davet edildi. Fakat maddi yetersizlikler yüzünden çok istedigi 
halde bu görevine dönemedi. 1923 yılında MaarifVekaleti telif ve ter
cüme encümeni reisligine atandı. Ankara'da bulundugu kısa dönem 
içinde bu alanda çok verimli çalışmalar yaptı. İkinci seçim dönemin· 
de Diyarbakır'dan milletvekili seçildi. 1924 Ekim'inde hastalandı. le· 
davi için İstanbul'a götürüldü. Ancak ömrü vefa etmedi ve 25 Ekim 
1924 tarihinde öldü. Mezarı Sultan Mahmut türbesindedir. 

Eserleri: 

Kızıl Elma (Şiirler, 1914), Yeni Hayat (Şiirler, 1918), Türkleşmek, 
İslc'imlaşmak. Muasırlaşmak (1918), Altın Işık (1923), Türkçülügün 
Esasları (1923), Türk Medeniyet Thrihi (1925), Malta Mektupları (1931), 
Ziya Gökalp Külliyatı . I. Şiirler ve Halk Masalları . Hazırlayan: Fevziye 
Abdullah Thnsel, 1952). 

ÇOBAN İLE BÜLBÜL 

Çoban kaval çaldı, sordu bülbüle: 
Sürülerim hani, ovam nerede? 
Bülbül sordu, boynu bükük bir güle: 
Şarkıtarım hani, yuvam nerede? 

Ağ la çoban ağ la. o van kalmadt. .. 
Gözyaşı dök bülbül. yuva n kalmadı .. . 

Çoban dedi: Ülkelerim gitse de 
Kopmaz benden Anadolu ülkesi. 
Bülbül dedi: Düşman haset etse de, 
İstanbul'da şakıyacak Türk sesi ... 

Çalış çoban, çalış! Kurtar öz yurdu .. 
Şairlerden topla, bülbül, bir ordu. 

Çoban dedi: Edirne'den ta Van'a, 
Erzurum'a kadar benim mülklerim ... 
Bülbül dedi: İzmir, Maraş, Adana. 
İskenderun. Kerkük en saf Türklerim .. 
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Sarıl çoban, sarıl. mülkü bırakma. 
Yad elinde, bülbül, Türk'ü bırakma ... 

Çoban dedi: Sürülerim hep kaçsa, 
Bir sürüm var, kaçmaz: Adı Türk ili .. 
Bülbül dedi: Şarkı ölsün, yok tasa. 
Türkülerim yaşar, söyler Türk dili. 
Yalvar çoban yalvar! İli n kurtulsun .. 
Dile Hak 'tan bülbül: Dilin kurtulsun .. 

ÇOCUK DUALARI 

Her sabah erken 
Uyamrım ben, 
Derim gönülden: 

Elhamdültllah ... 

Bülbüller sazda 
Güller niyazda 
Derim namazda 

Elhamdülillah ... 

Şimdi gün doğar, 
Der hep insanlar, 
Vazifemiz var: 

Elhamdültllah ... 

Her sabah erken 
Düdük ötmeden 
Sımftayım ben: 

Elhamdülillah ... 

Sabah oldu bak, 
Hep gönlü çıplak 
Sana muhtaç halk 

Ey yüce Allah! 

Gazdda ordu, 
Çıkar Bozkurd 'u 
Kurtarsın yurdu 

Ey yüce Allah! 
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Vatanı kurtar. 
Hakan'ı kurtar, 
Her canı kurtar 

Ey yüce Allah! 

ŞEHiT HAREMi 
-Beşik Sallarken-

Uyu yavrum uyanacak günler var; 
Yarınları gözetleyen dünler var; 
Baban şehit, izlerinde ünler var; 

O izierde sen de dolaş, ninni! 
Öç gününe tezce ulaş. ninni! 

Uyu yavrum, yine şimşek çakıyor, 
Şehit baban gelmiş, bize bakıyor, 
Yarasından kızıl kanlar akıyor, 

Bu yarayı, dur, bağlayım, ninni! 
Sen ağlama, ben ağlayım, ninni! 

Uyu yavrum, uğur değil, yas tutma, 
Beybabanın öğüdünü unutma, 
Şimdi uyu, yarın hasmı unutma. 

Uyudukça gücün artar. ninni! 
Çabukbüyü, yurdu kurtar, ninni! 

Uyu yavrum, gözlerinde uyku var, 
Sen büyürsen düşmanlam korku var. 
Baban şehit, yüreğinde oku var, 

Bu ok vatan kaygısıdır, ninni! 
Borcun evlat saygısıdır, ninni! 

Uyu yavrum. tepesinde haç yatan 
Camiler var, bu mu seni ağlatan? 
Dayanamaz çiğnenmeye bu vatan! 

Camilere götür hilal, ninni! 
Hem yurdu, hem öcünü al, ninni! 
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UHUVVET ŞARKISI 

Osmanlıyız. kardaşlıkta kanunumuz ezeli. 
Bir milletiz, Mihal Gazi ordumuza gireli. 
Din farkını aramamak hepimizin emel i. 

Bir vatanın evladıyız, mezhep bizi ayırmaz: 
Acem bizi esirgemez, Firenk sizi kayırmaz. 

Bir toprağın gıdasıdır cismimize kan veren, 
Bir ikiimin havasıdır kanımıza can veren, 
Bir Allah'tır insanlara İncil ve Kur'an veren. 

Bir vatanın evlddıyız, mezhep bizi ayırmaz: 
Acem bizi esirgemez, Firenk sizi kayırmaz. 

İsldm olan beş vakitte camiine gitme/i, 
Hıristiyan kilisede kulluğuna yetme/i, 
Din başkadır, vatan başka. bunu ayırt etme/i. 

Bir vatanın evlddıyız. mezhep bizi ayırmaz: 
Acem bizi esirgemez. Firenk sizi kayırmaz. 

Gökte. yerde iki hilal karşılıklı kalacak, 
İyilik son galebeyi kötülüğe çalacak, 
Bütün dünya kardeşliğe bizden örnek alacak. 

Bir vatanın evladıyız. mezhep bizi ayırmaz: 
Acem bizi esirgemez. Firenk sizi kayırmaz. 

YAŞASlN UHUVVET! .. 

KURT İLE AYI 

Kurt koca/dı, kötrüm oldu, 
Bunu sezen bir genç ayı 
Yakaladı. kurdu yoldu. 
Dedi: "Haydi tiiysüz dayı. 

Yürü: yine yiğitlik sat: 
Dar et bize yeşil yurdu!" 
?içlerine dedi: "Fırsat 
Kaçırmayın, boğun kurdu!" 

Zavallı kurt öldü. inde 
Beş yavrusu kaldı öksüz 
Fakat birkaç yıl içinde 
Bunlar birer yiğit. gürbüz 
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Kurt olarak saldırdılar, 
Yeşil yurttan ayıların 
Vücudunu kaldırdılar. 

Çocuklarım ibret alın: 
Her bugüne var bir yarın! 

TEVHİD 

"İçtimai tasavvufa göre" 
Thnrımız bir tek ilah, 
Yok bize başka penah, 
İ:Ciye tapmak günah, 

Ldilaheillallah! 

Yurtta birkaç can olmaz, 
Birden çok vicdan olmaz, 
Ortaklı canan olmaz. 

Lailaheillallah! 

Gövdelerde kesret var, 
Gönüllerde vahdet var, 
Ferdler yok, cemiyet var. 

Ldilaheillallah! 

Kalkar, ruhlar bir yerde, 
Olunca, kalbden perdel 
Bir göz doğar içerde! 

Ldilaheillallah! 

Bir göz ki Yezdan odur. 
Millet o, vatan odur. 
Örf, tema, Kur'an odur! 

Ldilaheillallah! 
Muhammed Resulüllah! ... 

TÜRK'ÜN TEKBİRİ 

Hakkın muradı, 

Halktan fırladı, 
Açtık cihadı, 

Allahü Ekber ... 

Uyduk sancağa, 
Geldik uzağa, 
Eski toprağa, 

Allahü Ekber ... 
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Kaynaştı kanlar, 
Anlaştı hanlar, 
Btrleştt canlar, 

Allahü Ekber ... 
Veltlldhülhamd .. . 
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İBRAHiM ALAEDDİN GÖVSA 

1889'da İstanhul'da dogdu. Babası Filibeli
Zade Asım Beydir. İlk ve orta ögrenimini İstanbul 
ve Trabzon'da tamamladı. Mektebi Hukuku 1910 
yılında bitirdi. Başlangıçta Adiiye nezaretincie me
mur olarak çalıştıktan sonra Maarif nezaretine gi
rerek edebiyat ögretmeni göreviyle Trabzon'a 
atandı. Edebiyata merakı çocukluk yaşlarında 
başladı. Yazdıgı şiirlerini 1913 yılında (Gütf-ü-gü) 
adıyla bastırdı. Aynı yıl İsviçre'ye Psikoloji 

ve Pedagoji ögrenimi yapmak üzere gitti. Ögrenimini bitirdikten son
ra Yüksek Ögretmen Okuluna psikoloji ve pedagoji ögre tmeni olarak 
gönderildi. Bu okulda üç yıl müdürlük yaptı. 1921 yılında İlk Gençlik 
hakkında ruhiyat ve terbiye tetkikleri 1922'de "Çocuk Şiirleri'" 1926'da 
"Şen Yazılar" isimli eserlerini bastırdı. Aynı yıl maarif ve kaleti tali m 
ve terbiye dairesi üyeligine getirildi. Bir yıl sonra da Sivas Milletvekili 
seçildi. Pariementer görevini sürdürürken "Çocuk Kalbi, 1927". "Ço
cuk Ruhu. 1929" adlı eserlerini yayınladı. 1932 yılında on yıl içinde 
yazdıgı şiirlerini "Çanakkale izleri" adlı kitabında topladı. 1935'te Ma
arifVekaleti müfettişligine atandı. 1939 yılı seçimlerinde yeniden mil
letvekili oldu. 1941'de "Acılar" adındaki şiir kitabını. "Türk 
Meşhurları" adlı eserini çıkardı. Bir süre "İnönü Türk Ansiklopedisi'
'nin genel sekreteri oldu. Buradaki görevi. kendi istegiyle emekli ol
duktan sonra da sürdü. "Resimli Yeni Lügat" ve "Ansiklopedi"yi ha
zırladı. Bu eseri ölümünden sonra beş cilt halinde yayınlanmıştır. 

Ziraat Bankası yönetim kurulu üyesiyken 29 Ekim 1949 tarihin
de geçirdigi bir kalp krizi sonucu Ankara'da öldü. Mezarı Asri Mezar
lıktadır. 

KÖRDÜGÜM 

Elli yıldır şu ömür kervanının yolc.usuyum. 
Öyle her yoldaşı sevmezse de dzdde huyum, 
Aşind çehre azaldıkça duraktan durağa, 
Acı bir hatıra enkaazı çöker ortalığa. 
Her giden, sanki içimden yeni bir parça alır: 
Kervanın safları dolgunsa da, gönlüm boşalır. 
Ya, bu yol böyle sürüp gitse! .. derim, ürperirim; 
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Bir yakın günde fakat bi tse! .. derim. ürperirim. 
Arka bir dalgalı umman gibi toprak yığını. 
Önde bilmem geçidin nerye çıkıp vardığını. 
Yürürüm anlamadan bastığımı. gördüğümü: 
Dolaşır zihnime örnrün ezeli kördüğümü. 

TAV AF 

Bir milletin melalini söyler derin derin 
Deryd önünde çırpınarak Dolmabahçe'nin. 

Gönlümde eski hdtıralar. eyledim lavaj: 
Artık o doğmuyor. diye muzlimdi her taraf. 

Çarnlar hüzünlü. yollara düşmüş söğüt. çınar. 
Yaprak döküp huzura kapanmıştı sonbahar. 

Mermerli medhalin ona layık vekaarı boş. 

Heyhdt. o muhteşem kapının intize'in boş. 

Sessiz nöbetçiler de heyüld dolaşmada. 
Her yerde bir kederli muamma dolaşmada . 

Susmuş bütün saray. nefes almaz o izdihdm. 
Son uykusunda tek rahat etsin deyip Atam. 

Son uykusıında. öyle mi bir devr uyandıran? 
Bir ırka can veren Atatürk adlı kahraman? 

IJüşsiln olur mu toprağa. yöçmüş cihdn gibi? 
Sönsün o mdvi gözleri bir dsumdn gibi? 

Sussun. o md-verd konuşan. ma 'den i edd? 
Dursun. olur mu. hilkate bir fahr olan zeka? 

Söz ler ki çağiayıp köpüren bir pınar gibi. 
Hisler ki şahlanıp atılan dalgalar gibi. 

Aliye hale. geçmişe her anda bir temas 
Hin türlü ihtisas ile. bin türlü ihtiras. 

Milyarıla halkı cezb ile mihraak o lan zeka: 
~fratı. hadsi. vecdi. tezadıyle bir deha ... 

Bir meş'aleydi neş'esi her bezme nür olur 
Hir harikaydı benliği bir mülkü doldurur. 
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Cismiyle pek güzeldi ve rühuyla devdi o, 
Bir yıldırımdı. bir mütekdsif alevdi o. 

Eyvah, o varlığın bize kalmış fesanesi: 
Yastıkta bir ışık yele, arslan nişanesi. 

Karşımda servilik ve gurübun vuran alı. 
Göklerde şimdi Çankaya 'mn şan lı kartalı ... 

Ey nam alan, zafer yaratan. inkılab açan; 
Ey yol veren hükümleri tarihe bir zaman. 

Ey, eski kahramanları geçmiş asırlarıni 
Gaazf'ye ihtiram ile kalkın ve toplanıni 

Saf bağlayıp selama durun hep. odur gelen! 
Türk ırkının muhabbeti üstünde yükselen. 

Ölmez. evet, gönülZere heykel kuran Atam! 
Lakin. nedir, içimdeki payansız inhidam? 

VATAN 

Bir gün gelir başka yerler gezersen, 
Gönlünde bir yabancılık sezersen, 
Annesinden ayrı düşen bir yavru 
Gibi sızlar küçük kalbin, işte bu 
Vatan sevdasıdır, bu söze inan: 
Hepimizin annesidir bu vatan. 

Uzaklardan dönüyorken vatana 
Rüzgar bir hoş koku getirir sana, 
Dalgaların llsanından anlarsın. 

İstersin ki gemi uçsun. yaklaşsın. 
Bir minare gözükürken sislerden 
Kalbin taşar içindeki hislerden. 

Mavi gökler. yeşil kırlar. şehirler. 
Bize şeref fısıldayan nehirler, 
Uyan diye uğuldayan koru lar ... 
Düşün yavrum, bu yerlerde neler var? 
İşte senin bu değerli memleket, 
Annen gibi onu sev de hizmet et. 
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Bir fena söz işitirsen iyi bil: 
Beğenmeyen bizi halis Türk değil, 
Bir yabancı seni gelir kandınr, 
Eğer derse bu memleket fenadır 
Darıl yavrum, onu sakın söyletme. 
Thprağını hainlere çtğnetme. 

SİPERDEN MEKTUB 

Allah'a dua et, düşman tırpanı 
Devlet ağacını yolmasın, anne. 
Altında dökülsün oğlunun kanı, 
Bayrağın gül rengi solmasın anne. 

Köyden biri geldi taburumuza, 
Meğer söz kesilmiş muhtarın kıza. 
Gece niyet tutup baktım yıldıza, 
Artık söyle o iş olmasın, anne. 

Düşünme boş gelse posta katarı 
Siperden akın var yarın dışarı: 
Kadere razı ol. uzun yolları 
Bekleyen gözlerin dolmasm. anne. 

BİR SÖZ OYUNU 

Göz menekşe, saç sümbül 
Dili bülbül. tent gül. 
Ümit verir aldatır 
İster ağla, ister gül. 

Damlacıktı geçen yıl 
Kız, dedim geliş büyü! 
Serpilmiş. bir içim su 
Bakış sır, gülüş büyü. 

Görmeden yararnazı 
Geçtrdtm bütün yazı 
Ne bir haber gönderdi. 
Ne de bir satır yazı. 

O kadife ağzında 
Çiğnediği ak sakız 
Gibi çiğneytp ezer 
Göz ucuyla baksa kız. 
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İpek gibi ten gördüm. 
Üstünde bir ben gördüm. 
O kadar güzeldi ki 
El bilemez, ben gördüm. 

Tükendi. oldu ziyan 
Yürek. gönül. kafa. can 
Hdld anlamaz gibi 
Gülüp geçer afacan. 

Yıldız mısın. güneş mi? 
Diye sordum. ay dedi. 
Güvercin mi. kumru mu 
Diye baktım. ay dedi. 

O piyade güzele 
Bindiğim atı verdim. 
Çiğne diye yoluna 
Gönlümü atıverdim. 

Denizin engininde 
Sevindim kara gördüm 

Yanaşıp bulmayınca 

Dilnyayı kara gördüm. 

Seııda uçurumunda 
Yıpraııdığım elverir. 
Dlişl ilğilm il öğrense. 
Yar acı9ıp el verir. 

DENİZLER 

Yazııı dcııiz pek ııslııdıır. 

Gı'irlillı'i clrrll'd<'ll dıımr. 

Gelinlerirı etekleri 
Gibi yilrı'ir akaıı yeri. 
Küçük. sevimli dalgalar 
Kenarlara neler sorar .. 

Havada gizli anne/er. 
Yavaşça . sanki "ninni" der. 
Çağıltısız. iniiLisiz 
Mışıl mışıl uyur deniz. 
Fakat kışın o saldırır, 
Semdya dalga kaldırır, 
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Bütün kenan hırpalar. 
Boğar nice kayıkçılar. 
Hayat işte böyledir. 
Bizimle her şey eğlenir. 
Deniz gibidir ömrümüz. 
Geçer mi hiç gürültüsüz? 
Bugün sefalı olsa da. 
Yarın kederli mutlaka. 
Güvenme talihe sakın: 
Bilir misin, ne var yarın? .. 

YARALI 

İri. geniş çehresinde dalgalı 
Parça parça güneş. barut lekesi. 
Çatık kaşlar gösterir ki kavgalı. 
Alnındaki büklümlerde öfkesi. 

Çene enli. elmacıklar az çıkık. 
Kahramanca yüzden taşar gür bıyık. 

Geniş göğüs. iri. metin omuzlar, 
Bazusuna burç eğilen bir civan. 
Şimdi yerde bin güçlükle kımıldar. 
Bir yıkılmış kale gibi perişan. 

-Geçmiş olsun. nasıl oldu? 
-Döğüştük. 

Cevab budur. çok söylemez asil Türk. 

Çok söylemez. fakat o saf gözleri 
Rühundaki derinliği anlatır. 

Orda harbi. intikamı. zaferi, 
Orda köyü, evi. aşkı hep vardır. 

Ah o gözler ölüm, hicran, kan dolu. 
-Nerelisin a hemşerim? 

-Konyalu ... 
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AKA GÜNDÜZ 

1885 yılında Katerin ile Alasonya arasında, 
bir dag köyünde dogdu. Türk edebiyatma roman
cı, hikayeci, gazeteci ve şair olarak elli yıl hizmet 
etti. Aka Gündüz Rizeli Finci ogullarından Bin
başı İbrahim Kadri Bey'in ogludur. Çocuklugunu 
babasının görevleri sebebiyle Balkanların muh
telif bölgelerinde geçirdi. İlk ögrenimini Serez'de 
yaptı. Selanik'teki Askeri Rüştiye'ye devam etti. 
Yunan harbi sırasında Babası cepheye gidince 

üvey annesi O'nu okula göndermek isterneyince Aka Gündüz İstan
bul'a amcalarının yanına kaçtı. Amcası Kadri Bey Gündüz'ü Galata
saray İdadisi'ne yazdırdı. Bu okulda ünlü hikayeci Ömer Seyfettin ile 
birlikte okudu. Daha sonra Edirne Askeri İdadisi ile Kuleli'yi bitirdi. 
Hastalık gerekçesiyle askerlikle alakası kesildiginden Paris'e gitti. Ko
lej'de. Güzel Sanatlar'da ve Hukuk'ta okuduysa da bu ögrenimlerini 
tamamlayamadan iki buçuk yıl sonra İstanbul'a döndü. 

31 Mart olayı üzerine gönüllü yazılarak hareket ordusu ile birlik
te İstanbul'a geldi. Hürriyet mücadelesinin öncülerinden birisi oldu. 
Balkan Savaşı başlamak üzereyken "Thnin" gazetesinde yayınladıgı 
makaleler arı duru bir dille yazdıgı özlü yazılar ve Balkan yenilgisin
den sonra hece vezni ile yazdıgı kahramanlık şiirleri Türk gençligi
nin hafızasında uzun yıllar unutulmaz bir iz bıraktı. 

İstanbul işgal edildiginde hürriyet tutkusu ile ele aldıgı memle
ket davalarıyla dopdolu güzel yazıları ve mitinglerde yaptıgı heyecan
lı konuşmaları yüzünden işgal kuvvetlerince tutuklandı ve Maltaya sü
rüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin girişimi sonucu di
ger sürgün arkadaşlarıyla birlikte hürriyetine kavuştu ve yurda dön
dü. 

1932 yılında Ankara'dan milletvekili seçildi. Parlamenter hayatı 
aralıksız 1946 yılına kadar devam etti. 6 Kasım 1958'de öldü. 

Eserleri: 

Türk Kalbi, 1911, Türkün Kitabı, 1911. Katırcıoglu (1913-1914), 
Muhterem Katil, 1914, Bozgun (Şiirler, 1915-1916), Kurbagacık, 

(1916-1917), Bu Thpragın Kızları, 1927, 1935, 1942, 1945. Dikmen Yıl
dızı, 1928, İki Süngü Arasında, 1929, Yazı Kitabı vb. 
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ANKARA MARŞI 

Ankara şehri dünyada tektir: 
İnkılci.p için demir direktir: 
Mazlum yurtlam canlı örnektir; 

Ttı. ri h te geçti başa Ankara: 
Yaşa Ankara! yaşa Ankara! 

Burada çarpar vatanın kalbi, 
Dumlupınar'da yatanın kalbi, 
Zafere zafer katanın kalbi. .. 

Ttı.rih:e geçti başa Ankara: 
Yaşa Ankara! yaşa Ankara! 

Çankaya 'lıdır Ankara şehri, 
Bağrından geçer Sakarya nehri; 
Ankara yendi. yenilmez dehri, 

Ttı.rihte geçti başa Ankara: 
Yaşa Ankara! yaşa Ankara! 

AHI 

Sordum geçen yaralıya: vatanı 
Cevap verdi nılru sönmüş gözleri 
-Kör olaydım. görmeyeydim ben anı
Ateş saldı yüreğime sözleri: 

Kartal basmış, ıssız kalmış yuvalar, 
Bülbül susmuş, gül kurumuş bağında .. 
Damlar çökmüş. şehid dolmuş ovalar, 
Çağlayanlar kan köpürmüş dağında .. 
Ağla bülbül! çok zehir var dilimde 
Türk kalmamış koca Urumeli'nde .. 

Birer binek taşı olmuş mezarlar: 
Ni nem· ninemt seni de mi çiğnettik? 
Ey türbelert ey şehidler! hisarlar! 
Sizler için biz ne yaptık, ne ettik?! 
Ağla bülbül! çok zehir var dilinde 
Türk kalmamış koca Urumelinde .. 
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Kavalını kırmış çoban ağlıyor, 
Sahrdların yeşil benzi sararmış .. 
İhtiyarlar hicret yükü bağlıyor. 
Yeller susmuş, tan yerleri kararmış .. 

Ben ne ettim? Nedir benim günahım? 

Zindanlarda garib kaldım. nideyim? 
Hak yolundan ayrılmadım Allahım! 
Kurtar heni! kurtarmağa gideyim .. 

Ağla bülbül! çok zehir var dilinde 
Türk kalmamış koca L'rumeli'nde. 

SAKARYA 

Ne sandılar? Türk süngüsıl parı/dar ya! 
Türk kalbinde güneş mi var? güneş var ya! 
Ebet bu su kan köpürılr. kan akar ya.' 
Onun adı: Türk yurdunda Türk-Sakarya.' .. 

Bu kıyılar: (yirmi üç gün kıyıları.) 
Bu kıyılar. kızıl düğün kıyıları. 
Düşmaniara ölüm. sökün kıyıları: 
Onun adı: Türk yurdunda Türk-Sakarya! .. 

Yürü asker. yürü subay. yürü tarih! 
Ufukları zaferin/e bürü tarih! 
Zalimleri eze eze sürü tarih! 
Onun adı: Türk yurdunda Türk-Sakarya ... 

MÜSVEDDE 

Ne kör talihin var. ey kuru kafa! 
Güldüğün göstermez. tek gözlük bile .. 
Beyhude başvurdum bin bir tarafa 
Azıcık dolmadı çektiğim çile. 

Eline düşerek kuyuya indim 
Beğendi paşanın çürük ipiyle .. 
Kopunca, Gayyada kaldım efendim 
Kim derdi edecek bana da hile? .. 

"Hüsnü" mü nedir o? Açtı aramı 
Kırk yıllık ahbabım ·'Celal Nuri ' 'yle: 
Koydu da meydana akla kararnı 
Halime gülüyor "Karasu" bile. 
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Bir türlü kanmıyor ne düşman, ne dost 
Bendeki şairlik Allah vergisi; 
Rutubet aldıysa Fındıklıda post 
Yaşasın Ldngamn karpuz sergisi.. 

Burada nağmemi dinleyen yoksa. 
Salarım bülbülü bekçisiz bağa. 
Felsefe aşına karmmz toksa, 
Darılır giderim ben de bu dağa .. 

Hey (Rıza) bir şamn, şöhretin var ki. 
inanan olmazsa, bastır yemini; 
Dünyalan ilmine o rütbe dar ki. 
Gölgede bıraktın Serkenkebini!. 
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M. FARUK GÜRTUNCA 

1904 yıhnda Edirne'de dogdu. İlk ve orta ög
renimini Edirne'de yaptı. Edirne Muallim Mekte
binden mezun oldu (1922). Bir süre ögretmenlik 
yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Dişçilik 
Okulu'nu bitirdi. "Çocuk Sesi", "Afacan", "Genç 
Liseli", "Gelincik", "Okul ve ögretmen Dergisi", 
"Her Ay", "Her Hafta" dergilerini ve sonra "Yıl
dırım Postası", "Politika", "Her Gün" gazeteleri
ni çıkardı. XI dönem İstanbul'dan milletvekili 

seçildi. 1982 yılında vefat etti. 

Eserleri: 

"İlk Menba" (Şiirler, 1923), "Kanh Akşam" (Manzum Oyun, 1927). 
"Çocukların Şiir Kitabı" (Çocuk Şiirleri, 1928), "Bu Arslana 
Dokunmayın" (Kahramanhk Şiirleri, 1939), "Dag Başında Aşk" (Ro
man. 1939), "Anadolu" (Kurtuluş Savaşı Şiirleri. 1939), "Atatürk'e 
Agıt", "Millete Destan" (1944). "Bu Vatana Dokunmayın" (1946), "Th
na Gülü" (1949), "Kıbrıs Destanı" (1964). "Peygamber Efendimizin 
Hayatı" (Mustafa Darir'in Siyer-i Nebi'sinin günümüz Türkçesine çe
virisi, 1965). "Hadikatü's-Şuara" (Fuzuli'nin eserinin manzum günü
müz Türkçesine çevirisi, 1970). "Oguz Han", (Oyun 5 perde, 1971). 
"Büyük Hakan Alpaslan" (Manzum Oyun. 4 perde, 1971). "Fatih Sul
tan Mehmet" (Manzum Destan. 1979). 

Milli bir heyecanla yazdıgı şiirlerle dikkati çeken M. Faruk Gür
tunca, Anadolu 'yu. Anadolu insanının şiirini kendine has yi git bir ses
le dile getirdi. 

DEMİRCİLER ŞARKISI 

Dağıldıkça kızıllıklar ocağımızdan, 

Alnımızda sanatın bir ateşi yanar, 
Örs başında sanırız bu ocağı bir an. 
Bize hayat, necat veren, bir kızıl pınar. 

Biz ateşin çocuğuyuz. öz işçileriz, 
Ocaktaki kızıllığı candan severiz. 
Şimdi eski küjlenmiş bir demir parçası. 
Biraz sonra elimizde beyaz bir çelik. 



Kalmamıştır üzerinde en küçük pası, 
Bu ocağa. bu ateşe biz gönül verdik. 

Ateşlerin çocuğuyuz ... öz işçilerizi 
Kıvılcımlı bir ocağı candan severiz! ... 

SAKARYA BOYLARINDA 

Biziz istiklal için kahramanca cenk eden. 
Sakarya boylarında kılıç aynatan biziz. 
Ölüm saçan nefesi ta .. şarktan garbe giden, 
Ateşten gülleleri düşmana atan biziz! .. 

Biz düşmanı dökmüştük Akdeniz koylarına. 
Kanı armağan ettik Sakarya boylarına! .. 

Bin cihandan güzeldir bizim Anadolu 'muz, 
Anne gibi severiz onun dört bir yanını. 
Fedadır yalnız ona şu çelikten kolumuz. 
Ölse bile kanımız çizer Türk vatanını! ... 

Düşmanı biz döktük Akdeniz koylarına. 
Kanı armağan ettik Sakarya boylarına! .. 

EFELER 

Kızıl ay yayarken gür saçlarını, 
Mor dağlarda silah çatar efeler. 
Dolaşarak dağın yamaçlarını, 

Mavzerden kurşunlar atar efeler! ... 

Birkaçı bir yanda ateşler yakar, 
Ay alınlarına gümüş iz takar. 
Çimene yaslanıp göklere bakar, 
Yıldız ışığında yatar efe ler! ... 

Dünyayı tutmuştur o efe adı, 
Mavi cepkentdir onun kanadı. 
Yiğitlikte bulur efeler tadı, 
Bunu da cenklerde tadar efe ler! ... 
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YURDUMUN KARŞlSlNDA 

Ben güzel yurdumu gezdim bir ucundan bir uca: 
Kokular verdi o Balkan kokusundan Thnca. 
Bir zafer tacı gibi tarihi anlattı Meriç, 
Hiç unutmam, Timalardan su içen orduyu hiç! 

İşte; Beç tlleri üstünde koşan atlarımız, 
İşte; Ejld.klarımız, işte o Karpatlarımız. 
Öncüler td. .. göbeğinden geçiyor Avrupanın, 
Korkusundan dili bir anda tutulmuş Papanın! 

Nazlı İstanbul'u çepçevre saran sılr bana der; 
"Sanki Türk topları üstümde bugün gümbürder!'" 
Geçttğim gün kıyısından o güzel Akdenizin, 
Görürüm, mavi ufuklardaki bir ince izin 
Nazlı hattında uçup bir geminin gezdiğini 
Yüce mazi salar artık yeni hülyaya beni! 

Geçelim bir anayurdun o güzel yaylasını, 
Atalım göğsümüzün derdini, günlük yasını, 
Bakınız göğsü kabartan şu vatan toprağına; 
Bakınız Türk ilinin dimdik olan hür dağına! 

Kaç asır ordumuzun geçtiği yerler burası.. 
Şanlı Türk oğlunun öz kaynağı, erler yuvası!. 
Buradan akmış o arslan o sipahi atalar, 
Hangi el. hangi cesaretle bu öz yurda dalar? .. 
Biliriz yurda dolan burda nasıl parçalanır. 
Bizi dünya tanıyor, her kara mejkılre tanır. 
Biliriz binbir anıt yapmayı, saldırmayı biz 
Biliriz yurda giren bayrağı kaldırmayı biz. 
Şu vatan rüzgarının nağmesi der; Türk oğlu 
Koca tarihine bir bak. ne zaferlerle dolu! 
İşte Cengiz ler, Oğuz lar, koca Fatih, Atatürk ... 
Ne şereftir, ne kadar mutlu ki derler sana: Türk! .. . 

ASKERE GİDİYORUM 

Ağalar Allaha emanet olun. 
Kur'am geldi gidiyorum askere. 
Ninem, karım siz de emanetsiniz, 
Kur'am geldi gidiyorum askere .. 
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Omuzuma attım beyaz torbamı, 
Geride bıraktım yeşil obamı. 
Yarın giyeceğim asker urbamı, 
Kur'am geldi gidiyorum askere ... 

Harmanıma artık Zeynebim baksın. 
Tüten ocağımı Thsun'um yaksın. 
Çakıllı deremiz gürleyip aksın, 
Kur 'am geldi gidiyorum askere .. 

Kur'ası gelenler tren dolusu. 
Dua etti bize köyün "ulu "su. 
Yüce yaylalardan içeceğiz su 
Kur'am geldi gidiyorum askere ... 
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MUHİDDİN NADİR GÜVEN 

1915 yılında Beyrut'ta dogdu. Lise egitimini 
1932 yılında İstanbul Kabataş Lisesi'nde tamam
ladı. 1937 yılmda DGSA Mimarlık bölümünden 
mezun oldu. Serbest mimar olarak uzun yıllar ça· 
lıştı. 1961 yılına kadar Mimarlar Odası yönetim 
kurulu üyeliginde bulundu. 

1961-1969 yılları arasında iki dönem İstanbul 
milletvekilligi yaptı. BiJincİ Koalisyon hükümetin· 
de ilk imar ve İskan Bakanı olarak görev aldı, 

elli civarında mimari eseri vardır. 
Şair ve şiir hakkında düşünceleri şöyledir: Şair, yaratıcılıgına akıl 

ölçüsünü katabilen. sert kalıplar dışında kurallara uyma ciddiyetini 
terennümünde taşıyan kişidir. Şiir, üstün deyiştir. Şair, ömür boyu bu· 
nun arayışı içinde, liyakatı isbat yarışında yer alan bir havaridir. 

Şairin, ince ve alımlı bir İstanbul üshlbu ve deyiş güzelligiiçinde 
yazdıgı şiirlerini topladıgı eserleri şunlardır: 'Neredeydin" 1967, "O 
Akşam" 1969. "Bitmesin" 1969, "Uçurtma" 1970, "Perde" 1972, "Ye· 
re Düşen Baş" 1974, "Söyle Nerde Ellerin" 1976, "Büyük Ses" 1976, 
"Yine Sevgi" 1978, "Dilek" 1985. 

MİNNET 

Yeniden görünce seni, 
Bir tülün arkasında yepyeni 
Küçücük tanıdık bir selam senden 
Kimseler farketmeden, 
Kuşlar gibi kanatlandım sevinçten, 
Yapraklam çiçeklere selam yolladım. 
İyi akşamlar .. Dedim hepinize .. 

.. Onu ne kadar seviyorum, dedim. 

Sardım nem kokan toprağı 
Yüreğim taşkın muhabbetten ağladım. 
Otları, böcekleri birbir 
Seninle çağırdım. 
Gökler, bulutlar, ağaçlar 
Thş. toprak, dünya hayat doldu seninle. 
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İnayetim, bağışlarnam olsun hepinize 
Bir dolu seslenişle, Aziz olsun, herşey 
Su gibi aziz olsun, seninle ... 

.. Ne kadar seviyor beni.. Rabbim biliyorum, 
Seni anarak hep haykırıyorum: 
Min net. Sana Minnet binlerce ... 

ÇEMBER 

Güneşin yedi rengiyle gördüm seni, 
Başında ışıktan yağmur. 

Yüzünde altın çenber o tüylerde oynanan. 
Gözlerinde dopdolu kimseye söylenmeyen. 
Düşünüş yaratışı 

O gecede, gündüzde. 
Yeni bir güç. büyüyen elierirnde 
Sen ağzımda beste, yıllar boyu söylenen, 
Kumlar ince, sular mavi ve serin, 
Gök ve toprak türküsü. 
Değemiyen o elin akıl almaz büyüsü, 
Kopan büyük kıyamet tkimiz arasında. 
Yer ve gök duasında. 
Atılan düğümümüz. 

ŞE MSİ YE 

Senden, senden sezerim, senden yağan yağmur/ar. 
Thşırım senden diye sımsıkı ellertmde, 
Siyah doku yuvarlak avucumda Şemsiyen. 
Açılı parmaktarım gerili tellerinde. 
Ard arda kanat vuran sayısızda kemerler. 
Damlanın süzülüşü yere inen Damlardan, 
Kah koşuda, kah yavaş uçlardan dökülüşü. 
Öylece boşanışı içimdeki dehlizden, 
Hiç Dinmeyen Pınardan sessizltkte akışı. 
inerken katılışı biribirine damlanın, 
Yüzüme yüz sürüşü. yanaklarım, ellertm. 
Kaldırırnda taşlarda yerde kalan tzlerim. 
O rüzgarla savaşır darmadağın saçlarım. 
Karışır bir kubbeye kemerlerde savrulur. 
Sonra döner tutunur dertli başa bembeyaz. 
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O boşlukta verdiğin nefeslerin duyulur, 
Kesik kesik çalınır bir Mıtripte depderin. 
Biriken damlalarta su ve toprak o çamur, 
Balçık yolda bin adım adamlar yürür durur. 
Gideni bulmak için yükselir dizlerinde, 
Kapısız o zindanda. 

El ayaklar zincirsiz birbirine vurulur, 
Sımsıkı sarılışta içim durur, durulur: 
Senden derim Bendeki o simsiyah Şemsiye, 
Beni Benden koruyan bir Sığınak Şemsiye. 
Siyah kubbe kemerler aydınlıkta yuvarlar, 
Senden, Senden Sezerim Şemsiyende Yağmurlar. 

• Kullandığım Şemsiye Onundu. 

MUMLAR VE BEN 

Gidenin arkasından karanlığı gecenin, 
Gölge iner yüzlere süzülürken camlardan. 
Tül olur, tül tül olur uzanır perdelere, 
Dizilir masalarda başları insanların. 
Sevgileri ararım, 
Sonra döner sorarım: 

Yalnızlıkta yer alan, söyleyin mumlar nedir? 

Duygular arar durur yüreklerde yerini, 
Vücutlarda dizginsiz hiç bitmeyen oyunlar. 
Ne bir ikram dünyada pençeleşen ellerde, 
Ne bir davet dillerde dellllere gönülden. 
Ararım güzelliği, 

Döner sonra sorarım: 

Sarınan özlemime, söyleyin mumlar nedir? 

Dökülürken tavandan loşluğu ışıkların, 
Gitarın 1tombonun Davulun temposunda. 
Hayaller sıçrar durur sahnesinde Hayatın, 
Eğilip bükülmeler döne döne o yerde. 
Bakışları ararım, 

Sonra döner sorarım: 

Gelmeyende beklenen, söyleyin mumlar nedir? 
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Alevlerden boşluğa kıvrımlarda yükselen, 
Bir ömür törpüsünde yer alırken insanlar. 
Melodiler, besteler uğultuda kaybolur, 
Çılgınlıkta yok olur aşkların hikayesi. 
Boşluklarda uçarım, 

Döner sonra sorarım: 

O gerçekte yazılan, söyleyin mumlar nedir? 

BALlKÇI VE AY 

Geceyi saran ışık, 
Dökülür zerrelerde bembeyaz yuvarlaktan. 
Yağar çıplak sırtlara, 

Bir ürperti görmeyin. 

Görmeyin Gümüşyolda, 
Gelen kimdir sormayın o çimenin yolunda? 
Öylece duran kimdir? 
Kısmetine Rastgele. 

Rastgele oltasına, 
Çakılı öyle kalmış. dalmış dibe diplere. 
Lambasında kayığın, 

Kaderi noktalanmış. 

Noktalanmış sularda, 
Ayselinin ak teni hem kırmızı hem sarı .. 
Çaparide balıklar, 
Madalyanda yer almış. 

Yer almış salkım salkım, 
Çırpınır altasında sevinci var adamın. 
Sevinir AY yukarda, 
Elpençe divan durmuş: 

Bir ürperti görmeyin, Kısmeline RASTGELE! 
Kaderi noktalanmış. 
Madalyanda yer almış, 
AY BALlKÇI beraber. 

VARlığa selam durmuş/Bir MUTLULUK sormayın. 
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İ STEK 

Pırıl pırıl bir karanlık, 
Yaklaşamaz gündüz yanına. 
Gecede buldum ellerini, 
Thpluyorum habersiz. 
Seni parmaklarından. 
Ve yaşıyorsun bende. 
Bir tutarn kağıtta yaşıyorsun. 
Yanıyarsun siyah kelimelerde ışıl ışıl. 
Kattım özlemini duygularıma. 
Kaldırıma oturmuş. 

Yaşıyorum böylece seni, sensiz. 
Ayaklarımda. 

Bıçkı ses veriyor ağacında, 
Kokup yayılıyor kokun. 
Kök nar, Çam ve Selvi 'de mozalak. 
Çizgilerden uzamyorum sana. 
Karıyarlar harcımı kürek kürek, 
Kum. çakıl. su, elek. elek, 
Ve patlayan bir torbadan akıyorsun. 
Sarıyorsun, 

Ben de saracağım çubukları birazdan. 
Çivili kalıbımda. 
Seninle dolacağım. 
Thşıyacağım tek başıma Dünyayı. 
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FEYZİ HALICI 

1924 Konya dogumludur. İlk, orta, lise tahsi
lini Konya'da tamamlayıp İstanbul Üniversitesin
den 1950 yılında Kimya Yüksek Mühendisi ola
rak diplama almıştır. Bir süre Kimyagerlik ve ti
caret yapmış. basın hayatına atılmıştır. Arkadaş
larıyla birlikte Konya Gazeteciler Cemiyetini 
(1951), Konya Kültür ve Thrizm Dernegini (1959), 
Konya Kültür ve Thrizm Vakfını (1977) kurmuş
tur. Halen vakfın başkanıdır. 

On bin yıllık kutsal belde Konyanın sahip bulundugu tarih-kültür
sanat varligını kültür-turizmi esprisi içinde ve "yaşayan Konya" ima
jını yansıtacak şekilde bütün dünyaya degişik faaliyetlerle sunmak
tadır. 

Çınaraltı dergisinde sanat hayatına atılmıştır. Degişik dergilerde. 
gazetelerde şiirleri. yazıları yayınlanmıştır. 1957 yılı.ıda Konyada ay
lık kültür-sanat-turizm ve falklor dergisi ÇACRI'yı yayınlamaya baş
lamıştır. Yurdumuzun en eski üç dergisinden biri olan ÇACRI otuz 
üçüncü yayın yılına girmiş bulunmaktadır. Kültür ve Thrizm Bakan
Iıgının yedi yıl süreyle Çagdaş Türk Kültür Eserleri yayın kurulu üye
lig! ile, Milli Kültür Dergisinin yazı kurulu üyeligini yapmıştır. 

Şiir, Antoloji. Güldeste, Gezi, Araştırma, Falklor ve Halk Edebiya
tıyla. Kongre ve Seminerlerle ilgili altmış beş eseri yayınlanmış bu
lunmaktadır. Kültür Bakanlıgınca 1980 yılında Dünya şairlerinin ka
tıldıkları Struga Şiir Şölenlerine Türkiye'yi temsilen gönderilmiştir. 
Şiirleri ders kitaplarında, antolojilerde yayınlanmıştır. Şiirleri dünya
nın sayılı dillerine tercüme edilmiştir. Büyük Önder Atatürk'ün kur
dugu Türk Kooperatifçilik Kurumunun 1979-1981 yıllan arasında ge
nel başkanlıgını. Türkiye-Pakistan Kültür ve Dostluk cemiyetinin ge
nel başkanligını yapmıştır. 1968-1977 yıllan arasında Konya Senatör
lügünü yapmıştır. Halen Pakıstanın Konya fahri konsolusudur. Lond
ra Rumi komitesi üyesidir. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı onur üyesi
dir. Basın şeref kartı hamilidir. Türk Thnıtma Vakfı (TÜTAV)ın kuru
cu üyesi ve Yönetim Kurulu üyesidir. Atatürk Kültür, Dil ve Thrih Yük
sek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu üyesidir. 

Eserleri: 

Bir Aşkın Şiirleri (Şiirler, 1947), Masmavi (Şiirler. 1952). İstanbul 
Caddesi (Şiirler. 1956), Günaydın Şiirler 1960), Dinle Neyden (Şiirler. 
1960). Beşinci Baskı. Gecenin Bir Yerinde İki Ceylan (Şiirler, 1966). 
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Selçukya'da Aşk (Şiirler, 1967), Yaşama Sevinci (Şiirler, 1983), Struga 
Şiir Akşamları (Gezi Notları ve Şiirler, 1982). Mesnevi'nin Birinci cil
dinin şiir olarak aruz vezniyle tam tercümesi, 1986, Mevlana'dan Ru
bailer, aruz vezniyle Türkçe çevirileri, 1985, Bizim Şairler (Güldeste, 
1952), Çagrı'da Yeniler I (Şiir Güldestesi, 1960), Çagrı'da Yeniler II (Şi
ir Güldestesi, 1961), Saz Şairlerinin Diliyle Atatürk (Güldeste, 1983), 
Kültür Bakanlıgı Yayınları. Aşık Şem'i Hayat-ı Eserleri ve Yeni Bulu
nan Şiirleri (Araştırma) 1982 Kültür Bakanlıgı Yayınları, Konya Fıkra
ları (Araştırma, 1982), Mevlana Güldesteleri, on beş ayrı kitap (Mevla
na Üzerine Araştırma Yazıları, 1961-1975). Uluslararası Mevlana Kong
releri Bildiri Kitapları, 1977, 1978, 1981, 1983, dört ayrı kitap. Mevla
r.a Celaleddin Hayatı ve Eserleri (Araştırma-Biyografya, 1986) Ulusla
rarası Folklor ve Halk Edebiyatı Kongre Bildirileri Kitapları, 1976, 1985 
(Üç kitap), Türkiye Thrizmi ve Kültürü Üzerine Düşünceler (Araştır
ma, 1977), Birinci Milletlerarası Yemek Kongresi Bildirilen Kitabı (Kül
tür ve Thrizm Bakanlıgı'nm katkısıyla, 1988), İkinci Milletlerarası Ye
mek Kongresi Bildirileri Kitabı (Kültür ve Thrizm Bakanlıgı'nın Kat
kısıyla, 1989), Geleneksel T-J.rk Mutfagı Sempozyumu Kitabı Bildiri
leri, 1982, Yabancı Yemek Uzmanlarınca Türk Mutfagı, 1988, Neoli
ttk Çagdan Günümüze Konya Bildirileri Kitabı, 1984, Türk Musikisi
nin Dünü Bugünü, Yarını Bildirileri Kitabı, 1986. 

BENİ 

Ettiler dost nazarında 
Estr, göze, kaşa bent! 
Sorgusuz can pazarında 
Yazdılar en başa bent!. 

Başım yüce arşa-değin, 
Gücünüz yeterse eğtn! 
Meytl vermtş bellemeytn 
Acı ptşmtş aşa bent! 

Ejkdrım zor geltr dtle, 
Sözüm, sohbettm merd tle. 
Ntce onulmaz derd tle 
Koydunuz başbaşa bent!. 
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Vursa ateş çam dalına, 
Demir döner at nalına. 

Kızgın haset mangalma 
Yapmayınız maşa beni!. 

Yok bu işte sayım-suyum, 
Gönülce olmalı uyum. 
Ben toprağın tohumuyum. 
Ekmeyiniz taşa beni!. 

Kimler düşüme girdiler, 
Dal misali devirdller. 
Gam yüküydüm çevirdiler! 
Gözden akan yaşa beni.. 

ÖGRETTİLER 

Bir bilsen ey sevgili bize neyi öğrettiler. 
Mdna burcunda şavkıyan her şeyi öğrettiler. 

7erkedip hüznü bir nice yorgun sokaklarda 
Cümle ejkdra boş verip gülmeyi öğrettiler. 

Yok-olma 'dan var-olmaya giden altın yolu 
Aşkın meldlini derince bilmeyi öğrettiler. 

Atiatıp dar kapısından dünya teldşının. 
Ölmeden önce çok şükür ölmeyi öğrettiler. 

En güzel vuslatın uğrunca düşmeye bir bir 
Aşk sofrasında kadehsiz meyi öğrettiler. 

Ne saz, ne söz edip güzelliği paramparça, 
7ennürelerce çağlayan ney 'i öğrettiler. 

Bir sırrı gül yapıp ta karanfil dudaklara 
Her gerçeği tekbirce bölmeyi öğrettiler. 

En tatlı düşleri kim erguvan aynalardan 
Eliften parmaklarla silmeyi öğrettiler. 

Çağalmaktansa günah burcuna tekmil-kanat 
Başak misali hep eğilmeyi öğrettiler. 

Koşmak kolay değil ey sevgili bu yollarda 
Gönül katınca sevmeyi, sevtırneyi öğrettiler .. 
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ARZUHAL 

Bakışlarımla düğüm düğüm 

Sana bir şeyler söyliyebilsem. 
Sabahlara kadar düşündüğüm 
Sana bir şeyler söyliyebilsem .. 

Hani ne bileyim, masal gibi, 
Sularla haşır-neşir dal gibi. 
Bir okunmamış arzuhal gibi 
Sana bir şeyler söyliyebilsem .. 

Bakışlarımız aynı duyguda, 
Bir besteyi sürüklerken suda. 
Yarı uyanık, yarı uykuda 
Sana bir şeyler söyliyebilsem .. 

Desem ki, boşluklar bizi sarın, 
Ardında kalalım hudutların. 

Diliyle toz-penbe bulutların, 
Sana bir şeyler söyliyebilsem .. 

Sen yemyeşil baharın burcunda. 
Mevsim erguvanları avcunda. 
Gül biten dizlerinin ucunda 
Sana bir şeyler söyliyebilsem .. 

GÖNÜL ÜZERİNE 

Zamanı çağrışan güzel, 
Sular bitmez akmağınan. 
Güzelliğin mi azalır 
Bir göz ile bakmağınan .. 

Sevgidir bedene düşer, 
Ataşsız yemek mi pişer? 
Gönül ziyade mi yaşar 
Gam yükünü çekmeğinen .. 

Dostlar durmaz gel ederler, 
Bir kapıya kul ederler. 
Mutluluğu bal ederler 
Acı soğan, ekmeğinen .. 
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Dumanlı olmaz yüceler. 
Geçer bu yoldan niceler. 
Güne erişir geceler 
Bir çırayı yakmağınan .. 

Donatır gönül burcunu, 
Akça sevda güvercini. 
Sevenler vurur harcını 
Zaman adlı tokmağınan .. 

Göğe ersen bir başına. 
Değmez damla gözyaşına. 
Dönersin mezar taşına, 
Gönül evi yıkmağınan .. 

Düş mü, yalan mı. sahi mi? 
Gönül bir boş sürahi mi? 
Uğru olmaz. can-tohumu 
Bir bedene ekmeğinen .. 

Yedi dağın bürümceği. 
Şekle durur bir çiçeği. 
Giyinirsin bin gerçeği 
Gözün-yaşı dökmeğinen. 

SELÇUKYA GÜZELLEMESİ 

Nice başörtülü zamanlardasın. 
Minyatürlerde mi kaldı gözlerin? 
Ay çiçeklerini hatırlatıyor, 
İlk-yazları müjdeliyen sözlerin .. 

Durmak bir sevgiye. günaydın gibi. 
Bir çağrıyı yola vurmak seninle .. 
Bak neler söylüyor kahve Jalları, 
Yum da gözlerini. öylece dinle! .. 

Zamanı seninle bölüşmek güzel. 
Şiirlerin burcunda sımsıcaksın. 
Süresiz ve sonsuz aynalar boyu. 
Sınırsız bir aşkı yaşayacaksın .. 
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Aşk bu, nefes gibi alıp verilen, 
Seveni yücelten en kutsal çaba. 
Yalmzlığınla büyürken geceler, 
Selçukya 'yı özler misin acaba? 

Denize açılan pencerelere, 
Vuran tatlı düş mü, bir avuç gam mı? 
Seninle birlikte yaşayacağız 
Ağustos'lu özlemleri tamam mı? 

Dursun takvimlerde sevginin yaşı, 
Bir duygu seli bu, sevecen, yalım. 
Gökyüzünde bembeyaz tennılreler, 
Bir vuslata birlikte baş koyalım .. 

ELLERiME KAR YAÖIYOR 

Yalınca bir dağ-başında 
Ellerime kar yağıyor .. 
Yazın yaz, kışın kış tanrım, 
Bu ne mayalamş. tanrım: 
En güzele, en korkunca. 
Thselliler sonu, bunca, 
Gök-yüzünde unuttuğum 
Ellerime kar yağıyor. 

Bu, yapraktan ince can'lar, 
Bu kubbe kubbe ezanlar. 
Bu dualar, rahmet rahmet, 
Aşk. ışıtan can-evimi, 
Bu başlangıç. bu nihayet, 
Bu gördüğüm düş benim mi? 
Nice dillerin teldşı? 
Thkmil bir geceye karşı 
Alev alev gözlerimden 
Ellerime kar yağıyor .. 

Adımlar işte. ard-arda 
Gayrıca beklemek olmaz. 
Açın. perdeleri bütün, 
Mavi mavi aynalarda 
Uyanmak üzre, doğan gün. 
Kulu kurban olduğum 
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Mutluca toprakta tohum. 
Çiçek, niyazlar içinde, 
Dal'ın türküsü bembeyaz. 
Serpil serpil duyuyorum. 
Bardaktan boşanırcasma. 
Kopmuş takvimlere inat. 
Duygu duygu kanat kanat 
Ellerime kar yağıyor ... 

Bu deniz boyu dalgalar, 
Bu müslüman dakikalar: 
Her nefes alış-verişte 
Duyduğum, bu gerçek işte! 
Muştular içinde sazım. 
Bu mu benim alın-yazım? 
Dostlar görmüyor musunuz? 
Çağrılar içinde, sonsuz. 
Hep zamanların dışında. 
Yalınca bir dağ-başmda 
Ellerime kar yağıyor .. 

KONYA GÜZELLEMESİ 

Bakakalırsmız. ıslak zamanlarda bir yelkovan, 
Timnureler göğerir büyür adımlarda. 
Sazlarla şavkınır. "Şabab Oğlan" türküsü. 
Hemdem Sait Çelebi, Aşık Dertli, Şem'[, Surur[, 
Karamanlı Gufranf'ye kadar bir yalı:,ı-dost zinciri. 
Söyler de söyler Konya'nın mutluluğunu halka halka. 
Bir eskimez zaman bu, sırlanır gönüllerde, 
Naylarla duygu-tekmil. artı parmak, kudümlerle, 
Dur'suz duraksız sevecen adımlarla, 
Bir gedavet, Meram'dan; Dutlu 'dan bir akar-su, 
Gecenin ormanından bir rüzgar başlasm, istersiniz: 
Gönüller dolusu .. 
Varla-yok, yok'la var arası. 
Son kış la, sonbahar arası .. 
Bir aşk serince'si geziyorsa gözlerinizde 
Aşikar gün gibi, günaydın gibi, 
Soyunduğunuz gerçektir bir yalnızlığı. 
Yolunuz. yordamınız buğday başakları, 
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Çay düşleyen kesme şekerler, pancar pancar. 
Ve Çağrı 'lar. do lunayla ay-aydın . 

Yumuşacık. karşı akşamlam el eden. 
Anadır. kuzudur. kerpiç avuçlardan, 
Bir beldeyi allayan, pullayan. göğerten. 
Güvercinli kanatları indiren suya. 
Beş vakti tapşıran bir minyatür dua. 
Mevlaya yücelrnek bir sonrasızltğa. 
Bir dönüştür başlar, özlemi Şemsi Tebrizi'nin . 
Bir umuttur konar gözbebeklerinize. 
Şekiller, en güzel insan sevgisini. 
Nar çiçekleriyle tel-duvak. 
On sekizinde dalfidan mısralarla. 
Güzelliğe. sevgiye, sınırsız yaşama sevincine, 
Anadaluyu daha bir Anadolu yapan, 
Mevlüt bahirleri gibi dokunakit deyişlerle .. 

Iscacık olur ya ekmekleri. akça ovanın. 
Küflü tulum peynirierine kattk edilen . 
Zamanla mayalanmış yoğurtlu Thtmaç gibi. 
Memleket sofrasına sürüyoruz en kutsal Çağrı 'yı : 

Bir kahve cezvesi gibi, allp yalnızltğmdan. 
Sessizliğinden ve tomur güllerinden 
Bir türkuaz adak gibi: 
Sınırsız yeşile çalan, 
On sekiz bey it halinde minyatürleşen .. 
Tekmilce Mevld.nayı söyleyen. 
Ses gibi, ışık gibi, can gibi, 
Bilinmeyen. adı konmamış en kutsal Çağrıyı. . 

Akyokuş'un Anamaslı rüzgarında. 

Bülbüllere şakımayı unutturan, 
Sulara dökülen bir kurşun arzuhal gibi. 
Göğe ren, alımlı.. Re bab gibi gönüller boyunca 
Büyüyen Çağrı 'yı.. 
O ilk Çağrı 'yı. 
Yedi dil, yedi göz. yedi niyaz. 
Zamanın bir yerinde bembeyaz. 
Sunuyoruz elierinize yumuşacık. usuldan .. 
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Onlar ki, üzengistnde bir özlemtn, 
Onlar ki can-evinize dolmuştular. 
Nakilani ahbar'la başlar ilk muştular: 
Şiirler, duygular, duyarlıklar, ta Çatalhüyükten. 
Bir güvercin kanatlamr. on bin yıl öncesinden. 
Kutsal belde Konya'nın alm yazısma, gönül burcundan. 
Bir öylesine, gökyüzü açılmış hamur gibi, 
İlk resim, ilk tandır, ilk kolye. ilk buğday. 
Hamile kadm heykeli, dudaktannda tuz, 
Mellart'm billür zamanı ki bir kase-i jağfur, 
Öyle geçer bir konya gecesinden, 
Gelecek asırlara toz duman. 
En güzel çağ'rılarla. çtçeklerle en taze, 
Tennürelerle yeşerir ilk rüzgar, 
Gelir durur şiirlerinde Mevlana 'mn .. 
En güzel ve anlamlı yalnızlıklar içinde. 
Güvercin kanatlarıyla başlar bir sertnce dua 
Bildirir yaşama sevincini. yusyuvarlak. 

Bir bir daha, bir defa daha ilan eder, 
Türbe çiçekleriyle, gümüş kurnaların dilince, 
Şadırvam tapşıran duygularla beraber. 
Onca beyaz ve kutsal. alabildiğince. 
Bir mavice sudur. şıp der, damlar. 
Kara gecenin kadehinden ilk günaydma. 
Thz penbe çağrıtarla yalnayak. 
İşte Mevlana 'mn gülleri dürüm dürüm. 
Yedi asrı bir minyatür vazoda şekiller. 
Itrı, yedi asrın yüzgörümlüğüdür. 
Çiçeklenir bengl-beyaz bir iğne oyasmda. 
Meramdan Thkkeli 'ye gerilsin bir ipek yelken. 
Beyazlığmda zamanın. bir erguvan bulut, 
Kibele'nin ipek kozası yatağından, 
Karabiber gibi serper geceyi akça avaya. 
Selçukyayla büyür dillere destan Konyam, 
Büyür çoğalan bir yalnızlığa dünyam .. 
Peşrevlt. dört selamlı dirice bir ney sesinden. 
Alaeddin Keykubatlı Aldeddin Jepesinden .. 
Seni duydum, seni bildim. yaşadım çiçek çiçek. 
Seni söyleyeceğim bütün gücümle. ölene-dek.. 
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TALAT SAİT HALMAN 

7 Temmuz 1931 'de İstanbul'da dogdu. Robert 
Kolej'i 1951 'de bitirdi. Üniversiteyi Amerika'da 
Columbiya Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Orta
dogu Edebiyatları bölümlerinde ögrenim görerek 
bitirdi (1954). Aynı üniversitede Türkçe okutman
Iıgı (Lektörlügü) yaparken (1953-1960) Birleşmiş 
Milletler Radyosunda spiker ve yazar olarak ça
lıştı. Ayrıca Freneeton ve New-York Üniversitele
rinde Türk Dili ve Edebiyatı derslerini okuttu. 

Halman. 1972 yılında Türkiye'ye çagrılarak ı. Nihat Erim Hükü
metinde Kültür Bakanı olarak görev aldı. Aynı yılın sonunda" ll "ler le 
birlikte görevden çekildi, yeniden ABD'ye gitti. 

1955'ten başlayarak Türkiye'deki çeşitli san'at ve edebiyat dergi
lerinde şiir, çeviri ve düz yazıları ile tanınan Halman, Milliyet ve Ak
şam Gazetelerinde siyasi yazılarını yayımladı. 

Thlat Sait Halman'ın şiirleri, tercüme şiirleri, tenkid, makale ve 
düz yazıları genellikle şu dergilerde yayınlandı: Yenilik, Degişim, Dö
nem, Varlık, Türk Dili ve Yeditepe, Şiir Sanatı ... Kendine has bir şiir 
görüşü ve deyiş güzelligi olan Halman, Amerikan sanat ve edebiyat 
dergilerinde günümüz Türk Şairleri ve Türk Şiiri üzerine tanıtmalar 
degerlendirmeler yapıyor. 

Eserleri: 

Duman (W. Faulkner'den tercüme), William Faulkner (Yazarın ha
yatı, sanatı, eserleri), William Shakespeare'den Soneler (1964), Can Ku
lagı (1968), Eski Mısır Şiiri ( 1972), Eski Uygarlıkların Şiirleri (1974). 
Binbir (Özdeyişsel Şiirler 1976), Canevi (1981). 

BİR'LER 

En güçlü pınar susuzluğun görkemidir. 
Her yumruğun içinde bir ödlek mi gizli, ne? 
Hep aynını göstermeyen, en sevdiğim ayna. 
Baharı ncifiledir gölge vermeyen ağacın .. 
Mavi alev öz lemez gökleri, ırmakları .. 
Abdeste pis yürekle gelenden su iğrenir. 
Düşenin gördüğüdür en yüce düş. 
Yapayalnız ölenin özlemi hep mahşeredir. 
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Süsenlerin dili övmez menekşenin gözünü. 
Sevgi hep kendi özlemiyle ölür. 
Soylu orman seviyor gizlice son yangının ı. .. 

RUBAİLER 

İÇ MUSİKİ 

Biz yıldırımın. çağlayanın suskunuyuz, 
Sessiz yücelen her bulutun tutkunuyuz. 
Cennet bizi binlerce iç ezgiyle duyar. 
Asüde şadırvanların en coşkunuyuz .. 

KUTLU ÖRÜMCEK 

Kör baykuş uçar korkulu rüya görerek, 
Atlar baş eğer şam geeden ürpererek. 
Peygamberi çağlar boyu kurtardıkça 
Kutsaldır örümcek yeni ağlar örerek .. 

ÇAGLAYAN 

İlk sevgililer. ürkek öpüşt ükçe güzel, 
Kuşlar yeni bir aşkla ötüştükçe güzel. 
Gür çağlayan. atlayıp da dağdan yamaca 
Thptaze bir özgürlüğe düştükçe güzel.. 

GÜLÜMSER 

Hiç ölmez ateş. sönmeze kalbindeki kor. 
Gök sevgi duyarsa koncanın solması zor. 
Bir mavi gülüşle yükselir gök kuşağı. 
Son kuş şakıdıkça son iyimser yaşıyor .. 

DÜŞ 

Yıllar yılı en coşkulu cümbüştü umut. 
Bir renge giren. hiç ölmeyen düştü umut. 
Sevdayı unuttu sonra baktık. sönerek 
Kdbus dolu bir hiçliğe düşmüştü umut... 
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İBRAHiM SITKI HATİPOGLU 

1923 yılında Haymana ilçesine bagh Kargah 
köyünde dogdu. Ortaokula Erkek Lisesinde An
kara'da başladı. Bursa Erkek Lisesinde ortaoku
lu tamamladı. Lise son sınıfta tekrar Ankara'ya 
dönerek Ankara Lisesinden mezun oldu. Hukuk 
tahsilini Ankara Üniversitesinde tamamladı. De
gişik ilçelerde kaymakamlıklarda bulundu. İller 
İdaresi teşkilat şube müdürlügü ve Mülkiye Mü
fettişlikleri görevinde bulunduktan sonra 1961-

1973 yılları arasında on iki yıl Ankara Milletvekilligi yaptı. 
Sanat çalışmalarına genç yaşta başladı. Çeşitli dergilerde şiirleri 

yayınlandı. Aile mutluluklarını dile getiren şiirleri bir "yaşama sevin
ci"yle doludur. 

"Duygularım" adını verdigi şiir kitabını 1977 yılında yayınladı. 

KURTULUŞ DESTANI 

Çakmak çakmak gözleri. Kartal bakışlarıyla 
Başımızda Atatürk'tü komutan, 
Komutlar verdi Kocatepe'den. 
"Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir ileri", 
Kurtuluş savaşına böyle başladık biz, 
Bayrak yaptık başımıza biz bu emri, 
Kanıarımızla bağrımıza yazdık, 

Ya istiklal... Ya ölüm ... 
Çal dağlarından attığımız ok, Kocatepeyi aştı, 
Birleşttk kadın. kız, kızan, 

Kül olan ocaklardan lav lav. 
Milli bir güç olduk. 
Allah Allah nidalarıyla 
Şahlandı yediden yetmtşe Türklük; 
Yedi düvelle savaştık, 
1bpları, tüfeklert. güllertyle saldıranları, 
İmanlı ellerimizle boğduk. 
Sakarya 'dan söktüğümüz düşmanı, 
İzmir bu cennet ülkeden koğduk. 
Vatanın bağrına saplanan 
Kanlı hançerleri kırdık. 
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Thrihe. kaniarımızla emsalsi;; bir zafer yazdık. 
Bir vatan, bir devlet kurduk yeni baştan. 
Atam, Atatürküm 
Çizdiğin yolda, 
Gösterdiğin ülküde. 
Dalga dalga. bayrak bayrak btrleştik. 
Verdiğin güçle. 
Soylu bir millet yarattık 
Her yaştan. 

VATAN IM 

Gelinleri gül dalına yaslanan, 
Aşıkları göz yaşıyla ıslanan. 
atlağında kuzuları beslenen. 
Aşıklar yatağı benim vatanım. 

Efeleri hey ... hey ... diye seslenmiş. 
Köroğlu Bolu 'da dağa yaslanmış. 
Savaş bitmiş kılıçları paslanmış. 

Yiğitler otağı benim vatanım. 

MİLLETİM 

Altaydan koptun Alpleri aştın. 
Hunlar. Hazarlar. Oğuzlar soyun, 
Bir fırtına gibi 1lmadan geçttn. 
Ne düştün ztllete. ne eğdin boyun. 
Bir avuçken devleşttn dünyaya taştın, 
Cihana baş kaldırdın, mertliktir huyun, 
Uygarlık için sen mertçe savaştın. 
Yıldırımlar yarattın, Türklüktür soyun. 
Asilsin. yücesin aziz milletim. 

ERZURUM 

Erzurum'da 
Türklük şahlanır, 
Orda şaha kalkar dadaşlar. 
Aziziye tablayalarında. 
Nice isimsiz kahramanlar yatar. 
Palandöken dağında yağarken kar. 
Barı Erzurum 'da dadaşlar oynar. 
Coşar coşar da bar başı . 
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Erkekçe naralar atar, 
Birleşmiş minareler. 
Halellenmiş tabyalar, 
İçimizde yokluğunuzun derin acısı var, 
Nene Hatunlar, Mustafa Kemaller, 
Ey isimsiz kahramanlar. 

HATAY DAGLARI 

Kann zirvedeyken yağmurun, tipi. 
Dumanlt, boralı. ceyldnlt dağlar, 
Bereket şarkısı söylerken yağmur. 
Ruhuma bir ejder çöküyor yine. 
Her köşen garipler yatağı iken, 
Yolunda kimsesiz yaslılar ağlar, 
Garibe insafı hiç yok bu dağın. 
Yağmuru üstümüze döküyor yine, 
Kaç gündür güneşi göremez olduk, 
Bulutlar etrafı sararken dağlar, 
Ruhumuz karardı ah gurbet elde, 

Yağmuru, ujkumuzu sardı yine. 
Ah anne, bu dağlar hüzünlü dağlar, 
Adım andıkça kalbim kan ağlar, 
Gurbetin bu tenha bomboş yerinde, 
Ruhumuz hep sizi arıyor yine. 
Kalbimiz sizleri özlerken anne. 

NEREDE 

Dallannda bülbüllerin öttüğü, 
Dağlannda sümbüllerin bittiği, 
Çobaniann mor koyunlar güttüğü, 

Baba evim, benim köyüm nerede? 

Dili başka diyariarda dururum. 
İşaretle güç yolumu bulurum, 
Gurbet elde ben kahnmdan ölürüm. 
Yıkık evim viran bağım nerede? 

Anam. babam, kardeşlerim orada, 
Çağıl. çağtl sular akar derede, 
Hasret yaktı yüreğimi burada, 
Yurdum, yuvam, yavruların nerede? 
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VELED ÇELEBİ İZBUDAK 

1869 yılında Konya'da dogdu. On sekizinci gö
bekten Mevlana Ce laleddin-i Rümi'nin torunu
dur. İlk tahsilini Mevlana Dergahı yanındaki Sul
tan Veled Medresesinde yaptı. Arapça ve Farsça 
dillerini genç yaşta iyi bir şekilde ögrendi. ögre
nimini İstanbul ve Şam'da sürdürdü. Yirmi beş yıl 
ögretmenlik yaptı. Mevla na Dergahında dokuz yıl 
hizmette bulundu. Postnişinlik görevini başarıy 

la yerine getirdi. Devamlı olarak gaze te ve dergi-
lerde makaleler yayınladı. 

Başta altı ciltlik "Mesnevi şerhi" olma k üzere çeşitli eserler ya
yınladı. "Türkçe Sultan Veled Divanı". "Menakıb-ı Hz. Mevlana", 
"Lisan-ı Fartsi", sekiz büyük ciltlik. "Türk Dili Lügati ", ese rlerinin ba
zılarıdır. Bu lügatı için aşagıdaki kıt'ayı söy l emiştir : 

"Binlerce mücelledatı bir bir dittim. 
Th gayei vüs"i beşeriye yettim. 
Türk'ün bu muazzam diline leylü nehar. 
Th.m kırk yılını hayatımın sarf ettim." 

Devlet memuriyetinden çekildikten sonra Galata Mevlevihanesi 
postnişinligine getirildi. Bu vesileyle yazdıgı İlahi. Zekai Dede Zade 
Ahmet Efendi tarafından bestelendi. Kaside. naat. gazel. kıt'a . rubai 
olarak büyük bir divanı dolduracak kadar şiir yazdı. 

Birinci Cihan Savaşında teşkil edilen Mevlevi alayının başkuman 

dam olarak orduda hizmet etmek üzere Şam'a gitti. Milli mücadele 
başladıgında Ankara'da görev aldı. Kurtuluştan sonra Milli Egitim Ba
kanlıgımızın Thlif ve Thrcüme Encümeni üye ligine getirildi. II. III . IV. 
V. dönemlerde Kastamonu 'dan. VI. dönemde Yozgat'tan milletvekili 
seçildi. 

1953 yılında vefat etti. 

Şemsi ikbali vatansın dsüman durdukca dur! 
Baisi sulhu cihan sensin cihan durdukça dur! 
Ey güneş. sen en uzakdan da olursun nür-paş, 

Zerre zerre ben gibi bin bendegd.n, durdukca dur! 
Hd.le-veş etrafını dönmek ne devletdir senin, 
Thnde cd.nımsın benim sen, tende can durdukca dur! 
İzzü şam, seyfi meslülünle kaim devletin, 
Devletinle. satvetinle izzü şan durdukca dur! 
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Nuri seyyal oldu şevkmla zebammda beyan. 
Ey meani şahı, iklimi beyan durdukca dur! 
Görmez elbette iyanı kimse muhtacı beyan, 
Matmahı ayni-bedahetde iyan durdukca dur! 
Fitnei ahır zeman kaldırmıyor baş. korkudan. 
Ey penahı ümmeti ahır zaman durdukca dur! 
Ey Veled, bir saye peruerde duagılsun ana. 
Sayesinde Gazli sahib kıran durdukca dur! 

GAZ EL 

Derunım keşfedersin nakşı didari hazinimden. 
Okursun nüshai takdirimi levhi cebinimden. 
Thşekkür eyle hayrünnas isem artık sorup durma. 
Ne anlarsm Efendi, meşrebü ayinü dinimden. 
Nola teshir ederse sözlerim sükkani ldhuti. 
Gelen hep hikmeti arşiyedir rühul eminimden. 
Felek encümle işler sanihatım takı gerdune, 
Seherler berk urur her hikmeti halvet güzinimden. 
Ne zevkim ben de bilmem suhbetimdir meşrebi ikan, 
Gelen küfri siyeh, iman gider bezmi yakinimden. 
Benim halvetgehimde ilmü hikmet hemnişinimdir, 
Beni işgal edenler dur ederler hemnişinimden. 
Keldmımda dilerse ey Veled bulsun beni ahlaf, 
Gariki zevk olub tertili ayat hep mübinimden. 

RUBAİ 

Minnet yapamam bela sonu bulsa dahi, 
Zehrabei ğamle camı dil dolsa dahi, 
Dünyade çekilmeyen felaket olmaz. 
İnsan alışır azabı kabr olsa dahi. 

Belki denilür ateşe etme iş'al. 
Belki kılmur güneş ziyası iptal. 
imkane girer belki bütün emri muhal, 
Yok tutmağa halkın dilin emma ki mecal. 

Hasta gönlüm vakfı hicran oldu, gel! 
Sevdiğim, halim perişan oldu, gel! 
Nar-ı gamla sine süzan oldu, gel! 
Sevdiğim, halim perişan oldu, gel! 
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Nerde o bezm-i saadet. iltifat. 
Cümle amalimle en yüksek hayat. 
Çeşmime tar oldu şimdi kainat, 
Sevdiğim halim perişan oldu. gel! 

RUBAİ 

Şu eşyayı görecek göz kalmadı, 

Esrarı düşünecek öz kalm,~dı. 
Ne ııarsa bildiğim yazdım bitirdim 
Başka bir söyleyecek söz kalmadı. 

1945 
Daim sana bağladım Uahi özümü. 
Dergahımdo..n ayırmadım hiç gözümü. 
Namusum ile ağarttım sakalım 
Yarab, dem-i piride karartma yüzi'rnü. 

O rütbe meşve-mend olmam seherden 
Gönülde çün meserretten eser yok. 
Güzel tasvir eder hali derunum 
Garibim de guruba rağbetim çok. 
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KEMALETTiN KAMU 

15 Eylül 1901 yılında Bayburt'ta doğ;du. Ba
bası maliye memurlarından Osman Nuri Bey'dir. 
İstanbul Erkek Muallim Mektebinin son sınıfın
da öğ;renci iken Milli Mücadele üzerine Ankara'
ya geldi. Gazetecilik yaptı. Anadolu Ajansında ça
lıştı (1920-1923). Muhabir olarak Paris'e gönderil
di (1933). Görevini ifa ettiğ;i süre içinde Paris'te 
Siyasal Bilgiler Okulu 'nu bitirdi (1938). 1939 yı
lında Rize Milletvekili seçildi. Parlamenter haya

tını sürdürdügü süre içinde de Türk Dil Kurumu Thrim Kolu Başkan
lığ;ı'nı yürüttü. 6 Mart 1948 tarihinde öldü. 

Milli Edebiyatımızın ünlü şairlerinden olan Kemalettin Kamu ön
ce aruz sonra hece vezniyle şiirler yazdı. Milli Mücadele yıllarında kah
ramanlık türü şiirleriyle üne kavuştu. Daha sonra aşk. gurbet ve yurt 
konularını işledi. Sagııgında şiirlerini bir kitapta toplamadı. Şiirleri Bü
yük Mecmua (1919), Dergah (1921). Varlık (1933-34). Oluç (1939) da 
yayınlandı. Ölümünden sonra Rıfat Necdet Evrimer. Kamu'nun şiir
lerini "Kemalettin Kamu Hayatı, Şahsiyeti ve Şiirleri" adlı bir kitapla 
edebiyat dünyasına sundu. Şair Gültekin Samanogıu. Kamu ile ilgili 
bir araştırma yaptı. Günümüz sanat arılayışına uygun olarak Kamu'
nun şiirlerini yeni bir görüşle yorumlayan bu eser Kültür ve Thrizm 
Bakanlıgı tarafından iki kez yayımlandı. 

KİMSESiZLİK 

Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında, 
Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi; 
Muztaribtm bu duvarın dış tarafında. 
Şefkatına inandığım biri var gibi. 

Sanıyorum saçlarımı okşuyor bir el, 
Kıpırdamak istemiyor göz kapaklarım; 
Yan odadan bir ince ses diyor gibi. gel! 
Ve hakikat bırakıyor hülyd.mı yarım. 

Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın. 
Kulaklarım komşuların ayak sesinde; 
Varsın yine bir yudum su veren olmasın, 
Yalnız biri başucumda "su yok" desin de! 
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BİNGÖL ÇOBANLARI 

"Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum, 
Bu dağların eskiden dşinasıdır soyum. 
Bekçileri gibiyiz ebenced buraların. 
Bu tenha derelerin. bu vahşi kayaların 
Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi. 
Her gün aynı pınardan doldurup testimizi 
Kırlara açılırız çıngıraklarımızla .. 
Okuma yok, yazma yok; bilmeyiz eski yeni: 
Kuzular bize söyler yılların geçtiğini. 
Arzu başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek: 
Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek, 
Dolaştırıp dururuz aynı daüssılayı. 
Her adım uyandırır ayrı bir hdtırayı: 
Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burda, 
Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam: 
Şu karşıki bayırda verdim kuzumu kurda, 
Suna'mın başka köye gelin gittiği akşam .. " 
Gün biter, sürü yatar ve sararan bir ayla 
Çoban hicranlarını basar bağrına yayla. 
"Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al" 

Diye hıçkırır kaval: 
"Bir çoban parçasısın, olmasan bile koyun, 
Daima eğeceksin başkalarına boyun. 
Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı; 
Yamaçlarda her akşam. batan güneşe karşı. 
Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an. 
Mademki kara bahtın, adını koydu çoban!" 
Nasıl yaşadığından, ne içip yediğinden 
Çıngırak seslerinin dağlara dediğinden 

Anlattı uzun uzun: 
Şehir uğultusundan bunalmış ruhumuzun 
Nadir duyabildiği taze bir heyecanla .. 
Karıştım o gün bugün, bu zavallı çobanla, 
Bingöl yayıalarının mavi dumanlarına: 
Gönlümü yay la yaptım Bingöl çobanlarına ... 

173 



KİTABE 

Hasret/e hemşire, gamla yoldaştı; 
Kalbirnde çarpınll, gözümde yaşll: 
Yıllarca göğsüme sığmadı, taştı. 

Yıllarca ne durdu, ne dindi aşkım! .. 

Ne bir gülü vardı. ne gülizarı, 
Ne beni avutan bir bergüzarı.. 
Gönlümden ibaret kaldı mezarı. 
Anlayın ne kadar hazindi aşkım! 

Ezelken mebdei, ebetken sonu 
Bir jan i peşinde kaybetti m onu .. 
O zaman anladım ne olduğunu: 
Rabbini arayan bir dindi aşkım! 

İRŞAT 

Sevgi/im güvenme güzelliğine, 
Senin de saçların turumar olur: 
Aldanma taliin pembe rengine, 
Hayatın uzun bir intizar olur. 

Sevgi/im her insan doğarken ağlar, 
Çiçekler/e açar, sularta çağlar, 
Rehgüzarı olur bahçe/er, bağlar 
Nihayet isimsiz bir mezar olur. 

Sevgi/im baksana bir yanda gülen, 
Bir yanda gözünün yaşını silen, 
Kimi benim gibi erir derdinden, 
Kimi senin gibi bahtiyar olur! 

Sevgi/im senin de geçer zamanın. 
Ne şöhretin kalır, ne hüsn-ü anın, 
Böyledir kanunu kahpe dünyanın. 
Dört mevsim içinde bir bahar olur! 

AKDENİZ'DEN GEÇERKEN 

Suları ptrıl pırıl. rüzgarı mis kokulu, 
Kuş uçurmaz eski Türk kalyonlarının yolu. 
Sağda sıra dağtarla kabaran Anadolu 
Yeşil eteklerinde tükeniyor Töros'un! 
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Akşam pembeleşiyor bembeyaz tepelerde: 
Eğiliyor bulutlar engine perde perde. 
Dönüyorken kıyılar koyu bir ldciverde, 
Sesini dinilyorum sularda Barbaros'un!. 

Havada bir dost eli okşuyor derimizi: 
Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.. 
İçimize çevirip nemli gözlerimizi 
Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos'un! 

GURBET 

Gurbet o kadar acı 
Ki ne varsa içimde, 
Hepsi bana yabancı, 
Hepsi başka biçimde! 

Eriyorum git gide, 
Elveda her ümide, 
Gurbet benliğimi de 
Bitirmiş bir içimde! 

Ne arzum, ne emelim, 
Yaralanmış bir elim, 
Ben gurbette değilim, 
Gurbet benim içimde! 
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AHMET İHSAN KIRIMLI 

23 Nisan 1920'de Balıkesir'de dagan Dr. Ah
med İhsan Kırımlı ilk, orta ve lise tahsilini aynı 
ilde yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tip Fa
kültesini bitirmiştir. 

Bundan sonra, askerlik görevini yapıp. Lond
ra'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne Çocuk Sag
lıgı ve Hastalıkları Uzmanı olmak için gitmiş, 
muhtelif memleket ve hastahanelerde asistanlık 
ve başasistanlık yapmıştır. Th.hsil Th.lebe Yurdu 

Başkanlıgı, İstanbul Üniversitesi Tip Fakültesi Th.lebe Cemiyeti Baş
kanlıgı, Amerika Türk Th.lebe Birligi Başkanlıgı, Türk Thlebe Federas
yonu İngiltere mümessilligi görevlerini yapmıştır. 

A.B.D.'den döndükten sonra. Balıkesir'de serbest tabip olarak ça
lışmıştır. 

1961 'de Balıkesir Milletvekili seçilmiştir. Adalet Partisi Genel İda
re Kurulu üyeligi. Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcılıgı ve 1\.ırizm 
ve Thnıtma Bakanlıgı yapmıştır. 

16 yıllık parlamento hayatında, komisyon sözcülügü ve Başkanlı
gı yapmış. aile Planlaması, halk saglıgı konularında ve iyi niyet he
yetleri içinde bir çok milletlerarası konferansiara iştirak etmiştir. 

Böylece. dünyada 94 devleti ziyaret edip bir o kadar da Devlet Baş
kanı ve Başbakanları ile konuşma imkanını bulabiimiş nadir kişiler
dendir. 

Bu süre içinde. kurucularından oldugu Türkiye Saglık ve Tedavi 
Vakfının Başkanlıgını. Türkiye Aile Planlaması Dernegi Genel Başkan 
Vekilligi. Türkiye Kızılay Dernegi Genel Başkan Vekilligi görevlerini 
yapmıştır. 

Halen kurucularından olup TürkAtiantik Antıaşması Dernegi Ge
nel İdare Kurulu üyesidir. 

Mesleki olarak; Prematüre bebekler. Çocuk Allerjisi, yeni dagan 
çocuklar üzerinde, Saglık ve lermal Thrizm'i alanlarında özel çalış
maları vardır. 

Kendisi gibi. Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiçek Kı
rımlı ile evlidir. İki erkek çocukları vardır. 

ÖYLE SEVERİMKİ 

Seni öyle severim ki, 
Hasretini duyarım, 
Yanımda olsan bile. 
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Sana öyle inanınm ki, 
Sevdiğini bilirim, 
Uzakta olsan bile. 
istemem aynlık, 
Dalından kopmuş yaprak gibi. 

BU DÜNYA 

Bir çok kere, 
Havadan baktım, 
Bu dünyaya, 
Çocuklar gibi. 
Altında. üstünde. 
Dolaştım bulutlann. 
Melekler gibi. 
Dağlan, denizleri, 
Vadileri, gölleri, 
Uzaktan seyrettim. 
Bu defa, bir kere daha. 
Uzaktan havadan gördüm, 
Bu dünyayı. 
Yokuşu da var. inişi de, 
Yağmuru da var, güneşi de, 
Bir ömür gibi. 

KAZDAÖLARI 

Sankızı baş tacı yapmış, 

Omuzlanna, maviler, yeşiller örtmüş, 
Kazdağ lan. 
Eteklerine çelenkler örmüş, 
Zeytin dallan. 
Işıl ışıl dereler susmuş. 
Bülbüller şakir. 
Sevği pınar olmuş, 

İçinde akar. 
Kazdağlan, Eğeye. 

Buğlu gözlerle bakar. 
Mavi sular, sabah. akşam, 
Yüz kere, bin kere 
Eteklerini öper, Kazdağlannın . 

Mehtap, çıkmaya-görsün, 
Midilli hemen göz kırpar Kazdağlanna. 
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Eğeye nikahlanmış Kazdağ ları ... 
Kadimden, 
Bu sevği, derindendir, derinden. 
Kimi zaman inbat, 
Kimi zaman da dalgalar. 
Aracılık yapar, 
Öpüşürler. öpüşürler, öpüşürler. 

GÜZEL DÜNYAM 

Çiçeklerin güzel açtığı. 
Kelebeklerin sevgiyle kucaklaştığı. 
Kuşların şarkılarlu öpüştüğü, 

Alabildiğine, hür uçtuğu, 
Güzel dünyam. 

Yeniden doğarken, yeni günler. 
Renklerin yeniden coşup kaynaştığı. 
Selamıaşırken sihirli sesler, 
Bilinmez, umutların nasıl anlaştığı. 
Benim güzel dünyam. 

Yakışmıyor sana, yüzünde kan izleri. 
Yetimlerin, bükülmüş dizleri. 
Yakışmıyor sana, ateş barut kokusu. 
Benim güzel dünyam. 

Silkin artık. kimseyi ezmeden! 
'Temizle. yüzünü. gözünü kimseyi üzmeden! 
Rüzgarlar bildiği gibi essin. 
İnsanlar da istediği gibi gezsin! 
Benim güzel dünya1n. 

SEVMEK 

Kimintn yürek çarpıntısı. 
Kiminin ağız tadı. 
Kiminin tatlı belası. 
Kiminin gönül yarası. 

Kimi evladım. 
Kimi anam. 
Kimi babam. 
Kimi de sevgitim der. 
Hepsi de bir değil mi? 
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Her dudakta ayni tat, 
Ayni koku, 
Bütün sır pırıltılı gözlerdedir, 
Oradan okul 

MUTLULUK 

Tatlı bir nefes, 
Derin bir oh h ... 
Küçük bir sözcük, 
Bazen bir kahkaha, 
Bazen de, bir damla gözyaşıdır, 
Mutluluk. 
İşte o zaman, 
İnsan, 
Sormak istemez zamam. 
Gönül isterkt. 
Böyle geçsin örnrün tamamı .. 
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VASFİ MAHİR KOCATÜRK 

1910 yılında Gümüşhane'de dogdu. Yedi Me
şaleciler'den olan Kocatürk Edebiyat ögretmeni 
olarak görev yaptı. Milli Egitim Bakanlıgı Müfet
tişligi görevinde bulundu. Fransızca. Almanca. 
Farsça ve Arapçayı bilen Vasfi Mahir Kocatürk gü
zel şiirleri kadar yaptıgı araştırmalarla da ün yap
mış bir fikir adarnımızdır. IX. dönem Gümüşha
ne milletvekili olarak politik hayata atıldı. 1961 
yılında vefat etti. 

Eserleri: 

On İnkıl<1p (Maıızum piyes. 1933), Yaman (Manzum piyes. 1933), 
La Fontaine'den Hiküyeler (li:'rcüme, 1 934), Şaheserler Antolojisi 
(1934), Fransız Edebiyatı (inceleme. 1934), Thnç Sesleri (Şiirler. 1935). 
Yeni Türk Edebiyatı (1936). Geçmiş Geceler (Şiirler, 1936), Bizim Türk
üler (Şiirler, 1937), Ergenekon (Şiirler, 1941), Divan Şiiri Antolojisi 
(194 7), Henrich Heine, Şarkılar Kitabı (1ercüme, 1948), Metinlerle Türk 
Edebiyatı (Ders Kitabı, I. II. III. 1952). Baudelaire Elem Çiçekleri (1er
cüme, 1957), Ölümünden Sonra Çıkanlar: Türk Edebiyatı Thrihi (1964), 
Sanatk~r (Manzurn piyes, I Perde. 1965). 

YURT TÜRKÜSÜ 

Güzel yurdum! dağlarını 
Uzaktan göresim gelir. 
Keskin esen yellerine, 
Başımı veresi m gelir ... 

Gözümde tüter damlann. 
Sakız kokulu çamlann. 
Türkü söyler akşamlann. 
Bana kendi sesim gelir ... 

Seni gezdim kanş kanş .. 
Ak ceylan gördüm dağında. 
Seyrettim deli gönlümü 
Kızıl. Yeşil ırmağında. 
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Bağlıyım candan sana ben. 
İçimde bin renktesin sen. 
Ciğerimi tazeleyen 
Bir hava var toprağında ... 

Ak ördekli göllerinde 
Mavi bakışların vardır. 
Buğulu pembe yazların. 
Duman lı kışların vardır ... 

Hoştur dağının eteği. 

Yamaçlarının çiçeği. 

Gece ayın gezindiği, 
Altın yokuşların vardır ... 

Su içtim kaynaklarından. 
Gölgelerinde uyudum. 
Kuşlarının söylediği 

Şen türküler/e büyüdüm ... 

Ninniyle saliadın beni, 
Şefkatle koliadın beni; 
Sevgin/e bağiadın beni. 
Yurdum! yurdum! Güzel yurdum. 

ASKER TÜRKÜSÜ 

Dünyanın bildiği Türk askeriyiz, 
Bizdedir fatihler ve cthangirler. 
Ateşle yoğrulmuş savaş eriyiz. 
Erir karşımızda tunçlar. demir/er. 

Şan yolu sonrasız, yıldızlı, açık, 
Ölüm bizi evde bulsa ne yazık! 
Tarih ardımızda !Janan bir ışık, 
Üstümüzde şimşek çakan emirler. 

Yürürüz, bir çetin kızıl kasırga, 
Başlar ateşler/e oğuldanmağa. 

Benzer coşan ordu akan ırmağa. 
Yıkılır önünde burç lar, şehirler ... 
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Şehitler yurdunda yanar ışıklar. 
Oradan melekler bize göz kırpar. 
Yollarda çiçekler diziere kadar 
Zafer türkümüzü söyler şairler ... 

BÜLBÜL 

Yeşil yapraklar içinde 
Susup susup öter bülbül. 
Gün batar!cen gül dalında 
Ateş olur tü ter bülbül ... 

Geniştir geceler. geniş. 
Vefasız eş uçup gitmiş. 
Doğmasın ay. bu ürperiş 
Gecelere yeter. bülbül! 

Susar bülbül. yıldız ağlar. 
Karanlıkta bir kız ağlar. 
Gönül yalnız yalnız ağlar. 
Aşk ölümden beter. bülbül! 

Akar gökte ışıkdere. 
Yıldız yağar enginlere. 
Deler u.fku bir pencere. 
Ve ay dinler. öter bülbül. 

GECE 

Bir garib kuş ötüyor karşı kavak dalında. 
Ayın altın kafesi içinde yanık yanık. 
Ve sesinden kedere ürperiyor ortalık. 
Elmalar dallarını uzatıyorlar suya. 
Suda yanan yakuttan elmalara bakarak. 
Ve yeşil bahçelerde durgunlaşıyor ırmak. 

Dalların uçlarına diziliyar yıldızlar. 
Srıçlarda pırıldayan kıymetli taşlar gibi. 
Ve yüzüyar sularda kızıl haşhaşlar gibi.. .. 
Bir avuç su içinde seyret sonsuz gökleri. 
Açıl ruhum. mesafe geniş. zaman gecedir. 
Gece bir masal dolu. rüya dolu bahçeler. 
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BAHÇE 

Pembe beyaz çiçekli elma ağaçlarının, 
Güneşten kıskandığı yeşil ışıklı bahçe. 
Yemyeşil göklerinde yıldızlar yığm yığm, 
Sabahı ve akşamı olmayan mesut gece ... 

Bülbül bir dal ucundan ses gönderirken aya, 
Uyanan hatırayla sessiz ürperen çiçek. 
Yıldız dolu suların üstüne eğilerek, 
Havuzda kendisini seyre dalan kamelya .. 

Limon kokularını meltemZere veren ser, 
Gurup kızıllığıyla dalmda parlıyan nar. 
Durgun havuza düşen yapraklarla beraber 
Kan yıldızlar gibi uçuşan hdtıralar .. 

Bal rengi hülyaZara dalan kaysı gülleri, 
Ldlelerde kıpkızıl bir renk alan emeller .. 
Hamamdan baygm çıkmış şark gelinleri gibi 
Buğulu vücudunu yarım örten heykeller ... 

Bahçede akar sular şakır şakır gülüşür, 
Çıplak müzler yıkamr yatar havuz başmda. 
Kuytuda akan çeşme yaprakla örtülüdür, 
Ve şair gürül gürül ağlar mermer taşmda. 
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MEHMET FUAD KÖPRÜLÜ 

1890'da İstanbul'da dogdu. Babası mahkeme 
yazı işleri müdürlerinden Faiz Bey'dir. İlk ve orta 
ögrenimini İstanbul'da tamamladı. Bir süre 
Mekteb-i Hukuk'a devam etti. ögrenimini yarım 
bırakarak kendisini t?mamıyla edebiyata verdi. 
1909'da Fecr-i Au Thpluluguna katıldı. Yazılarıy
la büyük ilgi topladı. "Servet-i Fünün" dergisin
de şiirleri ve makaleleri yayınianıyor edebi soh
betlere katılıyordu. 1910'dan 1913 yılı sonuna ka

dar İstanbul'da edebiyat ögretmenligi yaptı. Batılı yazariara ait yazdı
gı makaleleri ve inceleme yazılarını "Hayat-ı Fikriye" adlı bir eserde 
topladı (1912). 1913 yılı sonlarında istanbul Üniversitesi Edebiyat Pro
fesörlügüne tayin edildi. Bu tarihten itibaren Mehmed Fuad Köprülü 
kendisini ilmi çalışmalara adadı. Türk Edebiyatı'nın ne şekilde ince
lenmesi gerektigine dair buldugu usülleri örnekleriyle birlikte Türk 
Edebiyatı Thrihinde Usul adlı araştırmasında açıkladı (1913). 1915 yı
lında çıkarmaya başladıgı "Milli 1etebbular" adlı dergisinde Türk Ede
biyatı'nın başlangıcı, Türk Edebiyatı'nda Aşıkhk Gelenegi'nin Men
şei ve lekamülü ile ilgili inceleme yazıları yayınladı. Aynı yıl Şeha
beddin Süleyman'la birlikte "Malümat-ı Edebiyye adlı bir eser çıkar
dılar, 1916 yılında yine Şehabeddin Süleyman ile birlikte "Yeni Os
manlı Edebiyatı Thrihi" adlı bir kitabı lise ögrencileri için bastırdılar. 
Bu tarihten sonra sırasıyla Mehmet Fuad Köprülü'nün Nasreddin Ho
ca'nm bazı fıkralarını şiirleştirerek yayınladıgını ""!evfik Fikret ve 
Ahlakı" adlı bir inceleme kitabını yazdıgını görürüz. Ancak ilk büyük 
ilmi çalışması "Türk Edebiyatında İlk Mutasavıflar" adındaki kitabıyla 
ortaya çıkmıştır. İki cilt olarak kaleme aldıgı "Türk Edebiyatı" adlı ese
rinin birinci cildinde İslamiyetten önceki dönemi. ikincisinde ise İs
lamiyetten sonraki Türk Edebiyatı tarihini incelemiştir. 1924'te Tür
kiyat Dergisi'ni kurdu. Türkoloji dalında yazılara yer veren bu dergi
de, Meddahlar. Klasik Türk Nazmında Rubai şeklinin eskiligi. Türk 
klasik nazmındaki hususi nazım şekilleri: Thyug gibi önemli incele
meleri tefrika edildi. 1924'de önemli makale ve incelemelerini "Bu
günkü Edebiyat" 1925'te de çıkardıgı "Türk Thrihi Dinisi" adlı eser
lerinde topladı. Aynı yıl "Sovyet Bilimler Akademisi" üyeligine. 
1926'da "Macaristan Bilim Dernegi" muhabir üyeligine seçildi. Hei
delberg Üniversitesince Mehmed Fuad Köprülü'ye fahri felsefe dokto
ru payesi verildi. 
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1928'de Edirneli Nazmi'nin divanını da ihtiva eden "Milli Edebi
yat Cereyanının ilk Mübeşşirleri"ni. 1929 yılında da "Türk Saz Şair
leri"ni yayınladı. Daha sonraki yıllarda 1940'da "Türk Saz Şclirleri An
tolojisi"nin yayınlanmasından önceki çalışmaları yurt içinde ve dışın
da büyük bir ilgi uyandırmıştı. 1931 'de " Türk Hukuk ve İktisat" der
gisini yayınladı. Divan N azını hakkında fasiküller halinde bir antoloji 
hazırladı. 1934'te fasiküllerin hepsini bir kitapta topladı. "Türk Dili 
ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar" adlı eseri de aynı yıl yayın ha
yatına girdi. 

1935 yılında politikaya atıldı ve Kars'tan Milletvekili seçildi. An
cak üniversiteyle ilgisini kesmedi. O günün kanuniarına göre İstan
bul Edebiyat Fakültesi'nde Türk Edebiyatı tarihi konusunda verdigi 
derslere aralıksız devam etti. Ankara Dil ve Thrih Cografya Fakültesi 
açıldıktan sonra da bu ilimizde ögretmenlik yaptı. 1937 yılında Atina 
Üniversitesi fahri doktorluk 1959 yılında da Sorbonne Üniversitesin
ce kendisine Fahri Profesörlük unvanı verildi. Çünkü Üniversiteyi bi
tirmeden Profesör olması tüm dünyanın ilgisini çekmişti. 1945 yılın
da Demokrat Parti kurucuları arasında yer aldı. Bu partinin iktidara 
gelmesi üzerine Dışişleri Bakanlıgını yürüttü. Ancak politik çalışma
larının yogunlugu yüzünden mesleki çalışmalarını ertelernek zorun
da kalmış bir ilim adamımızdır. 1960 müdahalesinden sonra Yassıa
dada tutuklu kaldı ve mahküm edildi. Hürriyetine kavuştuktan sonra 
ilmi çalışmalarına ara verdi. 28 Haziran 1966'da kalp krizi sonucu vefat 
etti. Şiirlerinde kullandıgı agır dil Mehmet Fuad Köprülü'nün şairlik 
yönünü gölgelemiş ancak ilmi çalışmaları ve incelemeleri, Türk Ede
biyat tarihi ile ilgili eserleri fikir ve düşünce dünyamızda büyük bir 
boşlugu doldurmuştur. 

Eserleri: 

Malümatı Edebiye (Şahabettin Süley'llan'la. 1914), Türk Edebi
yatında İlk Mutasavvıflar (Monografi. 1918). Türk Edebiyat Thrihi (2 
Cilt. 1920-1921). Türkiye Tarihi l (1923). Bugünkü Edebiyat (Makale
ler, 1924), Azeri Edebiyatma Dair Tetkikler (1926), Milli Edebiyat Ce
reyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türk-i Basit (1928), Divan Ede
biyatı Antolojisi (1932-1934), Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araş
tırmalar (1934). Türk Saz Şairleri (3 Cilt. 1930-1940), Altın Orduya Ait 
Yeni Araştırmalar (1941), Anadolu Selçuklularının Thrihinin Yerli Kay
nakları I (1943), Osmanlı Devletinin Kuruluşu (1959). 
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DEÖİRMENCİ 

Esen rüzgar değirmenin kanadım döndürür. 
İri buğday danesini pamuk gibi öğütür. 
Fırıncılar o buğdaydan bize ekmek yapacak. 
EkmekçiZer kapı kapı dolaşarak satacak. 

Ak.şam olur, gün kararır. esen rüzgar durulur. 
Değirmenin gıcırdıyan kanatları yorulur. 
Değirmenct hayvanına torbaları yüklettr, 
Kah yürütür şarkı söyler, kah yorulur dinlenir. 

Yarın yine gün doğacak, hep yıldızlar sönecek, 
Değirmenin o çalışkan kanatları dönecek. 

NASRETTİN HOCA 

Kiremit aktarmak için 
Bir gün Hoca çıktı dama. 
Kızıyordu için için : 
" -Hiç rahat yoktur adama, 
"Yağmur yağar. damlar akar; 
" Bu iş yine sana bakar .. . " 

Ktremitler yosun tutmuş. 
Kızak gibi kayıyordu. 

Hoca kendini unutmuş, 
Dertlerini sayıyordu; 
··-Sabah, akşam d id in, uğraş. 
" Yeyim diye bir sıcak aş!" 

Homurdamp söylenirken, 
Nasılsa, ayağı kaydı; 

" -Aman, yetişin!" demeden 
Hep kiremitleri saydı: 

Bir, iki, üç ... Hoca yerde! 
Kalkamadı. bakın derde ... 

Neyse, komşular yetişti. 
Kaldırdılar Nasreddin'i. 
Hocanın bacağı şişti, 

Derdi, duysa tam adını: 

''-Düşmiyene tuhaf gelir; 
" Damdan düşen, halden bilir!" 
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AKlNCI TÜRKÜLERİ 

Thna boylarında sıra selviler 
Thn yeli estikçe sessiz ağlarmış; 
Gül bahçelerinde baykuşlar öter ... 
Şu virclnelikler eski bağlarmışi 

Namaz-gah bir otluk: Kalmamış taşı: 
Çeşmelerden akan: Kanlı gözyaşı ... 
Orda bir güzel var, çatılmış kaşı: 
Ak alnına kara çatkı bağlarmışi 

Kırık minareden duyulmaz ezan .. 
Hep ocaklar sönmüş. devriimiş kazan. 
Bir inilti duydum, sandım bir ozan: 
Sesime ses veren karlı dağlarmışi 

Söğüd dallarında hasta serçeler 
Eski akın destanını heceler .. 
Thna ağlıyormuş bazı geceler: 
Göğsünde kefensiz şehidler varmış! 

Bozulan bağların üzümü acı: 
Asi köle kesmiş eski haracı: 
Yine yedi kıral giymişler tacı.. 
Şahin yuvasını kargalar sarmış! 

Haydi eski ozan, al sazı ele, 
Düşmanlar içine düşsün velvele. 
De ki: Hor bakmayın bu durgun sele: 
O, yetmiş bir kavme akın çıkarmış! 

MERİÇ TÜRKÜSÜ 

Issız dağ başını duman bürümüş. 
Yine Rumeli 'ye düşman yürümüş. 
Kervan gelmiş, yol güllerin sürümüş. 

Dertli Meriç akar "kervanım" diye, 
"Aceb nerde kaldı arslanım?" diye. 

Türk ili boş kalmış kervanlar geçmiş! 
Dumanı tütmemiş, düşmanlar seçmiş. 

Ayrılık şerbetin içmiş analar, 

Dertli Meriç akar "kervanım!" diye, 
"Aceb nerde kaldı arslanım?" diye. 

187 



Çoban dağ başından geçemez oldu, 
Sürüler Meriç'den içemez oldu, 
Gözü nişanlıının seçemez oldu, 

Dertli Meriç akar "kervamm!" diye. 
"Aceb nerde kaldı arslamm?" diye. 

Hep köyler yıkılmış. ocaklar tütmez, 
Viran bahçelerde bülbüller ötmez .. 
Yarim ydd illerde, hasretim bitmez, 

Dertli Meriç akar "kervamm!" diye. 
"Aceb nerde kaldı arslamm?", diye. 

Akşam ovalam duman yayılır. 
Meriç'in sulan susar. bayılır. 
Nilüferler ölür. dertler ayılır. 

Dertli Meriç akar "kervamm!" diye. 
"Aceb nerde kaldı arslamm?" diye. 

FİNCANCI KATIRLARI 

Bizim hoca pek meraklı. 
Dere tepe demez gezer. 
Her şeye de erer aklı. 
Rüzgarlardan hile sezer. 
Bazısı der: "Cahil. koftur. 
Yanlış. o bir filozoftur. 

Bir yaz günü sabah erken. 
Hoca kırda geziyordu. 
Yürüdü, yürüdü derken, 
Karşıda koca bir ordu. 
Sessiz. ıssız oldu peyda. 
Selvilikler arasında. 

Sessiz. ıssız bir ordugah, 
Lakin askerleri taştan. 
Cübbeleri yeşil. siyah. 
Fı.rlamış kavuklar baştan. 
Hoca güldü: "Koca şaşkın. 
Mezarlığa bak. ne sandın. 
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Hemen merakla yürüdü .. 
Girdi tenha mezarlığa. 
Kalbini korku bürüdü, 
Bakınırken sola. sağa. 
Eski bir çukura düştü. 
Sanki o da gömülmüştü .. 

Hocanın karardı gözü, 
"Eyvah" dedi, "Ölmüşüm ben" 
"Hiç aklıma ölüm sözü 
Gelir miydi dünyadayken!" 
"Neredeyse Münkir, Nekir, 
ah ret sualine gelir." 

Hoca kendi kendisine. 
Cevabını hazırlarken: 

Bir u::ak kervan sesine. 
Kulağı kabarttı birden. 
O, yüzlerce çan sesini, 
Duydu, kesti nefesini. 

Bir gürültü bir kıyamet, 
Bağırma lar, çıngıraklar .. 
Hoca dedi: "Koptu afet!" 
·'Çare yok! Kalkmalı naçar, 
Kimse tutmadan kolumu. 
1lıtayım sırat yolunu .. 

Can havliyle mezarlıktan, 
Fırladı yola çırçıplak. 
Birbirine girdi kervan. 
Onu sandılar bir hortlak. 
Kimisi de cadı sandı, 
Hemen yerlere kapandı. 

Lakin işin en fenası 
Fincan katırları ürkek! 
Bitti kervanın eşyası, 
Zaten hepsi çanak, çömlek. 
Kınlmıştı tabak, kdse, 
Kervancılar düştü ye'se. 

Koşup Hocanın yanına 
Birden tutup kaldırdılar. 
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-Vurun mezar kaçkımna ... 
"Hortlaktır, dayaktan yılari" 
Hoca bağınrdı: "Aman/ 
Bu iş kıyametten yaman." 

Her yerinde ağrı, sızı 
Geç vakit döndü evine. 
Sanki kilitlenmiş ağzı 
O kadar sessizdi.. Yine 
-Sessiz, sessiz geliş nerden? 
Hoca, niye sustun birden? 

'"lü ahrete gidip geldim! 
Aman söyle, ne haber var? 
Hiç/ Ben mezarımı deldim" 
Yalmz çok aksi kervanlar: 
Fincancı katırlarına 

Düşmezsen ne mutlu sana! " 

ORTAÇ YOLCULARI 

San gece .. Sarı gece .. 
1h ruhuma gömüldükçe 
Senin sarı gölgelerin, 
Dinliyorum: Ağır, derin 
Eski bir ilahi sesi. 
Bu ses kimin son nefesi? 
Karşı çarnlar susmaz, inler: 
"Ortaç yolcularımn" der. 

Kimsesiz ay .. Kimsesiz ay ... 
Denizdeki şu kırık yay 
Düşmüş bir dşık elinden. 
O. sazının her telinden 
Nur ilahileri saç m ış ... 
Sonra ... yayı kır m ış, kaçmış! 
Mor dalgalar susmaz. inler: 
"O yay ta gökden düştü!" der. 

Deli ozan .. Deli ozan ... 
Altın kopuzundan sızan 
Sesler neye donmuş gibi? ... 
Şu geçen peri mevkibi 
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Bekler seslerint hala 
Eski "Ortaç" yollarında! 
Altın kopuz susmaz tnler: 
"Ozan ölmüş. yay kmk!" der. 

Gajll yolcu .. Gafl.l yolcu .. 
Ozan yok. kınk yay ucu 
"Ortaç" yolculan hasta; 
Şarap bttmtş altın tas ta .. 
Haydi şair al kopuzu 
İnlet eski ruhumuzu! 
Kopuz elde, şair gider: 
"Ortaç yolu çok uzak" der. 
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HÜSEYİN NAİL KUBALI 

1903 yılında Nigde'de dogdu. İlk tahsilini İz
mir'de, orta tahsilini Afyon. Konya ve Sivas'da 
yaptı. İstanbul Lisesini bitirdikten sonra İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 
Maarif Vekaletinin açtıgı imtihanı kazanarak 
Fransa'ya gitti. Paris'te doktorasını tamamlayarak 
Hukuk Doktoru olarak yurda döndü. 1936 yılın
dan itibaren Amme Hukuku dersleri verdi. 
Ord. Prof. olarak bu görevini sürdürdü. Konten

jan Senatörü olarak meclise girdi. 

Küçük yaşlardan itibaren sanat ve edebiyatla meşguldü. Şiirleri
ni "İçtihad" ve "Hayat" dergilerinde yayınladı. "Anama" adlı şiir uzun 
yıllar dillerden düşmedi. Son yıllardaki ilmi çalışmaları kendisini sa
nat hayatından uzaklaştırmış gibi göründü. Şiirleri, içli ve hassas bir 
kalbin eserleri olarak hala içtenlikle okunmaktadır. 

AN AMA 

Dağlar seçilmez oldu 
Beller geçilmez oldu 
Kevsere dönen sular 
Sensiz içilmez oldu. 

Gözden sızan yaş olsam. 
Ölüne yoldaş olsam. 
Gelen. geçen okurdu, 
Mezarına taş olsam. 

Salan bir güz gülüsün. 
Ne sevilen ölüsün. 
Kara toprakda değil. 
Gönlümde gömülüsün. 

İçime neler doldu, 
Hayat bana derd oldu. 
Mor sömbüllü vatanım. 
Sensiz bir gurbet oldu. 
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Ah. anam. şimdi nesin? 
Söyleyemem nerdesin? 
Bir canlı hayal oldun. 
Benimle her yerdesin. 

Mahşerde, derler, anam, 
Kavuşmak, inanamam. 
İnansam da bu uzun, 
Hasrete dayanamam. 

Zalim sel oya oya. 
Yara açdı ovaya. 
Bırakın ağlayayım. 

Anama doya doya. 

Bağın ne gülü kaldı, 
Ne de bülbülü kaldı. 
Yavrun böyle anasız. 
Boynu bükülü kaldı. 

Ana başda tae imiş. 
Her derde ilde imiş. 
Bir evlad pir olsa da, 
Anaya muhtaç imiş. 

YURDUMUN DAGLARINA 

Ey güzel yurdumun çamlı dağları. 
Her biri bir çeşid namlı dağları. 
Gürgenli. ardıçlı. çamlı dağları. 
Şu yüce duruşla ne şanlısınız! 

Kervan geçirmeyen beller sizdedir, 
Şahin uçurmayan yeller sizdedir. 
Delirib köpüren seller sizdedir, 
Ezelden beri mi duman/ısınız? 

Hey. başı gökleri bürüyen dağlar. 
Yollara dizilip yürüyen dağlar. 
Gönlümü peşinde sürüyen dağlar, 
Bilmem neden böyle tez can/ısınız! 

Ercieş. Toroslar. Ey Hasan dağı. 
Hepiniz ün almış yiğit yatağı. 
Yanarım andıkca eski şen çağı. 
Bu unmaz derdime dermanlısınız. 
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Ey biribirine sarılan dağlar, 
Dağlara yaslanan çiğdemli bağlar. 
Tişımz yeşerir, içiniz ağlar. 
Sizde benim gibi hicranlısımz. 

ŞARKI 

Yaz bir sarışm kızdı sıcak. neş'eli pür his, 
Öksüz kanayan kalbimi okşardı. sarardı. 
Bir gamlı hayal etdi onu ujka çöken sis 
Bahtım gibi, aşkım gibi kırlar da sarardı. 

Sermest ötüşen kumruların nağmesi dindi. 
Yapraklar ölüb kirli siyah toprağa indi. 
Eyvah bu garıp ruha ölüm korkusu sindi. 
Bahtım gibi, aşkım gibi kırlar da sarardı. 
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YUSUF SITKI MARDİN 

1916 yılında İstanbul'da dogdu. Babası İstan
bul Ulemasından merhum Ord. Prof. Dr. Ebül-Ula 
Mardini'dir. Robert Kolej ve Galatasaray Lisesi'
nde orta tahsilini tamamladıktan sonra İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. "Yücel" 
dergisi kurucularından olan Yusuf Sıtkı Mardin, 
bir ara turistik mahiyetteki "Bogaziçi" mecmu
asını da çıkardı. Uzun zaman Robert Kolej'de ög
retmenlik ve idarecilik yaptı. İstanbul Şehir Mec

lisi Üyesi iken 1949 ara seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçile
rek T.B.M.M.'ne girdi. Kısa bir müddet serbest avukatlık yapan Mar
din, 1957 yılında Basın-Yayın ve Thrizm Genel Müdürlügü'ne intisab 
ederek emekliye ayrıldıgı 1975 yılına kadar memleket hizmetine Th
rizm sektöründe devam etti. 

İlk şiir kitabı "Bir Ad Bulamadım" adıyla 1934'de yayınlandı. Milli 
Egitim Bakanlıgı Klasikler Serisinde yer alan Shakespeare'nin "Ro
meo ve Jülyet" lrajedisini 1945 yılında manzum olarak dilimize çe
virdi. 1947'de "Mezar Thşları ve İki Damla Yaş' adlı kitaplarını yayın
landı. "Üç Yaprak" adlı eseri 1948'de yayınladı. Diger yayınları ara
sında: "Bir semtini sevmek" 1972, "Namık Kemal'in Londra Yılları" 
1974, "Abdülhak Hamid'in Londrası" 1976 ... vb. Basılmak üzere olan 
eserleri de olan Mardin günümüzde aruz veznini başarıyla devam et
tiren, güzel eserler veren örnek bir şairimizdir. 

GEÇMiŞE SERİLEN SECCADE 

Kaygıyla dal dal örgülü seecadeler miyiz. 
Sonmüş umut kırıntısı halinde böyle biz, 
Fark etmeden serilmişiz özlemle geçmişe? 
Çevremde olduğun süre kıblemdi her köşe ... 
Özler misin, rüya gibi geçmiş, o günleri, 
İzlerdim öyle gölgeni bir kör çocuk gibi; 
Sevdalı günlerim: Seni kendimle sardığım. 
Doldurduğum gedik leri. yorgun sarardığım ... 
Gel, gör ki örtüyor bizi matem: kış uykusu. 
Artık dolapta küflenir işkille lokmamız. 
Hiç bitmeyen dalaşmaya dönmüş konuşmamız: 
Gönlünde dal budak salan ölmek kuruntusu: 
Artık yüzün. gülümseyişin başka kimsenin. 
Hiç sönmiyen nasır gibi avcundayım senin ... 
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SENELER SONRA 

Gece andıkça geçen günleri kalbim sızlar: 
Bir vatan semtine sessizce dağılmış yer yer 
Nerdedir sevgime meydan okuyan sevgililer? 
Nerdedir boş yere harcettiğim eşsiz yazlar? 
Meltemin böyle derinden gece söyleşmeleri 
Beni yoksun ededurdukça derin uykumdan. 
Diyorum kendime: "Gönlün hele buymuş kaderi!' 
Bir umut var, yine kalbirnde uyanmış heyecan. 
Yine aklımda o günler, yine hep sizler var: 
Hanginiz şimdi nedametle evinden giriyor. 
Kimlerin koynunu paylaşmadcr mermer kollar? 
Mevsimin tuttuğu matem kimi içlendiriyor? 
Yoksa hep gönlü kanık. çoktan unutmuş. yalnız, 
Thprağın yorganı altında mı yatmaktasınız? 

Kalaydı öyle gönüller tanışmamış ve uzak: 
-Neden. niçin hu sorulmaz: Nasfp eden Yaradan
Gönülde dipdiri aşkın elimde olmayarak 
Bilinmiyen biri yapmış bu öyle bir tılısım: 
Thtuldu böylece gönlümde dalga la nd ı o ses ... 
Ne sen bu bahse değindin, ne ben gönül açtım ... 
Seninle yoksa ne yapmaz, neler başarmazdık: 
Gecemde yankılanan şimdi sade pişmanlık ... 
Sarılmadan, seni özlemle bir kucaklamadan 
İnan ki kaç kere öldüm-göründü gerçek ölüm: 
Neden ve kim buna etken ne çare kestiremez. 
De iççekişte teselli arar durur gönlüm: 
Yaşam bitip te buluşsak uzakta herkesten, 
Bf ni m le paylaşabilsen ikinci ömrünü Sen! ... 

DÜŞÜMDE İSTANBUL 

Sandım ki ben ayrıldığımız gün daha dündü: 
Son bulmamış altın çağı eşsiz Atatürk'ün. 
Sürmekte gönül zevkini anlam dolu ömrün. 
Birlikte Kireçburnu 'na sessiz yürüyüş ler, 
Hür mavilik altında saatlerce öpüşler: 
Puslaydın o dem yıldızı yok, gamlı gecemde: 
Her sisli günün rehberi bir gizli radardın: 
Hem kar gibi ürkekçe düşer avcuma. hem de 
Göğsümde umutlar gibi keyfince yaşardın ... 
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Gün geçti-ömür postacısız mektuba döndü, 
Yok sevgimizin adresi zaten üzerinde ... 
Sandım ki ben ayrıldığımız gün daha dündü, 
İstanbul'un özlem çekilen ujku düşümde 
Yıllar yılı görkemli hayaliyle göründü ... 

MIZRAK VE LALE 

Bir mavilikle sonsuza yelken açar çini, 
Mermerler andırır köpüren dalga rengini. 
Rüyalar ürperip dökülürken ağır ağır 
Eşsiz fetihler ülkesi mızrakta canlanır: 

Mızrakladır gücün yeri gümbürdeten sesi, 
Mızrakla düştü Fatih'e Konstantaniyyesi; 
Üç kıt 'a titretir kanayan mızrağın ucu 
Günlerdedir parıltısı, göklerde sorgucu ... 

Mızrakta yaş ve kan lekesinden doğan çiçek 
Her gönle şevki, neş'eyi rengiyle serperek 
Bin türlü kahramanlığı işveyle gölgeler: 

Scik[ tavırlı, gamzeli, m ey rengi lcileler ... 
Gönlümde geçmişin bana miras uğultusu: 
Al ldleden devirleri, mızraktan ordusu ... 

BOŞ YALI 

Batmakta güneş mor tepelerde ... 
Körjezde sular bir siyah örtü, 
Rıhtımda fener bir gümüş iğne ... 
Bir sis gibi engin suya inmiş ... 
Sesler ve ışıklar ki silinmiş 
Bir hatıranın bestesidirler, 
Sessiz yağan akşamla beraber 
Doğmak dileyip mavi seherde 
Göçmüşler uzak evrene şimdi, 
Bir boş yalı kalmış Sarıyer'de ... 
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NECİP MİRKELAMOGLU 

1922 senesinde. Urfa İlinin Birecik ilçesinde 
doğdu. İlkokulu orada. orta okulu Adana'da, lise
yi İzmir İnönü Lisesinde bitirdi. Yüksek öğreni
mini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde 
yaptı. 

1946 yılında politikaya girdi. 1961 senesine 
kadar CHP'nin İzmir teşkilatında; her kadernede 
çalıştı. İzmir Halk Evi'nin son başkanlığını yap
tı. 

"9 Eylül", "Kernalyolu". "Mücedelc" gibi gazete ve dergileri çıka
rarak veya çıkarılmasında vazife alarak, matbuat hayatında bulundu. 
"Yeni Asır". "Son Havadis" gazetelerinde Köşe Yazarlığı yaptı. "De
mokrat İzmir" ve "Tercüman" gazetelerinde yazı dizileri yayınladı. İs
tanbul Eminönü Halk Evinde. İzmir Halk Evi ve Halk Odasında, Türk 
Halk ve Klasik musikisi dersleri vardı; Koro'lar kurarak, konserler dü
zenledi. 

1961-1966 yılları arasında Millet Meclisinde, İzmir Milletvekili; 
1968-1978 yıllarında da. Cumhuriyet Senatosunda. İzmir Senatörü 
ularak bulundu. Cumhuriyet Senatosunda. iki dönem İdare Amiri ve 
dört dönem Başkan Vekili olarak görev aldı. 

Bestekar olarak şarkı formunda 100 kadar eserin sahibidir. "Bağ
lamamın Telinden" adında bir şiir kitabı ile siyaset muhtevalı, yayın
lanmış kitapları vardır. Necip Mirkelamoğlu. sanat görüşünü şöyle 
açıklar: "Sanat", Hayat'ın bir ürünüdür. Hayat olmasa idi, tabiatıyla 
sanat olmazdı. 

O halde: sanat'ın hayat'la olan bu illiyet münasebeti hiçbir zaman 
unutulmamalıdır. Hayat'ın her rengi. şekli. sesi, sorunu sanat'ta akis 
bu lmalıdır. 

Şiirlerinin çoğunu "güfte" olarak yazmış ve bestelemiştir. 

"Thşlama" türündeki şiirleri gazete ve dergilerde yayınlandı. 

CİLVE-İ SiYASET 

"Cilve-i siyaset" denir adına. 
Gah olur kişiyi alır başına. 
Yücede gezdirip. ikbal gördürür. 
Gdh olup savurur hela taşına. 

Gün olur. namını yüce saydırır. 
Eynine sırmalı hilat giydirir. 
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Gün olur ayaktan turnan soydurur 
Döndürür ademi çaylak kuşuna. 

Dost, ahbap, aşina mebzuldan mebzul. 
İyi günlerinde hepsi köle, kul. 
Kötü gün gelince, sen ara da bul. 
Bunlardan birini. boşu boşuna. 

Yeganestn: eşin, menendtn yoktur. 
Diye, metheyliyen dalkavuk çoktur. 
Kötü günlerinde, bu kelb-i akur: 
Havltya havlıya çıkar karşına. 

Göklere çıkarıp öven de odur, 
Gönlünü okşayıp. seven de o'dur, 
Galiz küfürlerle söven de o'dur, 
Sırtın gelmiş tse felek tuşuna. 

O bir hercaidtr yoktur vefası, 
Bir ince derttir ki yoktur şifası. 
Bilhassa ki seçim, meçim sırası. 
Güvenme en yakın arkadaşına. 

Rüşvete, harama el uzatmazsan. 
Siyasetten zengin olamaz insan. 
İkbal kürsüsünden devrildiğin an, 
İcra memurları düşer peşine. 

Siyasette şundan başkası yalan: 
Düşersen, yanında gölgendir kalan. 
Çalınırsa kapın. rüzgardır çalan, 
Başka ne dost kalır. ne de dşina. 

Ne, ikbale çıktım diyerek sevin. 
Ne idbara düştüm diyerek dövün. 
Sabah, öğlen, akşam günde üç öğün 
Nan-ı şükr'ü katık eyle aşına. 

MİRKELAM DER: Ey siyaset kahpest. 
Lezzet-i lebinden aldım hevesi, 
'"Tecrübe" denilen altın kafesi 
Mekan eylemişim nejls kuşuna. 
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SEN GİDELİ 

Sen gideli Atam bunca yıl oldu, 
Gönlümden gitmedin bir tek saniye, 
Bütün canlı cansız, nice senedir 
Çağ mr Atatürk. Atatürk diye. 

Ak köpüklü, hırçın. deli dalgalar 
Yalçtn kayalarda çırpımr, ağlar, 
Başı duman duman ejkarlt dağlar 
Çağmr Atatürk, Atatürk diye. 

Yüreği kavrulmuş bir çöl yolcusu, 
Nasıl bir hasretle arar ise su. 
Misak-ı Milli'nin Anadolusu 
Çağmr Atatürk, Atatürk diye. 

Thprağtn bağrından kaynayan pınar. 
Şu yol kenarmda ihtiyar çmar, 
Mor menekşe, kırmızı gül. san nar 
Çağırır Atatürk. Atatürk diye. 

Köy kilimlerinin ala nakışı, 
Bala ceylanlarm ürkek bakışı, 
Öksüz mevsimlerin yazı ve kışı. 
Çağtrır Atatürk, Atatürk diye. 

Kuşun kanadında sensin uçuşan, 
Kırlarda rengarenk çiçek açışan, 
Şehit rütbesiyle toprağa düşen 
Çağırır Atatürk Atatürk diye. 

Mirkeldmoğlu der, yel'ler çağırır, 
Bozbulanık akan sel'ler çağmr, 
Aşıklar elinde tel'ler çağırır 
ATATÜRK. ATATÜRK. ATATÜRK DİYE. 

Gel güzelim gel bana, buldukça imkanını. 
Gül güzelim göreyim. gonca-i hdndamnı. 
Ben aşık-ı şeyddntm, bana mahremin olmaz, 
Aç güzelim göreyim sine-i üryamm .. 

(Şehnaz buselik şarkı) 
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YALAN DÜNYA 

Gelen geçer, konan göçer 
Misafirhanedir Dünya. 
Zahirde şen gösterişler. 
İçi viranedir Dünya. 

Kim geliyor da gitmiyor, 
Kimseye vefa etmiyor, 
Bir tebebsüm 'e yetmiyor 
Bir efsanedir Dünya. 

Sarmış bizi yokuşuna, 
Düşürmüş gam ateşine. 
Bilmem kimlere dşina. 
Bize biganedir Dünya. 

Felek elinde cam ile, 
Sunar zehri ikram ile. 
Lebaleb derd-ü gam ile 
Dolu peymanedir Dünya 

Mihr-i vefası yalandır, 
Zevk-u safası yalandır. 
Aslı. esası yalandır. 

Yalandır ya. nedir Dünya? .. 
(Rast şarkı) 

Öptüm gamzelerinin güle benzer yerini, 
Okşadım gözlerinin simsiyah kederini. 
Bir ibadet veedini duydum yanında senin 
Seyrederek Allahın en güzel eserini. 

(Uşşak şarkı) 

KALE MİM 

Hak bildiği yoldan ne rücü eder. 
Ne de kavgasından bıkar kalemim. 
Millet düşmanının hain göğsüne, 
Sözü kurşun gibi sıkar kalemim. 

Abıhayat gibi "O Sevda" bana. 
Öyle bir aşk ki o, benzer iman'a, 
Atatürk denilen sonsuz umman'a, 
Coşkun seller gibi akar kalemim. 
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Zencire vurulsa, kınlsa bile 
Mazlumun ahım getirir dile. 
Müşfik bir annenin gözleri ile 
Halkın ahvaline bakar kalemim. 

Görmüşüz her türlü kahr-ı belayı. 
Defter-i arnalim yazmaz riyayı, 
Haksızlık görünce koca Dünyayı. 
Haksızın başına yıkar kalemim. 
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HİLMİ NALBANTOGLU 

1921 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde dog
du. İlkokulu Oltu'da, ortayı Erzurum'da okudu. 
Lise tahsilini İstanbul Haydarpaşa Lisesinde ta
mamladı. 1950 yılında İstanbul "!eknik Üniversi
tesinden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun 
oldu. 1950-1961 yılları arasında Karayolları Ge
nel Müdürlügünde Elazıg ve Konya Bölge Müdü
rü olarak hizmet yaptı. 

1964-1968 yılları arasında Erzurum Beledi-
ye Başkanı olm uştur. 

1973-1979 yılları arasında Erzurum Senatörlügü yapmıştır. 
1983-1987 yılları arasında Erzurum Milletveklli seçilmiştir. 
Hilmi Nalbantogıu genç yaşlarından itibaren sanata, sanat faali-

yetlerine çok yakın bir ilgi duymasına ragmen, şiire ilgi duymaya, şi
ir yazmaya genç degil, geç yaşlarda başlamıştır. Kendisi. "İlk şiir de
nemelerime senatörken, 1977 yılında başladım" diyor. Hiciv şiirlcri. 
espirtüel şiirleri yanı sıra romantik şiirlerinde de Hllmi Nalbantogıu 
sabırla, sükünetle pür şiiri yakalamaga çalışmış ve bunda başarılı ol
muştur. Meclis zabıtlarına, Hilmi Nalban toglu şiirlerini en çok geçir
me başarısına da erişmiş bir şairdir. "Kızgın Thpraklar" adlı şiir kita
bını 1980 yılında yayınlamıştır. Halen yayma hazır dört-beş kitabı bu
lunmaktadır. 

BATI DOGU 

Batılı, 

Gözünü maddeye dikti. 
Thnrıyı görmedi. 
Doğulu, gözlerini 
Hep Thnrıya çevirdi, 
Dünyayı görmedi. 
Thnrıya çevirmek inançtır. 
Dünyayı görmek ihtiyaçtır. 
İkisi de bir arada 
Yaşam için ildçtır. 
İnançsız dünya kıraç tır .. 
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BİR AN Kİ YAŞAM DOYULMAZDI 

Sen yatağımda olduğun zaman, 
Ufuklarda beyazlamnca şafaklar. 
Arzular depreşirdi yavaştan. 
Gönlüm kıvır kıvır kıvranırdı, 
Güneşin doğduğu o saatlerde 
Kuşlarda ötüşürdü penceremizde. 
Sevgilim nerdesin nerde? 
Diye arardım seni elimle .. 

Ve ellerim bulurdu seni. 
Anlardım yanımdasın gözlerim kapalı. 
Uyu dersin, vakit erken sabaha çok var! 
Ninni olurdu sesin çağıldardı. 
Beni bir umuda bağlardı ... 

Seni yanımda bulduğum zaman, 
Gençleşirdim, 

Dünyada güzelleşirdi. 
Yaz sabahlannın esenliği. 
İçime gelirdi. 
Biraz sonra 
Bir an ki sükün ve sessizlik. 
Bir anlık yaşam olurdu bize, 
Rüyalaşırdık ikimiz de ... 

Bir rüya ki o "zaman" duyulmazdı. 
Bir vazgeçiş ki; 
Birbirimizden başka her şeyden, 
Öyle bir an ki "Yaşam" doyulmazdı ... 

CEM RE 

Ey Cemre. sen ne imişsin? 
Önce havaya usulca gelirmişsin, 
O ayaz havalan ısıtırmışsm, 
Rüzgar olup dağlara yamaçlara sanlırmışsm. 
Karları. buzlan eritip eteklere salıverirmişsin .. 
Olsam olsam cemre olsam, 
Kışlan da bahar yapsam .. 
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Sonra da sulara girermişsin. 
Sular soğuktur demezmişsin. 
Suların ısınmasım beklemezmişsin. 

Bana sarılın da ısımn; 
Isının da, ağaçlara fldelere tırmamn 
Çiçekleri açtırın. dermişsin .. 
Olsam olsam cemre olsam. 
Buz suları ılıklasam .. 

En sonunda toprağa girermişsin, 
Thprağın göğsünü kabartıp gerermişsin, 

Thhumları. filizleri yeşertirmişsin, 
Karıncaları böcekleri canlandırıp, 
Haşaratı doğaya çıkartırmışsın. 

Doğaya bir denge verirmişsin ... 
Olsam olsam olsam cem re olsam ... 
Kutupları da çölleri de 
Yeşile boğsam. 

BİR SIKINTIN OLMALI 

Anlıyorum 

Her hal bir sıkıntın olmalı. 
İçki şişelerde boşaldıkça 
Thbaktaki hamsi mezesi, 
Ve dilimlenmtş 
İri kıyım bir domates. 
Göz ederdi hep. 
Ne göz alıcı bunlar. 
Kederi bir el koyardı masaya. 
Bir ulu sessizliğin eşiğinde 
Pencereden, 
İğde çiçekleri koku yollardı. 
Ayva kc-kusu daldururdu havayı, 
Sustukça uzardı sessizlik. 
Sen ayvayı yerdin ayvayı. 
Yarı sönmüş sigaranın dumanı. 

Kwrım. kwrım 

Bir şekil çizerdi masadan. 
Thvana doğru. 
Ben hep sessiz beklerdim . 
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Bir sıkıntın vardı, 
Hep bilirdik. 
Sen bizim orda olduğumuzu 
Unuturdun. 
Tükendikçe içkiler şişelerde, 
Bardağına buz koyardık. 
Samsun paketi bomboş, 
Sen de olurdun sarhoş. 

Belli bir sıkmtm vardı, 
Sabahın alaca karanlığında. 
Uyku yağardı 
Masaya abanmış vücudunda. 
Ve gözlerinde donardı. 

KISKANMIYOR MUSUN? 

Kaç yıl varki görmedim seni 
Saçını okşayıp gelen rüzgarı kokluyorum . 
Ben de o havada. içtiğin sudayım. 

Rüyalarda belki olurum seninle. 
Diye hep uykudayım, 
Yorulup uzandığım sedirde. 

Veya ağaçların gölgesindeki 
Bankodayım, 

Fakat uzaktayım. 
Bak sana fotoğrafımı yolluyorum 
Belki karşıtaşacak gözlerimiz, 
Bu fotoğrafı mda. 
Fotoğrafımı kıskanıyorum. 

Her sabah işime gidiyorum. 
Beni oyaladığı için 
Boş vakitlerde okuyorum. 
Seni unutturduğu için , 
Aralıksız sigaralar dudağımda. 
Dudaklarını anımsatsın diye, 
Bahçemdeki karanjlli ve gülü. 
Senin yerine kokluyorum. 
Plaklarını dinliyorum, 
Sesini duymak için. 
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Ve yaşamlmaz olduğunda yaşam. 
Yaşamak dayantlmaz olduğunda, 
Her an sana evet sana, 
Sesleniyorum dinle! 
Bu benim sesim, 
Bütün bu yaptıklarımı sen 
Kıskanmıyor musun? 

KAFAYI ÇEKMİŞİM 

Bir uçak geçti başımdan , 

Geride bir bulut bıraktı. 
Bir beyaz hortum gibi, 
Upuzun ki upuzun, 
Buna çarparak 
Suya bir martı düştü, 
Suda halkalar. halkalar. halkalar, 
Yağmur yağıyordu. 

Güneş karşıda resim gibi, 
Gökte de halkalar yarım yarım. 

Beyaz. san. kırmızı. mor, pembe mavi, 
Yaslanayım diye. 
Bir de ağaç resmi çizmişler. 
Sırtımı dayayıp dalmışım. 

Bu gölde ve gökdeki halkaları da, 
İki gözümle gördüm vallaht, billaht. 
Sonra çocuksu, 
Gökteki halkaları yakalamak 
istemişi m. 
Martıların dalgalarına. 

Şey yani halkalarına düşmüşüm. 
Ben ömrümde yüzmedim. 
Martıların yamna 
Düştüğümü saymazsak. 
Hah, hah. hah. 
Anladımz ya. 
Kafayı çekmişim .. . 
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RlZA NUR 

30 Agustos 1879'da Sinop'ta dogdu. Babası 
İmamogullarından Mahmut Bey, annesi Zarflıo
gullarından Hacer Hanımdır. Rıza Nur ilk ögre
nimini Kapan okulunda yaptıktan sonra Mülkiye 
Rüştiyesine girdi. Burasını bitirdikten sonra ı~tan
bul'a giderek Askeri Rüştiye'ye kaydoldu. Bura
dan mezun olduktan sonra da Kuleli Harbiye İda
disine yazıldı. Fakat babasının arzu ve ısrarı üze
rine bu okuldan ayrılıp Tlbbiye İdadisine girdi. 

1895'te bu idadiden mezun olup Askeri llbbiyeye yazıldı. 190l'de llb
biye'den yüzbaşılıkla mezun olarak doktor çıktı. 1902'de stajını yap
tıgı Gülhaneden diplama aldı. 1905'de Gülhaneye doçent, 1907'de As
keri cerrahi ögretmeni, 1908'de ise binbaşı oldu. Meşrutiyetinilanı üze
rine Sinop Mebusu seçildi. 1910'da askerlikten istifa etti. Balkan har
binde s ilah altına alındı ve yarahiara baktı. Bu sırada İttihatçılara mu
halefeti yüzünden yurt dışına sürüldü. Mütareke yıllarında Anadolu
ya gelerek Milli Mücadeleye katıldı. 1 inci Millet Meclisine Sinop m e
busu seçildi. Bu esnada MaarifVekilligi ve Hartciye Vekil vekilligi yaptı . 

192l'de Sıhhlye Vekili oldu. 1922'de Ukrayna'ya giden heye te ba~kan
lık etti. 1923'te Lozan'a ikinci murahhas olarak gönderildi. Cumhuri
yetin ilanı üzerine 2 nci Büyük Millet Meclisine yine Sinop'tan mc
bus seçildi. Bu sırada Tlp Fakültesi kendisine fahri profesörlük unva
nı verdi. 1926'da mebusluktan istifa etti ve ilk önce Paris'te sorıra da 
İskenderiye'de olmak üzere 1938'e kadar yurt dışında kaldı. Yurda dön
dügünde (Thnrıdagı) dergisini çıkardı. 1942'de İstanbul'da vefat e tti. 

Eserleri: 

Türk Thrihi (12 cilt ve 5000 sahife). U guz Kagan Destanı (6000 m ıs

ralık destan denemesi). Çeşitli telif ve tercümeleri ile şiirleri vardır. 

TÜRK KANTİGİ 

İlahi! 
Sen yigit yarattın Türkü 
Gözlerinden ateş çıkar. 
Edip milletierin bürkl. 
Şanını göklere çıkar. 

Thnrım! 

Esirge Türkün ilini! 
Koru soyunu, dilini! 
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Her elden üst et elini! 
Ününü göklere çıkar! 

ilahi: 
Türkesen çekttrme zahmet! 
Türkü et dünyaya ziynet! 
Türk yurdunu eyle. cennet! 
Şanını göklere çıkar! 

MİLLİ iLAHİ 

Tanrı! 

Dumanlandıkça Balkanlar. çimenlendikçe ovalar. 
Ağaçlarda saliandıkça yavru dolu yuvalar. 

Özüm. gözüm sana uyar Tanrım! 

Yazın koyu karanlıkta yıldırım parlayınca 
Kışın gök hava kabarıp ortalık karlayınca 

İçim ruhum seni duyar Thnrım! 

Acunda aktıkça çaylar. çağlarken çağlayanlar 
Türklerinden yav yad elinde dert çekip ağlayanlar 

Bağrını al kana boyar Ttı.nrım! 

Göktür Altaydan al kanda doğan ak ayı.1 yeri. 
Onu yere düşürmesin dünyada hiçbir çeri. 

O içime ateş koyar Tanrım! 

Türkün sakın. aman yanmasın bağrı! 
Amin! 

Türk dünya ve ahret duymasın ağrı! 
Amin! 

Sen Türk'ü koru ey ulu Thnrı! 

Amin! 

BABÜR ŞAH 

Sana var mıydı, var mı şimdi de eş? 
Göklerde güneştin; güneşsin güneş. 
Erlik senindi; senin. hala senin, 
Haddi mi seninle boy ölçüşmek, kimsenin. 
Himalayalar önünde eğildi 
Bir düzlük oldu sanki dağ değildi. 
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Arslan/ar. kurtlar gibi döğiişiirdün. 
Hindin başına yıldırım düşürdiin. 
Kılıcın ne çelikten yapılmıştı? 
İstesen mutlak sana tapılmıştı. 

Kılıç kına konur, kalem çıkardı: 
Bilgin denizdi. dalgalar akardı. 
Yazdığın şiirde pek incelik var .. 
Ruhunda bir ölçüsüz yücelik var 
Kah şuhsun sevgitini anarsın. 
Kah yurt ateşine düşüp yanarsın. 
Kah Türk erliğini yava yazarsın: 
Ne şairmişsin? Şirin sihir bütün. 
Sihire gönlüm esir hala bugün. 
Cevherin ne cevherden? Ateş mi be?! 
Ne zeka zekdn? Thnrıya eş mi be?! 
Pek çok okudum, görmedim eşini. 
Babür! Bitirdin aklımın işini. 
Cihan öğer, Tiirk seninle öğünür: 
Bütün zekalar önünde yüğünür. 

Hey!. Senin her meziyet. her yüce şey. 
Türk göğsünde ey güneş! Ey Babür ey! 
Aşıkım sana. senin kurbanınım. 

YURT 

Gün doğar seni anar. 
Yıldızlar sana yanar. 
Ay seni güneş sanar 
Doğduğu na u tanır .. . 

Daldur dolu sun bize: 
Ateş dolusun bize! .. 
Yandık! Aşk olsun bize. 
Sana can mı dayanır? 

Sen gülersen gül güler, 
Gün, ay seni günü~~ 
Seni gören bülbüller 
Hasedinden yırtınır. 
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Hüznün nedir güzel yurt! 
Kuzunu mu kaptı kurt? 
Ahını Hakka duyurt! 
Türk seninçin kıvranır ... 

Çiçeğin nerde soldu? 
Tüueycini kim yoldu? 
Yüreğin dert mi doldu? 
Bayram ... Eller kıvranır! ... 

NAMIK KEMAL'İN RUHU İLE 

Dert ortağımla oturduk. bakıştık: 
Ah dedim . Ben ağladım. o ağladı... 
Sen bana. ben sana ne yakıştık. 

Dedi. Ah ben ağ/adım. o ağladı. .. 

Gurbetimde sade sensin bana yar: 
Hayalim gelir. yasa ümit katar. 
Şiirlerin bana demir bir hisar 
Dedim, ah ben ağladım. o ağladı. .. 

"Ne kıymetliymiş yurt; o kutsal emel .. . 
Cennetten gelirmiş orada esen yel. 
Ne. ne bahtiyardır onu seven el, 
Dedim. ah ben ağladım. o ağladı. 

"Al yanağı al gülden yaratmış Hak. 
Elleri manolyadan nazik ve ak. 
El elinde kaldı işi. işi bitti bak 
Dedim. Ah ben ağladım. o ağladı. 

"Vefalı yarim Namık Kemal ruhu 
Ateşten sözlerin nerde be noldu, 
Sevdiğim yurt nolmuş? Söyle be yahu " 
Dedim, ah ben ağladım. o ağladı. 

ATEŞ VE PERVANE 

Nur gördük. uardık seyrdrıe. 
Thpland!k girdik devrane. 
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Yahu! Biz neyiz. zira ne?! 
Pervaneyiz. be pervane?! 

aşkla virane perva ne?! 

Dediler ki yanarsınız. 
Ateş bu. ne sanarsınız! 
Siz ateşle oynarsınız! ... 

Pervaneyiz. be pervane. 
Bize ateşten perva ne?! 

Merdane girdik meyddne 
Kdh saf saf. kdh dane dane 
Uçurduk durduk rinddne 
E! Bize derler pervane. 

Ateşten bize perva ne?! 

Halka halkayız bu anda 
İnciler gibi gerdanda; 
Hayran da biziz. Kurban da ... 

Bize derler. be, pervane. 
aşk ateşinden perva ne? 

Vecid ile raks ederiz. 
Bir yüce yolda gideriz. 
Her gün dedik, yine deriz. 

"Bizim adımız pervane?! 
Ateşten bize perva ne?! 

Fedaileri anarız. 
Semender olmaz yanarız. 
Yanarak aşka kanarız ... 

Hey! Bize derler pervane. 
Bize ateşten perva ne? 

Döndük döndük harıl harıl. 
Yandık. yandık parıl parıl. 

Ateş! Bize sarıl! sarıl! 
Adımız bizim pervane. 
Ne reva bize. reva ne? 

Tim gelme bu resme sakın! 
Saba! Sakın esme sakın! 
Bu ayini kesme sakın! 
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MUAMMER OBUZ 

1914 y ılında Konya'da dogdu. İlkokula "Da
rülirfan'da başladı. 3 . sınıftan itibaren Konya Sul
tanisi'nde (Lise) yatılı okudu . Konya lisesini bitir
di. İstanbul Hukuk Fakültesinden 1938'de mezun 
oldu. Konya lisesinde bir y ıl kadar yardımc ı ög
retmen ola rak Fransızca ders leri verdi. 

Sasun. Seydişehir. 1ekirdag, Ofta Savcı ve 
Yargıç olarak görev yaptı. 1947 yılı sonunda Kon 
ya'ya gelerek avukatlıga başladı. 

1950 ve 1954 seçimlerinde Konya Mill e tvekili ola rak parlamento
ya girdi. 1961-1968 döneminde de C. Senatosu Konya üyesi seç ile rek 
yasama görevini sürdürdü. 

1950 öncesi Konya'da "Akyokuş" gaze tesini çıka rdı. 1952'den iti 
baren de Dünya Gazetesinde politik içerikli yazılar yazdı. 

Fin Klasik edebiyatından Alexis Kivi'd en ''Yedi Kardeş" adlı ro
manı Türkçeye çevirdi ve kitap Milli Egitim Bakanlıgı klasikleri ara

sında yayınlandı. 

Fin'lilerin ünlü destanı " Kaleva la", Firıce aslından aynen. 28 bin 
dize halinde manzum olara k çevrildi. Bu çeviride eşi La le Obuz yar
dımcı oldu. İkinci kez "Kalevala", öyküler düz yazı . şiirse l bölümler 
ise 8 hecelik dizeler halinde yeniden yay ınlandı. 

Son olarak 1988 yılında. Finlilerin ulusal kahramanı Mareşal Man
nerheim'ın anılarını Fransızca m etninden dilimize kazandırdı. 

Finlandiye Hükümetinin büyük liyakat nişanlarından "Şövalye" 
payeli nişana sahip oldu. 

Ahmet Kutsi ıecer'in, ünlü "KONYA" şiirinde söyledigi gibi; "La
fızda şive var ama/fikirde mana uyanık" deyişine eş bir dege rde m a
halli ve milli konularda yazdıgı şiirlerini ; türüm türüm Anadolu tü
ten duygularla, Anadolu ge rçegine canda n bir yaklaşımla. bir nakış 
örnegi. hafızalara başarıyla işlemesini bildi. 

Vatan ve millet sevgisini, evrense l insan sevgisiyle y ugurup bir sen 
tez halinde şiirleştiren Obuz'un şiirle rini yakında bir kitap halinde ya
yınlamasını diliyoruz . 

MACAR KARDEŞ 

Sana bir mektup salmıştım . 

1974'de Macar Kardeşim . 

Muştunu beklerdim. 
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Bugün çıkageldi son haberin. 
Ekim'in ilk yarısı içindeyiz. 
Yıl 1989. 
Özgürlüğün kapısını açıyorsun. 
Artık tutamaz hiç bir güç seni. 
Thna sevinecek. 
Mutluluk kuşları tüneyecek kıyısında. 
Ve yirminci yüzyılın sonlarında, 
Macar kardeşim, 
Kanat çırpacaksın yüksek/erde. 
Hızla ve güçlü ileriye, 
Uzat da elini sıkayım. 
Yaklaş da bağnma basayım seni. 
Sonsuza kadar, 
Selam sana! 

MAYA 

Ciğerler dolu dolu. 
Genizde koku . 

Yel dumanı 
Anadolu. 

Kuşun kanadında asılı. 

Göklerde dağal dağal. 
Su üstünde pul pul. 

Gelin kızın yüzünde duvak. 
Yiğitin çakşırı yuvak yuvak. 

Bizim toprak 
Ttı tl ı. 

Thzumuz kağnı tozu bal. 
Güneşte tül sarılı. 
Ayda bürgü giyili. 
Bu ne ki. 
Sürünün ardındaki? 
Şalvar, kepenek, 
Boşlara giden emek, 
Ölünce üstümüzü örtecek. 

Vah vah vah vah 
Yine bizim toprak. 

Yirıe tatlı! 
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DOST 

Çakıllı çaydan geçmişleyin, 
Tirmanıp yokuş çıkmışlayın. 

Evindeydim; 
Hey dost! 
Kapın dilme tahtalı, 
Duvarın kireç badanalı. 
Oturup ayranını içmişleyin 
Mor dağa karşı. 
Hey dost! 
Un çorbası, kuru ekmek yiyerek, 
Thtlı tatlı diller dökerek. 
Son güzümüzde, 
Kışa karşı. 

Bunca yıllar geçmişleyin. 
Güle güle kalasın. 
Hey dost! 

KARA DEÖİRMEN 

Tikıl tıkıl, tıkıl tıkıl. 

Duvarda dayalı çuvallar kıl. 
Akarsuyun ipincecik. 
Şırıl şırıl şırıldayan. 

Sestenişle bana mısın. 
Gönlümden yana mısın. 
Tüpül tüpül tüpüldeyen? 
Yanan kandil, 
Kaş üstüne konan mendil. 
Ya konuştuğun o tatlı dil. 
Vıdır vıdır vıdırdayan ... 
Geceleyin, gündüzleyin. 
Baharı beline kuşanan, 
Kara değirmen bana mısın? 
İvildeyen ivil ivil, 
Geçmiş yıllar üstüne. 
Thşında un üğünür ak ak, 
Başında sıra bekler gelin kız, bak! 
Kalksam gitsem mi ıraklara. 
Göz yaşımı döksem mi? .. 
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Görür müsün döktüğüm gözyaşımı? 
Selam eder de benden haber verir misin? 
Cıvıl cıvıl cıvıltılı. 

Kara değirmen! 

SERÇE 

Küçük kuş güzel serçe. 
Pençe pençe penceremde. 
Gelince buz tutu.n kış! 
Ya da arkasında sana el sallayan çocuk. 
"Kışkışşş" deyince. 
Ürperir kanatların. 
Yemini kapan güvercin. 
Yanıbaşında öpüşen kumrular, 
Kargalar. karakara 
Yaşamındaki kavgalar ... 
Doğanın eşliğine yolladığı 

Sevimli konuk sığırcık. 
Ötüşen tüm kanatlı yaratıklar 
Cık cık cık cık. 

Kaygıların 

Yaşam kavgaların. 

Küçük kuş. güzel serçe! 
Pençe pençe içimde dağlanan yürek. 
Ve işte kalkıp gidiyorum. 
Penceremde seni görünce. 
Nice nice aç çırpınan yavruların özleminde. 
Yoksulluğun küllenmiş ateşinde 

Yanıp kavrularak. 

DEREBOYU 

Bir üstünden geçen bilir. 
Bir de bu dünyadan göçen. 
Bu yolu ... 
Sararan yaprağı. 
Gönüllerde tasadır. 
Yemyeşilken yok olmuş 
Gelene geçene yol olmuş 
Heeeyy Dereboyut 
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Akar suyun maviş. 
Rengin renk renk meneviş. 
O dağ mı karşındaki? 
O yar mı yanıbaşında gezen? 
Ardında ağladığım. 

Düş mü hayal mi? 
Su kenarın yalap yalap. 
Yadımda kalan bana yad. 
Sıra sıra meşen. 

Yüreğimi durmayıp deşen, 

Dert bilemedim nedir ki? 
Gül mü, ot mu, annacında biten? 
Bana gel gel diyen. 
Bana gülgül diyen. 
Thtlı sesin, 
Gülen yüzünle nerdesin? 
Ben yitirdtm sevdiğimi. 
Gördün mü burdan geçtiğini? 
Burnumda tüten koku, 
O mu, heeyyy Dereboyut 
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ORHAN SEYFİ ORHON 

1890'da İstanbul'da doğ;du. Babası Albay 
Emin Bey'dir. İlk ve orta öğ;renimini tamamladık
tan sonra Hukuk Fakültesini bitirdi. Meclisi Me
busan Kavanin Dairesine memur olarak girdi. Mil
li Hükümetin kurulmasından sonra yayın haya
tına atıldı. Akbaba. Papağ;an, Güneş. Resimli 
Dünya gibi güldürü ve edebi dergiler çıkardı. Gül
dürü yazılarında "Fiske" mahlasını kullanıyordu. 
Dergi ve gazetelerde yazdığ;ı makalelerini "Dün, 

bugün, yarın" (l!:J41). Kulaktan Kulağ;a (1943). Düğ;ün Gecesi (1957) 
adlı eserlerinde yayınladı. Milli Edebiyat akımının önderlerinden olan 
Orhan Seyfi. aruz'dan koparak günümüz diliyle ve hece ile güzel şiir
ler yazmıştır. Hece'nin beş şairinden birisi de O'dur. Türk şiirine yep
yeni bir güç ve soluk kazandırdı. Aruz vezniyle yazdığ;ı Fırtına ve Kar 
(1919) adlı uzun şiiri döneminde büyük etki ve yankı yapmıştı. 

İlk şiirleri Yeni Mecmua, Şair. Büyük Mecmua, Yaren adlı dergi
lerde yer aldı. Hıyaban adlı bir edebi dergi çıkardı. Bunları Edebiyat 
Gazetesi izledi. Yine 1941 yılında yayın hayatına giren Çınaraltı sa
nat ve edebiyat dergisi, Orhan Seyfi Orhan'un önderliginde büyük bir 
boşluğ;u doldurdu. Pek çok yeni şair ve yazar "Çınaraltı" dergisi ara
cılığ;ı ile üne kavuştu. "Çmaraltı" dergisini daha sonra "Aydabir" der
gisi izledi. Orhan Seyfi Orhan Harp Akademisinde, Harp Okulunda. 
İstanbul Erkek Lisesinde Edebiyat Öğ;retmeni oldu. Zonguldak ve İs
tanbul'dan milletvekili seçildi. Günlük gazetelerde de uzun yıllar kö
şe yazarlığ;ı yaptı. 22 Ağ;ustos 1972 tarihinde İstanbul'da öldü. 

Şiir Kitapları: Fırtına ve Kar (1919). Peri Kızı ile Çoban Hikayesi 
(1919). Gönülden Sesler (1922). O Beyaz Bir Kuştu (1941), Kervan 
(1964). 

Romanı: Çocuk Adam (1941). 

VEDA 

Hani o, bırakıp giderken seni: 
Bu öksüz tavrını takmayacaktın? 
Alnına koyarken veda buseni, 
Yüzüme bu türlü bakmayacaktın? 

Hani ey gözlerim. bu son vedada. 
Yolunu kaybeden yolcunun dağda, 
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Birini çağırmak için imdada, 
Yakttğı ateşi yakmayacakttn? 

Gelse de en acı sözler dilime, 
Uçacak samrdım birkaç kelime ... 
Bir alev halinde düştün elime, 
Hani ey gözyaşım. akmayacakttn? 

O BEYAZ BİR KUŞTU 

O. beyaz bir kuştu, uzun kanatlı: 
Ardmda ışıktan bir iz bıraktt. 
Yel gibi dağlan aştı bir atlt. 
Arada bir engin deniz bıraktt. 

Uzaktan gelirken derin akisler. 
Kapadı geçtiğim yollan sisler. 
Thtuştu içimde birikmiş hisler: 
Gönlümü o kadar temiz bıraktt. 

O. beyaz bir kuştu, ak kanatlıydt. 
Yel gibi dağları aşan atlıydı: 
Hayaldi, hayalden bile tatlıydı: 
Ne ışık bıraktı, ne iz bıraktı! 

DUA 

Ulu Tanrım, şu karanlık yolları. 
Bizi sana ulaştıran yollar .et! 
İhtirasla kilillenmiş kolları, 
Birbirini kucaklayan kollar et! 

Muhabbetin gönlümüzde hız olsun; 
Güttüğümüz Hakka varan iz olsun. 
Önümüzde uçurumlar düz olsun, 
Yolumuzda dikenleri güller et! 

Delaletle bırakıp da insanı, 
Yapma arztn en korkulu hayvanı!. 
Unutturma doğruluğu. vicdanı. 
Bizi sana layık olan kullar et! 
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O GÜN 

n gün. dinecek hınçlar: 
Bütün yalınkılınçlar. 
Sokulacaktır kına! 

Rast gelirımeyeceklir. 
O gün. ne zengin:fakir: 
Ne de sın~ffarkırıa! 

Yenecek kuvveti hak: 
O giin. razı olacak. 
llerkes kendi hakkına 

Aklın büyük zaferi. 
1lıtup mesafeleri. 
Getirecek yakına! 

Koşacak insanoğlu. 

O gün. sevinçle dolu, 
Yıldızlara akına! 

BİR ÇİFTLİK MANZARASI 

Sönerken dağlarda günün şülesi, 
S arar yamaçları ince bir duman ... 
Duyulur uzaktan bir kaval sesi. 
Sürüler ç({tliğe döndüğü zaman. 

Akşamın bu ıssız saatlerinde. 
Nedir bu her şeyde sezilen melal? 
Bir leylek tarlanın orta yerinde, 
Bükülmüş başiyle canlı bir sual. 

Yan yana bir sıra teşkil ederek 
Irmakta gusleden kazlar sq{udur. 
Hilkatin sırrını düşünen eşek. 
Ç(ftliğin yegane jeylesq(udur. 

Oda/ıklarının seçmiş içinden, 
Bu akşam ördekler en tazesini.. 
İlk Ilicretlerinde getirmiş Çin'den .. 
Hindiler. nadide yelpazesini. 
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Serçeler, dallarda birer ~erseri. 
Kumrular. muhabbet macerasında. 
Horozlar. bu çapkın derebeyleri. 
Çiftliğe tasarruf iddiasında! 

ANADOLU TOPRAGI 

Senelerce sana hasret taşıyan. 
Bir gönülle kollarma atılsam. 
Ben de bir gün kucağında yaşayan. 
Bahtiyarlar arasına katılsami 

En bakımsız. en kuytu bir bucağın. 
Bence "İrem bağı" gibi güzeldir. 
Bir yıkılmış evin, hardb ocağın. 
Şu heybetli saraylam bedeldir. 

Anladım ki: Sevda, gençlik. şer~[. şan .. . 
Asılsızmış şu yabancı dünyada. 
Hasretinle yadellerde dolaşan 
Hızrı bulsa yine ermez murada. 

Kadir Mevldm, eğer senden uzakta 
Bana takdir eylemişse ölümü; 
Rahat etmem bu yabancı toprakta. 
Cennette de avutamam gönlümü. 

Yalnız senin tatlı esen havanda 
Kendi milli gururumu sezerim. 
Yalnız senin dağında, ya ovanda 
Başım gökte, alnım açık gezerim. 

Hürüm, derim, eskisinden daha hür. 
Zincirinle bağlansa da ayağım. 
Şimdikinden daha ferah görünür 
Zindanında olsa bile durağım. 

Bir gün olup kucağına ulaşsam. 
Gözlerimden döksem sevinç yaşını. 
Sancağının gölgesinde dolaşsam. 
Öpsem. öpsem toprağını. taşımf 
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YUSUF ZİYA ORTAÇ 

1895'te İstanbul'da dogdu. Babası Mühendis 
Süleyman Sami Beydir. Vefa İdadisi'nden mezun 
oldu. Darülfunun'da edebiyat sınaviarına girip ba
şarı kazandıktan sonra İzmit Sultanisi'nde ede
biyat ögretmenligine başladı. Sonra İstanbul'da 
yabancı okullarda ögretmenligini sürdürdü. 1946 
yılında Ordu'dan milletvekili seçildi. Yusuf Ziya 
Ortaç'ın sanat hayatı 1914 yılında bir şiir yarış
masında birincilik kazanmasıyla başladı. Bu şiiri 

"Kehkeşan" dergisinde basıldı. "Türk Yurdu", "Servet-i Fünun", 
"Şair" (Kendisinin çıkardıgı ilk dergi. 1918), "İnci" ve "Büyük Mec
mua"da yayınlanan şiirleriyle tanındı ve ün yaptı. 1925'ten sonra şi
irleri Orhan Seyfi Orhan ile birlikte çıkardıkları "Ayda Bir", "Çınaraltı" 
gibi dergilerde yer aldı. Edebiyat tarihimizde Milli Edebiyat ekolünün 
önde gelen isimlerinden ve hecenin beş şairinden birisi olarak tanın
dı. Güldürü şiir ve yazılarını "Çimdik" takma adıyla "Diken" dergi
sinde yayınladı. Ancak sahibi bulundugu ve ölünceye kadar çıkardıgı 
"Akbaba" dergisinde yazarlıgını sürdürdü. Ortaç. Cumhuriyet döne
minin güldürü edebiyatında ilklerden olmakla kalmamış bu türde pek 
çok ünlü yazarın yetişmesinde de büyük katkısı olmuştur. 1919 yılın
da yazdıgı "Binnaz" adlı tiyatro oyurıu tiyatro tarihimizde heceyle ya
zılmış sanat degeri taşıyan ilk manzum eser olarak büyük ilgi topla
dı. 

Türkçeyi en güzel kullanan yazarlarımızdan birisidir. Yurdumuzda 
mensur şiir türünün en başarılı yazarıdır. Yusuf Ziya Ortaç, 1967 ta
rihinde İstanbul'da öldü. 

Eserleri: 
Şiir Kitapları: Akından Akına (1916), Cenk Cfukları (1917). Aşık

lar Yolu (1919), Yanardag (1928), Bir Sen•i Gölgest (1938). Kuş Cıvıltı-
1arı (Çocuk Şiirleri, 1938), Bir RüzgAr Esti (1962). 

Romanları: Göç (1943). Üç Katlı Ev (1953). 
Oyunları: Binnaz (1919). Name (1919), Nikahta Keramet (1923). 
Fıkraları, Edebiyat, Basın Anıları ve Gezi Yazıları: Beşik (1943), 

Ocak (1943), Sarı Çizmeli Mehmet Aga (1956), Gün Dogmadan (1960), 
Portreler (1960), Bizim Yokuş (1966), Göz Ucuyla Avrupa (1958), İs
met İnönü (Biyografik Roman, 1946). 
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ESKİEV 

Köşede altın oymalı Edirne kavukluğu. 
Üstünde çeşm-i bülbül sürahi 
Yıldız serpiniili mavi bir buğu ... 

Birinde kalldvisini dinlendirmiş asırlar, 
Öbürünün ışık göğsünde 
Geceler dolusu sırlar! ... 

Duvarda iki kılıcın gümüş çaprazı. 
Sene 1053 amel-i Şahin Usta 
Üstündeki tali k yazı. .. 

Çeliğine su vermiş kral kellelerinin kanı, 
Bir vuruşla parçalanmış 
Kimbilir kaç şövalyenin kalkarıı! ... 

Raflarda Beykoz işlerinin ışıl ışıl hevengi, 
Ve sedirler üstünde has bahçeler açan 
Üsküdar çatmalarının ateş rengi .. . 

Islak gözlü earlyeler uzanırmış onlara, 
Ve kafeslerin ardından bakarlarmış 
Yelkenleri zafer dolu kalyonlara! .. . 

ÖYLE BİR GÜNDE 

Özlüyorum cedlerimin döğüştüğü cenkleri: 
Başımda çelik tolga . eğri kılıç elimde, 
Geniş omuzlarımda zırhların hevenkleri, 
Ve tirkeşim belimde! 

Gözlerim bileyden yeni çıkmış bir bıçak, 
Yanaklarımda bıyıkların kangal kangal zenctri 
Bir vuruşla kdfiri boydan boya iki şak 
Edecek kadar pazılarım iri! 

Özlüyorum o eski çağları: 
Şimşek nallı rüzgar atlar üstünde, 
Dağlar aşıyor dağları ... 
Yaşasaydım aaah öyle bir günde! 
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Olsaydım Osman Gazi 'nin bir neferi: 
Çakır pınar'da ben yatsaydım pusuya 
Kaçırsaydım Tekfurun gelini Nilüfer'i, 
Adını ben verseydim Bursa 'dan geçen suya! 

Ne olurdu ah altı asır önce bulsaydım 
Kendimi sallar kayan Marmara denizinde. 
Ne olurdu ah düşüp boğulsaydım 
Suya seccade salan Süleymanın izinde! 

Olsaydım Hacı İl'in dört bin erinden biri, 
Ben de Sırpsındığı 'nda döğüşseydim. 
Dağlarda uğuldarken akıncıların tekbiri, 
Canevime bir kargı saplanıp düşseydim! 

Fatih Akşemseddin'le konuşurken o gece. 
O dağın yırtmacından dinleseydim onları. 
Daimabahçe önünden ben çekseydim Haliç'e 
Kızaklara bindirip kalyonları! 

Özengimi öpseydi Nemçeli kırallar, 
Affettirmek için kusurlarını! 
Sinan'ın köprülerinde şakırtadıp nallar. 
Zorlasaydım Viyana surlarını 

Özlüyorum Malazgird'i, Niğboluyu, Kosova'yı, 
Şimşek nallı rüzgar atlar üstünde. 
Dalkılıçlar biçerken ovayı. .. 
Yaşasaydım aaah öyle bir günde! 

ZEYBEKLER 

Bir gece mavisinde erimiş dağ. deniz. renk, 
Gökten iri yıldızlar sarkıyor hevenk hevenk. 

Altın salkımlarından bağların tütüyor yaz. 
Gök içinden aydınlık, kırlar içinden beyaz. 

Çobanlar ateş yakmış karşı dağın üstünde. 
Telli pullu bir gelin ay çardağın üstünde. 

Sinide buğulanarı kadelıler sedef sedef, 
Cam bilezik kollarda. kınalı ellerde tef. 

Curaların sesine ses verdikçe yamaçıar. 
Dallı yemenilerden uçuyor sırma saçlar. 
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İnce beller dönüyor bürümcükler içinde, 
Elci gözler erimiş mor çürükler içinde. 

Dönüyor pullu cepken, dönüyor pullu şalvar, 
Kirpikler arasından bakışlar yalvar yalvar. 

Ziller şıngırdadıkça parmakların ucunda, 
Zeybeklerin palalar çakıyor avucunda. 

Bu masal gecesine vurdukça ay ışığı: 
Birer destan oluyor yüzlerln kınşığı. 

Işıl ışıl yanıyar bellerdeki silahlık, 
Kalbe tatlı bir sızı akıyor ılık ılık. 

Vurdukça ejelerin yere çıplak dizleri. 
Sarsıntıdan dağların uçuyor benizleri.. . 

İKİ HANÇER 

İki hançer gördüm: Birinin gümüş 
Kabzasına yakut. güller örülmüş: 
Altın kım yakut, zümrüt içinde. 
Öyle inciler ki. ne Hint, ne Çin'de 
Eşine tesadüf edilmez asla! 

Öbürü örtülmüş bir kızıl pasla, 
Sapı tutulmaktan kararmış eski. 
Fakat öyle mağrur duruyordu ki 
Murassa hançer de bakıp kıskandı. 
Çünkü onun süsü: bir damla kandı! 

MEHMETÇİK 

Göğü bir Jecre sarar açtığımız bayraklar. 
Yurdu, topraklara mıhlanmış adımlar saklar. 

Çarpar ecdadımızın nabzı damarlarda bugün. 
Koşar üç kıt'ada nal sesleri hala Türkün! ... 

Bir kağıt parçası üstünde bakarken Hinde. 
On asır Gazneli Mahmıldu bulur kalbinde! 

Yeni rüyalara daldıkça bugün ırkım için . 
Olurum gölgesi dünyaya vuran bir Timuçin. 
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Bendim Aydıncık önünde suya seccade salan. 
Yakasın. Rumelinin. pençe-i himmetle alan! 

Adı üstünde benimdir o şehirler. köyler. 
Nice dağlar. tepeler ismimi hala söyler! 

Bendim elbet şu Çanakkale'yi göğsünde tutan: 
Kara topraklara eviadını vermiş uyutan. 

Giydi cıl kanlarımın tuncunu yıllarca etim. 
Boğdu son düşmanı yurdumda benim iskeletimf 

Bastığım yer mezarınıdır diyen elbet ölmez! 
Silinir. toprak olur belki. .. müebbet ölmez. 

Bu çelik rühu giyen etle kemikten madde. 
Bir aşılmaz granit kal 'a çeker serhaddel 

Yedi kat toprağın alUyle bizimdir bu diyar, 
Can verirken. bizi ecdadımızın ruhu duyar. 

Kalbi Allaha dayanmış, dayanır dipciğine. 
Güvenir milletimiz yine Mehmetçiğine. 

HATIRALAR 

Yedi kat toprağa sor: kaç sene. kaç bin sene tam, 
Kattı göz nürunu ilk harcına dünyanın atam! 

Şu dehd kavsi kemer/er, şu dehd nılru çini. 
Sardı ecdadımın aşkıyle bu yurdun içini! 

Onun el değdiği her zerreyi ürperme bürür. 
Timç. alev güller açar: kubbede mermer köpürür! 

Çalkanır ismini andıkça deniz/er, karalar: 
O masal yüzlü Oğuzlar, Hüseyin Baykaraiari 

Kirndi bir hamlede sarkıp kuşatanlar Hindi? 
Namı dünyayı tutan Gazne/i bir şahindil 

Kayalardan denizin yolduğu tel tel şu yosun: 
Saçıdır belki de Pfri Reisin, Barbarosun! 

İbn-i Sina büyük alnıyla asırlar kuşatıp 
Doğdu: İnsanlığa bir merhale açsın diye tıp! 
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Ceddidir bin senelik felsefer;in Farabi 
Düşünen başlar onun emrine hala tabi... 

Bir Fuzüliye açıktır şu gönüllerdeki sır, 
Aşk onun ülkesidir, geçsede yüzlerce asır! 

Gizli bir büse dudaklarda Nedirnin yddı, 
Bir alev kahkahudır onda gönül feryadı ... 

Her seher vakti bulutlar bize Itriyi taşır, 
Ağaran gökte o tekbiri duyan 1hnnlaşır ... 
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KEMAL OR 

1924 yılında Akşehir'de dogdu. Balıkesir Li
sesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve 
Thrih Cografya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünü bitirdi. Fransa'da staj yaptı. Çeşitli li
selerde, Konya E~itim Enstitüsü, Ankara Gazi 
~':git im Enstitüsü'nde ögretmenlik yaptı. Milli Egi
tim Bakanlı~ı Yayınlar Genel Müdürlügü'nde bu
lundu. 1983 yılında Konya'dan milletvekili seçil
di. Bu dönemde Milli Egitim ve Kültür Komisyo

nu'nun Başkanlıgını yaptı. Konya milletvekili iken 22 Ekim 1987'de 
Ankara'da öldü. 

Şiir Kitabı: Yaz Yagmuru (1966). 
İnceleme Kitabı: Okullar Şiir Aııtolojisi (1963). 

ÜŞÜMÜŞSÜN 

Üşümüşsün uzat ellerini, 
Yakar. yakar avuçlarımı sevda. 
Ellerim. şejkat dolu ellerim, 
Seni görür rüyalarında. 

Sert rüzgarlar esince dağ/ardan. 
Kanatiarım senin için gerilir. 
Sokul böğrüme iyice sokul, 
Duy içini sarıveren sıcaklığını. 
Nasıl yüreğimden gelir. 

Varsın kudursun dışarda fırtına, 
Sen kollarımda emniyettesin. 
Aşka dair şiirler okurum sana, 
Kulağının dibinde bin bir gece. 
Kimin için yazdığımı bilirsin. 
Ve sıcak nejesim ensene değince. 
iliklerine kadar ürperirsin. 

Üşümüşsün uzat ellerini. 
Ellerime güvenebilirsin. 

ÇOCUK 

Ben çocuktum, 
Pembe bir düştü kdinat. 
Ve tatlı bir gülüştü hayat 
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Ben çocuktum: 
Uzak iklimlerden. 
Yük yük bahar getirirdi develer, 
Ve dallarda asılırdı altın meyveler. 

Ben çocuktum: 
Mavi goklerde, 
Pamuk bulutlar toplardı, 
Gagalarıyla kuşlar. 

Ve bir şeyler fısıldardı, 
Mutluluktan sarhoş çiçeklerin, 
Kulağına rüzgar. 

Ben çocuktum; 
Gelinlik urbalarıyla kelebekler, 
Thrırıya doğru. 

Kanatlarında uçururlardı hayallerimi. 
Ve ben di?. çokerek 
Kaldırırdım goklere ellerimi... 

HAZIRLIK 

Penceremin önündeki. 
Şeftali çiçek açtı. 
Geleceksin diye 
Bekledim, 
Bütün bahar. 
Gelmedi n. 

YUMMA GÖZLERİNİ 

Yumma gözlerini kardeşim. 
Görememek ölmekten beter. 
Gel bolüşelim gün ışığını. 
Sana da yeter bana da yeter. 

Üzüntü dediğin yaz yağmuru misali, 
Yağar geçer. 

Sonra bir güneş, 
Bir güneş boşanır bulutların arasından. 
Bırakırsın gönlünü ıslak otlara çimenlere, 
Kuşlar alır gider. 
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Ekmeğin kokusu suyun tadı, 
Yaşamağa değer. 

Yumma gözlerini kardeş;m yumma. 

GÖZLERiMDEN OKU 

Gözlerime bak derin gözlerime. 
Hikdyerni gözlerimden oku! 
Susuz topraklardan geliyorum. 
Bulutların özlemini gözlerimden oku! 

Bir yer var sızlar ince ince. 
Ömriimün orta yerinde. 
Dııdaklarım sana bir şey söylemez. 
Hikdyerni gözlerimden oku! 

Dağlar var yolların ötesinde. 
Yollar var dağların ötesinde. 
Denizler var büyük deniz/er. 
Şu ufuk/arın. 

Şu ufukların ötesinde. 
Durmadan beni çağırır. 

Yüce dağların. 
Ulu yolların. 
Büyük denizierin öz/emini. 
Gözlerimden oku! 
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SEYiT FARUK ÖNDER 

9 Mart 1917'de Konya'da dogdu. Mevlana'nın 
torunlarındandır. 1928-1929 Konya'da Darül İrfan 
İlkokulunu, 1935 ders yılında Konya Lisesin i. 
1938 yılında da Mülkiye Mektebini bitirdi. 1942 
yılına kadar çeşitli Nahiyelerde Müdürlük yaptı. 
Bu tarihten sonra Pazarcık. Yüksekova. Ayvacık 
İlçeleri Kaymakamlıklarına atandı. 1950 yılından 
sonra Mülkiye Başmüfettişligi. istanbul Belediye 
Başkanlıgı Müşavirligi 1960'dan sonra da Başmü

fettişlik, Mülkiye Müşavir Müfettişligi ve teftiş kurulu başkanlıgında 
bulundu. Bu sıralarda Milli Savunma Akademisi'ni de bitirdi. 1962 
yılında Nevşehir Valisi oldu. 1965 seçimlerinde Nevşehir Valilik göre
vinde bulundugu sırada Konya Mille tvekili seçildi. 

Konya'da kendi atalarından kala n Aziziye Camii. Şekerfuruş mes
cidi. Seyit Faruk Önder Genel Kitaplıgı gibi hayratı bulunan Şeyh Ah
m e t Efendi ve Musahibi Şehriyesi Mustafa Mülhak Vakfının Müteve l· 
!isi olarak çalışmakta olan S eyit Faruk Önder Şairligi konusunda şun
ları söylüyor: 

"Her halde yine bir aile mirası olarak çocuklugumdan beri şiir yaz
mayı ve söylemeyi seve rim. Eskiden Aşıklar gibi ben de dogmaca şiir
le r ve hic ivler söylerdim. Aruz veznini severim . Lise ögrencisi oldu
gum yıllardan beri tasavvull şiirle d e meşgul oldum. Şiirlerimi bir ki
tapta toplamayı düşünüyorum ." 

ÇOCUKLARIMA NASiHAT 

İsmiyle müsemma olmayan kişi. 
Olur ecdadına bir yüz karası. 
Kendini beğenerı - Kasa/ak. ekşi. 
Surallı da olur ... Thrla fa resi. 

İnsanoğlu bu sözden ibret almalı. 
Daima hesabın açık görme/i. 
Namus/u verdiği sözde durmalı. 
Örtmekle yok olmaz nanws karası! 

İyilik edene kenı gözle bakma! 
Aç ol da harama hiç el uzatma! 
Cesur ol. Hüda 'dan gayriden korkma! 
Korkunun ecele olmaz çaresi.. . 
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Buğz eden kişinin yanında durmat 
Bel büküp geleni hiç hayra yorma! 
Sen sen ol kimsenin kalbini kırma! 
Su ile yıkanmaz gönül yaresi... 

Baş olanlar sakın hiç kınlmasın! 
Zengin kişiler de hiç öğünmesin! 
Sonradan görmüşler hiç yorulmasın! 
Zenginin Sı rat 'da geçmez parası... 

Baş başa üstbaş da yasaya bağlı. 
Olmazsa: kovalar bağlıyı dağlı. 
Vezir bile olsa başı üç tuğlu. 
Onun da geçer ah ... birgün sırası. 

Şu dünyada herkes eşittir inan! 
Ne paraya ne de ünvana güven! 
Sakın ha eviadım sözünden dönen. 
Bunların hepsinin söner havası ... 

Dinini dünyaya hiç alet etme! 
Sakın ol menfaal peşinden gitme! 
Sabırlı ol hiç kimseyi incitme! 
Söylediklerim hep sözün atası. .. 

Hep bal bal demekle ağız tatlanmaz. 
Doğru söze dostum herkes katlanmaz. 
Yalanlada insan asla aklanmaz. 
Kandırsan da elde kalır darası. 

Halı tozu. deli sözü tükenmez. 
Tükrülen tükrükte asla yalanmaz. 
Görgüsüzler ata sözü beğenmez. 

Dua et duyanlar hayra yorası! .. 

Anlamaz kişiye ne söylesen az. 
Arılayana elbet sivri sinek saz. 
Seyyid yeter artık az da hiciv yaz. 
Bu sözlerin geçmek üzre modası. 
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ÖMRÜMÜN SONBABARlNDA 

Bak altmışilç oldu yaş. Kemal yaşı. 
Tilkenen ömriln sonbaharındayız. 
Bildiğimden beri çile/i başı. 
Mihnetten kurtarmak kararındayız. 
Faydasız yilzerlik (1) tutmayan aşı. 

Ana. baba. bacı. kardeş der iken. 
Yılları geçirdim belim bilkilldil. 
Ati pembe. dünya henüz dar iken (2) 
Evlad. uşak derdi.. dişim döküldü, 
Gülilm gibi (3) ab ı hayat var iken ... 

Ömür azaldıkça hayat tattanır 
Kederi artıran yalınızlıktır. 
Sevgiler dostluklar ilçe katlanır 
Hasret bile artık bil ki ılıktır. 
Bu yaşlarda günler çift çift atlanır. 

Sonu da, yolu da. şirin görünür, 
Dönüşü olmayan bu yolculuğun. 
Yilrüdilkçe yükiln artar. bilrilnilr, 
Koşa koşa çıkmaz olur soluğun. 
Son soluk çıkana kadar yürünür. 

Gençken de gurub'a ben aşık idim. 
Sonbahar güzeldir. Bolluk ayları .. 
Çile/i ömrilmiln sonunda bildim. 
Gidenin peşinden çıkan vay ... ları. 
Kalbirnde duydukça kendime geldim. 

Maziye baktıkça yüzilm gülüyor. 
Çok şilkilr Rabbime inanıyorum. 
Bu yüzden kış bana bahar geliyor. 
Şilphem yok kendime gilveniyorum, 
"Vuslat"ın ferahın bilen biliyor. 

Ruhumda boşluk yok, hepsi dopdolu. 
İçimde tek acı. .. doyamadığım. 
Yılların sonunda herkesin yolu, 
Birleşir bilirim kıyamadığım. 
Cananım (3) çok yalnız koymayın onu. 

{1) Yüzerlik: Mezarlıklarda yetişen nazarlık tütsüsü olarak kullanılan 
bir nevi ot. (2) Dar iken: Genç iken. (3) Gülüm gibi. cananım: Eşim. 
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AŞK VE HAKİKAT 

Gün indi her taraf kararmak üzere. 
Nerdesin kalb gözüm arıyor seni. 
Yaz bitti yapraklar sararmak üzere. 
Sızlayan tabiat sarıyor beni. 

Guruba baktıkça gözüm dalıyor. 
Dökülen hüzmeler ujku yalıyor 
Hasretlik gönlüme hüzün salıyor, 
Batan gün ümide boğuyor beni. 

Hey Seyyid yıllardır koşturdun durdun. 
Hakikat uğrunda sarardın soldun. 
Ömrünün sonunda aşk ile doldun, 
Teselli arayan buluyor seni. 

AŞKA DAİR 

Sanılır sevilmek en güzel şeydir, 
Sevilmek bilinir. sevmek bilinmez. 
Sevgi kadehlere sığmayan meydir. 
İçilmeden ama insan olunmaz: 

Ben de bilirim ki sevilmek hoştur. 
Sevmenin yanında sevilmek hiçtir. 
Sevgi gönüllerde görünmez taçtır. 
Erilmeden ama elbet giyilmez .. 

Sevilmek sevmeyi bilmekle olur. 
Sevmekse insanın içinden gelir. 
Sevyinin nolduğun erenler bilir. 
Haktan sunulmazsa bilen bulunmaz. 

Şu dünyada ben herşeyi severim, 
Neye baksam çünkü Hakkı görürüm. 
Sevgi hayat iksiridir, bilirim, 
Aşk olmazsa hayat yükü çekilmez. 
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KAYA ÖZDEMİR 

1931 yılında Sivas'ta dogdu. İlk, Ortaokulu 
Kırıkkale'de, Erkek Sanat Enstitüsünü Ankara'
da bitirdi. 194 7 yılında Kırıkkale'de çalışma ha
yatına atıldı. Kırk yıldır sendikacı. Kırıkkale 

Metal-İş Sendikasının ve Türkiye Metal-İş Federas
yonu n Kurucuları arasında uzun yıllar başkanlı
gını yaptı. onbeş yıl aralıksız Türk-İş Genel Egi
tim Sekreterligi görevine seçilerek sürdürdü. On
bir yıl Türkiye Kız ve Erkek Sanat Mektepleri 

mezunları cemiyeti başkanlıgını yaptı. 1965-1969 yılları arasında Par
lamentoya İstanbul Milletvekili olarak girdi. Dört yıl Millet Meclisi Ça
lışma Komisyonu başkanlıgını yaptı. Halen Türk-İş başkanlık danış
manı ve Genel Sekreter Yardımcılıgı görevinde bulunuyor. Türk Par
lamenterler Birliginin Kurucuları arasındadır. Türkiye Avrupa Thplu
lugu Dernegi kurucusu ve yönetim kurulu üyesidir. 

Dünya ve Adalet gazetelerinde dokuz yıl günlük makale yazdı. 
Türk Pakistan Dostluk Derneginin Yönetim Kurulu üyesi olan Kaya 
Özdemir İLESAM'ın üyesidir. Yazar ve şair olan Kaya Özdemir evli ve 
üç çocuk babasıdır. K. Özdemir, şiirlerinde inançlı. sevecenlik dolu bir 
duyarlıgı, memleket sevgisini, içtenligi, mistizizmi ve günlük hayatı 
Atatürk'ün "tasada, kıvançtabir olma" esprisi içinde dile getirmiştir. 

Şiirlerini bir kitap halinde yakında toplayacaktır. 

HİÇ GECE GEÇTİNİZ Mİ KARACAAHMET'TEN 

Hiç gece geçtiniz mi Karacaahmet'ten. 
Nasibinizi alıp ilahi hikmetten, 
İnsana insanlığı öğreten rahmetten. 
Hiç gece geçtiniz mi Karacaahmet'ten. 

Asırlık se!ıJilt:rin. ulu çınarların. 
Thnn 'yı hatırlatan susuz pınarların. 
Kimsesi olmayanla yalnız kalanların. 
Barışa doydukları Karacaahmet'ten. 

Thrihi konuşturup tarihle buluşup. 
Faniliği bilerek gerçekle oluşup, 
Enelhak sırrı ile kalbieri tutuşup, 
Yarışa doydukları Karacaahmet'ten. 
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Gözleri doymuşların. gönlü doymuşların, 
Yaradana sığınıp hakkı duymuşların. 
Hatıra defterini taşa koymuşların 
Başbaşa koydukları Karacaahmet'ten. 

Mini mini yavru n un. ihtiyar dedenin. 
Yarına yaranına ihtiyar gidenin 
Thnrının huzuruna bahtiyar gidenin, 
Sessiz bekleştiği Karacaahmet 'ten. 

Zengin fakir farksızdır, farksızdır genç yaşlı. 
Bilinmeyen yılların önü ardı taşlı. 
Her hane ıstırablı, her hane ateşli 
Ateşin tekleştiği Karacaahmet 'ten. 

Gaibten ses getirip ürpertir insanı. 
Ölüm korkusu ile titretir insanı: 
Allah sevgisi ile bekletir insanı. 
Hiç gece geçtiniz mi Karacaahmet'ten ... 

İSTANBUL (TILSIMLI ŞEHİR) 

Gökte yıldız yağmuru. yıldız yağmuru yerde. 
Bir ilahi tılsım var bu en güzel şehirde. 
Bu güzellik bulunmaz cennetteki nehirde. 
Bir ilahi tılsım var bu en güzel şehirde. 

Duaya uzanmış da gökleşmiş minareler. 
1\1illet olmuş burada dikleşmiş minareler. 
Thrih olmuş bilmeden tekleşmiş minareler, 
Bir ilahi tılsım var bu en güzel şehirde. 

Nur yağmış gökyüzünden bu şehrin üzerine. 
Thrihi gerdanlığı takıp uygun yerine, 
Artık rastlanmaz oldu bu şehrin benzerine. 
Bir ilahi tılsım var bu en güzel şehirde. 

Kutsal topraklarına şehitleri yerleşmiş. 
Şehitler el uzatmış erenlerle birleşmiş. 
İki cihanı birden görenlerle birleşmiş, 
Bir ilahi tılsım var bu en güzel şehirde ... 
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YUNUS'UM 

Yunus Yunus diye yollara düştüm. 
Aradım mürşidi dillere düştüm: 
İlahi aşkından çöllere düştüm 
Önce kavur beni, kavur Yunus'um. 

Eğitmiş düzlükte seni yaradan. 
Eğitsin közlükte beni yaradan: 
Bir değil bin asır geçse aradan 
Harman gibi beni savur Yunus 'um. 

Gel deyişin başka. git demen başka. 
Çiğken pişmek için erimen başka, 
Sende güller başka, Yasemen başka 
Her yere bir başka gurur Yunus'um. 

İlmt tarikatsın İslam elinde. 
İlmi şertatsın mürnin dilinde: 
ilmi martfetsin erbap belinde 
ilmi haktkatte durur Yunus'um. 

Yanmayı öğreten. yandıran Hak'tır, 

Kevser şarabına bandıran Hak'tır: 
Mürşidt kamtlt bulduran Hak'tır 
Bu garip de sen.ie erir Yunus'um. 

Ezelde elbette yaşar Yunus'ca, 
Bir Allah yolunda koşar Yunus'ca 
Cümle alem sussa çoşar Yunus'ca 
Seni kalp gözümde görür Yunus'um ... 

YİNE 

Ytne-Vuslat arzusu tutuşmada içimde, 
Kalbimi dağlamada yine hasret ateşi. 
Elele geçtiğimiz yolları geçtşimde. 
Kaybolur yavaş yavaş aynı akşam güneşi. 
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Yine sensiz başlarken gece·lin sessizliği. 
Parça parça hayalin gözlerimde toplanır. 
Çöker içime şimdi gurbet kimsesizliği. 
Alev alev bağnma sanki hançer saplanır. 

Bekledim bin ümitle. günleri saydım bir bir: 
Gelir diye bu akşam yine gönlü avuttum 
Gözledim yollarını dudaklarımda Tekbir. 
Mazileşen her günü acısıyla unuttum ... 
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NURETTiN ÖZDEMİR 

1927 yılında Kelkit'te dogdu. Liseyi Trabzon'
da bitirdi. Daha sonra İstanbul'a gelen Nurettin 
Özdemir Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 
1961 ve 1969 seçim dönemlerinde iki kere Gü
müşhane ilimizi Büyük Millet Meclisi'nde temsil 
etmiştir. Bir ara Kültür Bakanlıgında müşavirlik 
görevinde bulundu. Halen Ankara'da avukatlık 
yapıyor. 

Şiirleri: "Varlık", "İstanbul", "Şadırvan", 
"Hisar" ve "Çagrı" Dergilerinde yayınlandı. 

Nurettin Özdemir şiire olan tutkusunu şöyle açıklar: 
"Gümüşhane'nin,sahilden çok yayla iklim ve mizacını taşıyan Kel

kit'in Sanatkar tabiatıının oluşumundaki etkisini yıllar geçtikçe da
ha iyi anlıyorum. Annemin doguştan sahip oldugu iç güzellikler gö
zümde kasabamızın cografya imkanlarını daha z"!ngin kılıyordu . Kö
yümüzün hemen eteginden akan Kelkit çayı arkasındaki küçük or
man "Dikenler içindeki sarı güller" ve Annemin bu dagınık güzellik
leri bir arada ve ahenkle terennüm eden tatlı sesi diye bilirim ki ço
cukluk dünyamda şiirimin ilk unsurları olmuştur." 

Nurettin Özdemir 1981 yılında Yugoslavya'da yapılan Struga Şiir 
Akşamları Şairler toplantısında ülkemizi temsil e tti. Nurettin Özde
mir, Türk şiirinin, emegi ve soluğu unutulamayacak önemli bir şairi
dir. Duygusal mısralarıyla Anadolu sevgisini. Anadolu insanının ya
şama sevincini bir potada yoğurup güçlü mısralarla ve yiğit bir sesle 
gönüllere sırlamasını bilen. şiiri canı kadar seven bir şairle karşı kar
şıyayız . 

Şiir Kitapları: Hayat Şiiri (1949). Yagmur Sonrası (1955). Yitik Sevgi 
{1959), Vakit Geçti Yorgunum (1981). 

YALNlZLIK DÜŞÜNCELERİ 

I 
Dal. yaprak. ışık. su. bahar ve çiçek, 
Bir gün çocukluğun gibi geçecek, 
Rüyaların garip aydınlığında . 

Uzak dünyalarda kaybolmuş sesin, 
Bitmiş türküleri işiteceksin. 
Mayıs geceleri ay ışığında. 
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II 
Açılan çiçekte tazeliğin var. 
Seni müjdeliyor bahçemde bahar. 
Hülyalarımızın sıcaklığında. 

Umut yüreğime seninle gelsin. 
"Baba" diyen bir ses gibi güzelsin. 
Örnrün en tılsımlı altın çağında. 

III 
Yum avuçlarını dünyalar gibi! 
Dinle, en şahane güzelliğini 
Çocukluğun aşkın ve düşüncenin! 

Arzuların çılgın daveline gel! 
Mevsimler bahçemde seninle güzel, 
Seninle tadı var her sevişmenin! 

SONBAHARDA 

Önce bir eylül geçti bakışiarımdan sırıl-sıklam. 
Uçuşan bulutlarla deli-divane bir gökyüzü geçti. 
Geçti son ışıklarıyla bir güneş. bir kocaman gül. 
Bir kuru dal. bir sarı yaprak. bir durgun su 
Islak kanatlarında umut taşıyan muhdcir kuşlar geçti. 

Sonra bir ekim geçti, ölümsüz sevgilerle dolu-dizgin. 
Eteklerinde yazdan arta kalmış körpe çimenter geçti. 
Geçti en güzel yüzüyle asil ve mağrur bir kadın. 
Dağılmış saçlar. buğulu gözler, dudaklar. eller, 
Ilık sesinde ışık çağlarından uğultular geçti. 

Bir sonbahar geçti yaprakların altın parıltısında. 
İki hayal gibi, iki yürek geçti bir tepeden. 
Geçti sonsuzluğa uzanmış elleriyle nurdan bir çocuk. 
Hür çığlığında mavi. mor. yeşil. turuncu ve sarı. 
Ve bir renk çağlayanından beyaz duygular geçti. 

Nihayet zaman geçti. pençesinde çırpınan bir kuş. 
Zalim saatler. günler, aylar mevsimler geçti, 
Geçti yenilmez kahramanlar .. O eski tanrılar, 
Kıyısız deniz .. Ufuksuz gök. Orman ve sonrasızlık. 
Ve çöl sabahlarında uyanılmış derin uykular geçti. 
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İSTANBUL SABAHI 

Bu aydınlık bakışlarının güneşe vurmasıdır. 
Bunlar saç değil sarı güllerin savrulmasıdır. 

Ne bahar, ne sonsuz mavilik. zamanı güzel kılan, 
Kalbimin ansızın gözlerine vurulmasıdır. 

Garip telaş .. uçan gönül.. hülyalı saatler .. hepsi boş. 
Özlenen bir sualin bir bakışta sorulmasıdır. 

Bu, fırtınadan arta kalmış beyaz köpükler. 
İçimdeki çılgın denizierin durulmasıdır. 

Asıl çekilmez olan hayatın yükü değil. 
İnsanın bir amansız koşuda yorulmasıdır. 

ELLERİN 

Sularda bir beyaz köpük, 
Dağlarda bir mavi duman, 

Elleri n .. 
Açılınca bir esmer gül, 
Yumulunca bir tebessüm, 
Avucumda yumulan 

E llerin .. 
Uyur beyaz karanlığında, 
Eski çağlarda uyur. 
Ve uyanır bütün zamanlara karşı, 
Bir yavru ceylan mahmurluğunda. 
Çağ ötesi bir uykudan. 

E llerin .. 
Getirir bereket ve huzur, 
Alır bakıştarımdan yalnızlığı . 

Ve yakar yıldızları bir bir, 
Göğe uzanan 

E llerin .. 

Arzüların en sıcağı. 
En çılgını davetlerin, 
Alnımda yanan 

E llerin .. 
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AGAM NERDEN AŞAR YOLU YAYLANIN 

1 
Hu akşam dadaşlar bar oynadı gözbebeklerimizde. 
Bu akşam seni bir daha duyduk Erzurum şehri. 
Bir daha daldurduk göğsümüze, 
Uzak halıralar gibi .. 

Bu akşam kuvvet oldun dizlerimizde, 
Bu akşam ışık oldun, renk oldun, ses oldun, 
Bu akşam yeniden yarattın kalbimizi. 
Yeniden kaderimiz yazıldı Kop Dağı '.ııa, 
Dumlu'ya, Göktepe'ye, Palandöken'e. 
Yeniden asker olduk. top olduk, tüfenk olduk, 
Yeniden bağrına döndük yayla gecelerinin, 
Yeniden çekildik hudut boylarına bayrak gibi. 
Dalgalandık. Namımız söylendi pervasız, 
Yeniden sahibi olduk bu yurdun, 
Ats ız. arabasız .. 

ll 
Bir yayla gecesinde başladı ilk aşkımız. 
Toprağın bağrında çatiayan tohumlar gibi. 
Bir yayla gecesinde yüreklerimiz geldi avcumuza. 
Bir yayla gecesinde gönül verdik, can verdik, 
Bir yayla gecesinde sevdik yaşadık ve unuttuk, 
Nasibi.. 

Şimdi sen avuçlanmızdasın, 
Nabzımız seni alkışlıyor durmadan. 
Seni yaşıyoruz gecenin her saatinde. 
Bir ömrü yaşar gibi .. 

lll 
Senin gözbebeklerinde yayiamın rengi vardır, 
Senin gözlerinde yayiamın geceleri, 
Korkunç uçurumlar gibi karanlık ve derindir. 
Korkunç uçurumlar gibi kendi kendine, 
Bir türkü tutturmuştur Palandöken'den. 
Bir türkü tutturmuştur hasret kokar. 
Kekik kokar, yayla kokar. yar kokar 
Akşam olur gölgelenir kayalar. 
Akşam olur gözlerinin rengi vurur dağlara, 
Akşam olur ne yol kalır, ne iz kalır. ne geçit... 
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VATAN 

Vatan 

Antalya 'da bir mavi su 
Posojta bir çorak tarla 
Gümüşhane'de bir yemyeşil bahçedir. 

Vatan 

Sivas Yaylasında 
Yıldız bakışlariyle aydınlanan 
Ip-ıssız bir gecedir. 

Vatan 
Kelkit'te bir kardeş mezarı 
Zonguldak'ta bir maden işçisi 
Rize'de çay toplayan bir gelin 
Ve seecadesinde namCJ_z kılan bir ihtiyar annedir. 

Vatan 
Aydın tebessümüyle Aslıhan 
Ve duru bakışlarıyla Emine'dir. 

Vatan 
Ceylanpınar'da bir ince ceylan 
Edirne'de bir ince minaredir. 

Vatan 
Hudut boylarında dalgalanan 
Güzel bayrağımızda 
Hdre hdredir. 

Vatan 
Küçük ellerinin avuçladığı 
Sade bir toprak parçası değil çocuğum 
Thprakla büyüyen bir kutsal düşüncedir. 
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ŞİNASİ ÖZDENOGLU 

1922'de Gümüşhane'de dogdu. Liseyi 1rab
zon'da bitirdi. Siyasal Bilgiler (1944) ve Ankara 
Hukuk Fakülteleri (1952) m ezunudur. 

Bir süre kaymakamlık yaptıktan sonra. An
kara Barosu'nda serbest avukatlıga başladı. 

1960'da Kurucu Meclis üye ligine seçildi. 
1968-1969'da Fransa'da anayasal kuruluşlar 

üzerinde incelemeler yaptı. gazetelerde Fransa ile 
ilgili izie nimlerini yazdı. 

1969'da CHP'den Ankara Milletvekili seçildi. 
1969-1973 döneminde. Türkiye/AET Karma Parlamento Komisyo

nu üyesi olarak, Ortak Pazar çalışmalarına katıldı. Anayasa ve Seçim 
Sistemleri konusunda çalışmalar yaptı. 

Özdenoglu, "Hava Kirliligi" ve "Çevre Sorunu" konusunu. 35 yıl 
önce Türkiye gündemine getirerek. Parlamento'd::ı. ve kamuoyunda bu 
konuların inatçı bir takipçisi oldu, Hükümetlere sürekli muhtıralar ve
rerek, önerilerini gerçekleştirmeye çalıştı. 

Şinasi Özdenoglu: Türk Parlamenterler Birligi'nin Genel Başkan 
Yardımcılıgını 4 yıl yürüttü. 5 yıla yakın bir zaman. Parla mento der
gisinde başyazılar yazdı. 

Özdenoglu, Türk Şiirinde 1940 Kuşagı içinde yer almaktadır. Ana
dolu topraklarından tüm insanlıga açılan evrensel ve lirik sesleniş, 
onun şiirinin başlıca karakteridir. Özdenoglu, şiir konusunda şöyle dü
şünüyor: 

"Şiirin bireysel ya da toplumsal nitelikte olması. büyük önem ta
şımıyor. Önemli olan. şairin hangi mesajı vermek isterse istesin. ger
çek şiiri yaratmanın sorumlulugunu duymuş olmasıdır. Aşk şiirinde 

bile sevgiliye "mesaj" olduguna göre. önemli olan "mesaj" ın nasıl ve
rildigidir. Türk Şiirinin, ideolojik kamplardaki "dost kayınna" ve "duy
gusal degerlendirme"lerle geçen 30 yılı, ülke ve insanlık için büyük 
kayıptır. Şiir tüm insanlıga sunulan, insanları barışta ve kardeşlikte 
birleştiren en etkili sestir." 

1956'da yazc;lıgı "Macar Rapsodisi" adlı özgürlük epopesi, Özgür 
Macarlar'ın "Nemzetör" adlı kuruluşu tarafından ödüllendirilmiştir. 

Şiirleri. çeşitli yabancı dille re çevrilmiştir. 
Yarım yüzyıla yakın bir süredir sanat, düşün ve politika yaşamı 

içinde bulunan Özdenoglu'nun çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlan
mış çok sayıda yazısı ve incelemesi bulunmaktadır. 
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Kitap halinde yayınlanmış eserleri şunlardır: 
"1eselli" (Şiirler, 1943). "Anaforda Dönen Adam" (Şiirler, 1946). 

"Edebiyatımızın Beş Ana Meselesi" (Edebiyat incelemesi. 1949). "Va
tanım Benim" (Şiirler. 1973). "Özgürlük İçin Ölmek" (Şiirler. 1974). 
"Acısıyla Yanmak Türkiye'nin" (Şiirsel Düz Yazılar, 1975). "Memleketi 
Sevmek Suçu" (Şiirler. 1978). "Önce İnsan Olmak" (Denemeler. 1981). 
"Şairler Böyle Sever" (Şiirler. 1986). "Suskunlar ülkesi", (Denemeler, 
1988). 

MACAR RAPSODİSİ 

Macar ovalarında ve Thna kıyısında 
Martha'nın gözlerinde ve bütün şarkılarda 
Ve kurşuna dizilen gençlerin avucunda 
Barut isine batmış bayraktarla beraber 
Peşte sokaklarında. tankların çiğnediği 

Genç yürekler içindeki üç renkli şafak 
Sen alınteri, en büyük sevda ve gözyaşı! 

Serı yirminci yüzyılda hukuk kitaplarında 
Ve tekmil rıutuklarda ismi geçen 
insarıoğlurıun beyninde. namlu arpacığında 
Doğacak çocuğumurı gelecek rıirınisinde 
Ve giizelim denizierin tuzundaki tezzet 
Şakaklarımızda zorıkiayan kavga 
Ve ciimle malıkıim/arın rüyası 
Ey lılirriyet! 

Ve sen. gerçek insanı yaratamayarı insan 
Serı. ey kardeş kanıyla beslenen irısarıoğlu! 

Yarıgın başladı Peşte'de. kardeşim . !Jarıqırı! 

Rıze göğüsler listünde tarıklar lıorcıda 
Sevgi/im alevler içirıde. sevgi/im orada 
1lıtulmuş bütiirı cadde/er tııtulmuş 
Yanına vararnıyorum 

Sanırsın anacığım boğaz/anıyor 

Kurtararnıyorum 

El yordamıyla, tıkanmış sokaklarda 
Ey ölümsüz şarkı. ey merhamet 
Seni bulamıyorum! 
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Utanıyorum kendimden. petekteki arıdan 
Bir başka yıldıza göç etmek istiyorum 
Utanıyorum buluttan. kımıldanan topraktan 
Dağdaki kurttan. kuştan 
Aslan yavrusunu emziren ceylandan 
İnsanlığımdan utanıyorum! 

Oysa ki insanlığın tekmil antenleri. 
Peşte üstündedir! 
Oysa ki insanlık 
Magna Carta 'dan bu yana 
Nice özgürlük andlaşmasına kanıyla imza koymuş 
En yakışıklı oğullarını bu yola kurban etmiş 
Ve bir zerresi için 
Nice can satmıştır. 
Utanıyorum kendimden kardeşim 
aynalam bakamıyorum! 

Nerde kaldı çigan havaları. o çılgın kemanlar 
Nerde dudak dudağa sevgililer? 
Duyuyor musunuz şair Petöfi 'nin sesini? 
Duyuyor musunuz tankların homurtusunda 
Macar Rapsodisi 'ni? 

Biç beni. makinalı tüfekler/e biç 
Öldüremezsin! 
Çıkar şarkılardan ve cümle kitaplardan adımı 
Yine de silemezsin! 
Ben. hayır ve şer misali insan kanındayım 
1789'da ve Türk İ h tilali 'ndeyim! 
Bugün bir tomurcukta. yarın darağacındayım 
Ben. ne satılacak dava. ne kemik, ne etim 
Ben. ölümsüzlüğün elindeki bayrak 

Ben hürriyetimf 

ELLERİN İÇİN NOKTÜRN 

Sen, gecelerin ortasında bir ada gibi 
En son gücüm/e kıyı/arına yaklaştığım 
O kutsal sessizliği uzak bir sevda gibi 
Bir çoban kulübesinde paylaştığım .. 
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Yağmur altında dinlediğimiz şarkılar aynak 
Güneşli havadakiler gamlıydı. 
Öptüğüm zaman gözlerin parlak 
Okşadığım zamanlar dumanlıydı ... 

Nasıl hatırlamam. yapayalnız kalırım da 
Ellerini.. Köpükler kadar beyaz. 
Gece söylediğim şarkıdır kaldırırnda 
Öylesine bir şarkı ki anlatılmaz .. 

Saçiarımdan tutup kör gece/erden. 
Beni sabaha çıkaran ellerin. 
Gömleğime aşk mısraları işleyen. 

Mutlu soframızı kuran ellerin ... 

Elierin ılık çeşmeler misali. 
Anıların havuzunda güller açtıran. 
Avuçlarıma konduğu zaman perişan 
Doğduğu m topraklar kadar sevgili.. 

Dizlerinde o eşsiz günleri geçirdiğim 
Yaşanmamış zevklerin sofrasındaymış gibi. 
Ey kimsesiz zamanıma dökülen musiki 
Ey step gecelerinde kalan gençliğim! 

Sen. karanlıklar ortasında bir ada gibi 
En son gücüm/e kıyı/arına yaklaştığım. 
Ölümsüzlüğün çağrısını uzak bir sevda gibi 
Ömrümün her noktasında paylaştığım. 

YALNIZIM 

Kanlı meydanlar ortasında yalnızım 
Kavgalar ortasında terkedilm iş .. 

Sokaklar içinde 
Yolcusu olmuş 
Sokaklar kadar 
Yalnızım ... 

Çeşmeler içinde 
Şarkısı bilmiş 

Çeşmeler kadar 
Yrılnızım .. 
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Yetim çocuklar gibi unutulmuşum 
Vagonlarda. 

Gençliği sadaka vermişim 
İstasyonlarda. 

Gönlüm mevsimler peşinde hovarda 
Bir at sırtında. ovalarda .. 

Anacığım. ah anacığım. 
İsli ldmbalar gibi 
Yaşlı gözlerin. 
Yalnızım ortasında açık denizlerin. 
Yalnızım ortasına uçuk benizlerin .. 

Bütün kadınlar ortasında yalnızım 
Acap hangi dilber beni seçecek? 
Kalbtm uçurumlarda açan çiçek 
O kadın bu kalbi nerden bilecek? 
Kalbirn uçurumlarda açan çiçek 
Bu sonsuz yalnızlık nasıl bitecek? 

Yalnızım bomboş yuvalar kadar, 
Yuvalar içinde. 
Kuşunu uçurmuş 

Yuvalar kadar 
Yalnızım. 

Ovalar içinde 
Suyunu içirmiş 
Ovalar kadar 
Yalnızırn ... 

VATANIM BENİM 

Etalle Meydanında oturdum 
Thrihe ve rüzgdra karşı 
Işıklar içinde yüzüyar Paris 
Doğduğum Marseillaise ya da ihtilal marşı 
Dalıyorum. başım tarihin dizlerinde 
Asırlık bir şarap gibi Paris kadehimde. 
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Basttlle'e yürüyor onbinler şimdi, 
Başlıyor şahlanışı ezilmiş yığınların. 

Danton saltanatla gidiyor ölüme 
Bu uğultu ölümsüz şarkısı milyonların. 

Fransa Kralı Françots nerede. 
Nerede Sultan Süleyman devri? 
Kara Mustafa Ftışa yürüyor Viyana 'ya 
İşte kralını kurtardığı m Fransa 'nın kalbi 
Ama, milletimin o altın devri nerede? 

Fransa 'nın tarihi varsa. benim de var. 
Zulme karşı ben de başkaldırmışım. 
Fetihlerin o en çtlgın çocuğu 
Güzellikler önünde gururla durmuşum, 
Zulme karşı ben de başkaldırmışım. 

Fransa 'nın tarihi varsa, benim de var. 
Padişaha sığman bir Françeşko vardı. 
Kanuni konuştuğu an dünya susardı, 
Şimdi susmak sırası bana mı geldi? 

Yaz! Rouget de Lisle'tn kanatlandığı 
Zafer taklan altından 
Yaz! Boynunu büküp oturduğun 
Etaile Meydanından. 

Gerikalmışlığın öfkesiyle yaz! 
Ve haykır. bütün bir dünya sesini duysun! 
Ama, bir an kurtul bu heyecandan 
Düşün tarthint ve kaderint 
Düşün nasıl bu çizgiye geldiğini... 

Yaz! Yepyeni bir ufukta kendini bulmuş 
Bu küçük oyunlardan silkinmiş ve kurtulmuş 
Türkiye için! 

Şerefinden şüphe ederim, 
Yazmazsan. 
İnsanltğından şüphe ederim. 
Ağlamazsa n 
Türkiye için. 
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Güzel günlerinde bayramına karışmazsan 
Yazmazsan şenliğini Türkiye'nin 
Yazmazsan! 

Yazdım ve yazacağım 
Dertli topraklar için! 
Mutlu bir Türkiye'den 
Aydın dünyaya doğru. 

Korkusuz ve insanca yaşamanın uğruna 
Uzayı fethetmenin yolunda, aya doğru 
En güzel niyetlere başkoymuş. yazacağım! 

Bütün insanlık için doğacak bir sabahı 
Canımla benimseyip, canımla yazacağım! 
Vurulup düşsem bile, kınlsa da kanadım 
Kesip şahdamarımı. kanımla yazacağım! 

Ey gelecek kuşaklar, duyuyor musunuz beni? 
Ey yoksul topraklarım, yumarken gözlerimi 
Son nefesimde uzanıp 
En uzak yıldızlara 
Son nefesimde bile 
Adını yazacağım: 

Va tanım! 
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ÖMER ÖZTÜRKMEN 

1929 yılında İstanbul'da dogdu. Aslen Ker
kük'lüdür. İstanbul Üniversites i Edebiyat Fakül
tesinden mezun oldu. 1950 yılında gazetecilik 
meslegine atıldı. 

Yeni İstanbul. Büyük Dogu. Thrcüman. Vatan. 
Sabah. Orta Dogu, Türkiye gazetelerinde çalıştı. 
Ayrıca Anadolu Ajansı'nda görev yaptı. 

1965-1969 yılları arasında mille tvekilligi yap
tı. 1968 yılında Avrupa Konseyi'ne üye seçildi. 

Ömer Öztürkmen. az yazdıgı kadar öz yazan. tarihin derinligini 
günlük hayata bir müjde çiçegi olarak belirgin bir uslüpla getiren. dü
şünceyi ön planda tutan bir gerçek şairdir. 

"Kerkük", ve "Thşkent'te Sabah" adlı iki şiir kitabı vardır. "Asya'
da Komünist Stratejileri" ve "Gözyaşı Medeniyet!" adında iki kitabı 
yayınlandı. 

Halen Türkiye gazetesi genel koordinatörlügü ve "İnsan ve 
Kainat" dergisi genel yayın müdürlügü görevini devam ettirmektedir. 
Evli ve dört çocuk babasıdır. 

ÇOCUKLARA 

Sen deniz mavisisin gözlerin/e gel öğret! 
Seslerinle gel öğret dağlara öğret dağlara. 
Bir daha doğmayacaktarım ve doğurmayacaklarını. 
Hele hele hiç ölmeyeceklerini bir datta! 

Öğret öğret ki bir göz atsınlar aşağılara! 
İçmesinler güneşi içirmesinler geceyi. 
Doğsunlar ölmesinler ölsünler doğmasın/ar. 
Deniz mavileriyle koşsunlar çocuklara! 

LEYLA 

Leylayı düşünüyorum Leyla hepsinden güzel. 
Benim Leylam seninkinden de güzel. 
Sen Leylayı alır parfümlerde yıkarsın. 
Benim Leylam yıkanmaz. 

Sen istediğin kadar Leylayı çağalt ve aya gönder, 
Benim Leylam bir tanedir çoğalmaz. 
Aysa onun bir parmağıyla ikiye bölünür. 

ayağına düşer ay. 
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Sen küçük küçük güler küçük küçük yaşarsın, 
Her gülüşte yeni bir LeylaL' la tanışırsın sen. 
Bense Leylayı kandillerde yanarken tanıdım. 
Leyla Leyla Leyla .. 
Levlake Levlake lema haluktul eflake. 

PiŞMANLIK 

Kürek toprağa değince anlarsın. 
İkindi zamanlarının bir şans olduğunu! 
Ve bayramların kapı vuruşlarını. 
Nasıl duyamadığına ağlarsın! 

DENİZLER 

Siz denizleri benim kadar bilemezsiniz. 
Denizler düşünür denizler yürür. 
Denizler inanır denizler ölür, 
Sorun denizleri benden. 
Alın ber.i denizlerden! 
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HALÜK NİHAT PEPEYİ 

1898 tarihinde Selanik'in Katerin kasabasın
da dogdu. 

Orta ögrenimini İstanbul'da tamamladı. Yük
sek ögrenimini Mülkiye Mektebi'nde yaptı (1921). 
1922-1924 yılları arasında nahiye müdürlüklerin
de bulundu. Daha sonra Nusaybin, Sındırgı. Ay
valık. Kemalpaşa. Eminönü, Çank<:ıya kaymakam
Iıgı vazifelerini de başarı ile yürüten Pepeyi, İstan
bul Vali Muavinligi. Emniyet Müdürlügü, Erzu

rum. Antalya ve Kütahya Valiliklerine getirildi. 1954 ve 1960 yılları 
arasında Kütahya ve İstanbul'dan milletvekili seçildi. 27 Mayıs 1972 
tarihinde ls tan bul'da vefat etti. Haluk Nihat Pepeyi e pik ve destani şi-

irler yazmıştır. 

Eserleri: 
Geçmiş Zaman Masalları (Şiirler. 1982). Türk Destanına Giriş (Th-

hir ile Zühre-Şah İsmail ile Gülizar Halk Hikayelerinin Nazmı. 1934), 
Mütareke (Destan . 1934). Çanakkale (Destan. 1938). Milli Mücadele 
Destanı (1940). Erenler. Gaziler (Destan. 1951), Türk Destanı'ndan 

(1952). 

TAMAR HATUN İLE SÜLEYMAN ŞAH DESTANINDAN 

Geçmiş zaman içinde. şanlı bir hünkdr vardı. 
Şimdi bin taçlı dünya ona vaktiyle dardı. 
Kudretinin önünde dünya bir boşluk gibi, 
Haznesinin yüz yılda bulunmaz dibi. 
Sarayının ilk katı bile Hi nd 'i görürdü. 
Bulutların eteği burcuna sürünürdü. 
Bulamazdı yolunu içine düşen adam: 
Ömrüm belki yetişmez bir katını anlatsam! 
Gökte bütün yıldızlar çırağıydı sarayın. 
Onları tutuşturmak vazifesiydi ayın. 
Kale duvarlarının birer dağdı her taşı. 
Boyunu düşünenin bile dönerdi başı. 

Pehlivan boyu gibi ağaçları yükselir; 
Akşam her yaprağına aşık bir bülbül gelir. 
Kadir Mevldm bu şehri cennet gibi yaratmış. 
Özünü cevher yapmış. suyuna Zemzem katmış. 
Her kervanın uğrağı her gurbetin vuslatı. 
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Bu şehir erenler şehri, kıymetlerin kıymeti. 
Minareler Allah'a yalvaran duaları, 
Ulu Mevla 'mdı zaten bu yüce şehrin yari. 
Mes'ut sayılmıyordu bir defa görmeyenler, 
Cenneti imrendiren bu yer, bu mukaddes yer: 
Allah'ın cemalinden yere aksetmiş güya. 
Bu yer Kılınçaslan'ın payitahtıdır. Konya!.. 
Kılınçaslan Türklüğün bükülmez kılıcıydı, 
Nice kaflr başını kendi eliyle kırdı. .. 
Ömrünü baştan başa cenk içinde geçirdi, 
Birinden çıkmamışken bir yenisine girdi. 

ÇANAKKALE DESTANI'NDAN: 

Thplar uyandırıyor bugün arzı uykudan. 
Kanlı bir ağız gibi tan yerinde ufuklar. 
İşte ihtiyar toprak sarsılıyor korkudan, 
Bugün toplar diyor ki: Akdeniz 'de kavga var. 

Titriyor Akdeniz 'in gülen tatlı suları, 
Soluklarını tuttu gök bakınca denize. 
Görününce demirden. ateşten orduları. 
Sandılar Çanakkale artık gelecek dize. 

Gemiler yanaştıkça tutuşan kayalara, 
Değişiyor dağların şekilleri ansızın. 

Her tepenin sırtında kanayan birer yara. 
Çanakkale zelzele kaynağıdır dünyanın. 

Ayaklanmış geliyor Britanya adaları, 
Önüne katmış Yenizeland, Kanadaları. 
Ağırlıktan kabarmış denizler yükseliyor. 
Yer taşımaz askerle işte düşman geliyor. 

ERENLER, GAZİLER'DEN: 
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" .. Uzun boylu, yaman bakıştı. da
vud1 ve heybet sesli Alp Aslan'ın o 
dualarıyle askerlerine ögütler ver
mesi tafsil olunsa, takat gelür şey 
degildir ... 



CENK BAŞLIYOR 

Bir kıyamet başladı Malazgirl ovasında, 
Thkin değil ndrası dostlar bugün davulun. 
Kuş bannmaz aklardan dağında. havasında, 
Kartallar kendinize başka gökyüzü bulun! 

Gün kendini saklasın, kılıç panl tısmdan, 
İşte karşı karşıya. iklim padişahlan. 
Korkudan titrernede hisarlar çatısından. 
Bir kuruntu kaplamış doğacak sabahları. 

Koç yiğitler her biri, tıpkı çmar irisi, 
Sıra tepeler gibi ardarda; dalga dalga. 
Cihan pehllvanları; her ölü, her dirisi. 
Cenge katılmak için cümle kalkmış ayağa! 

Mald.zgirt'te bu sabah hayaldenfarksız gerçek, 
Yeni bir ses bulacak. destanlar ayrı ayrı. 
Bu savaşla tarihe kahramanlar geçecek. 
Fatihlerin burada alevlendi ruhları! 

Secdeye kapanarak yalvarıyor Alpaslan, 
"Ey yerleri. gökleri var eden ulu Th.nrım! 
Ben aciz bir kulunum: sende güç, sende ferman, 
Senden meded olmazsa ben karınca kadarım!" 

Cennet kaflrin malı. İslam köle olur mu? 
Bizi yoktan var eden. ey cihanın sahibi, 
Katmda suçum varsa bağışla kusurumu. 
Beni din düşmanıma mahcup etme Yarabbi! 

Ölümsüz göklerinden dualarımı dinle! 
İslamın sancağını yıldızıanna yükselt! 
Askerlerimi arttır. cenkte meleklerinle, 
Ya şerefi m le gazi. ya şevkim le şe h id et! 

" ... Bu sırada bir toz esti. Az daha Müslümanların gözleri kör ola
cak. hezimete ugrayacaklardı. Sultan atından indi. Secdeye ka
pandı: -Yarabbi! Sana tevekkül ettim. Ve bu cihad sebebiyle sa
na yaklaştım. Senin azametin önünde yüzümü topraklara sür
düm. Cigerimi kan ile boyadım: gözlerimden yaş kanı boşanı
yor. Eger bu dilimle söyledigim sözlerim kalbirndeki düşünce
lerime uygun degilse: beni ve benim yanımdaki yardımcılarımı 
ve kölelerimi helak et! Eger kalbirndeki düşüncelerimi bu dilimle 
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söyledigim sözlerime uygun bulursan, düşmaniara karşı yaptı
gım bu cihadda benden yardımını esirgeme, her müşkülü bana 
kolay yap! dedi. Ve duayı tekrar etti. Thkrar, tekrar agladı. Niha
yet rüzgarın seyri degişti ve düşmanlar tarafına dogru esmeye 
başladı" "26 Agustos 1071" 

" . .İsteyen geri dönsün, burada Th.nrı'dan başka emir ve nehiy sa
hibi bir Sultan yoktur!" 

Kanı güneşler gibi belli olsun diyerek, 
Giyindi kardan beyaz ipek kaftanlarınt. 
Bu ölümü yenmektir, bunu duymalı felek, 
Doldursun kahramanlar bomboş destanlarını 

Artık kıpırdamıyor zaman bile yerinden. 
Göğsünde iman dolu akıncılar secdede, 
Alp Arslan irkilince kır atın eğerinden. 
Ova önünde benzer uzanmış bir cesede: 

Bir hücum borusunu andıran sesi vardı, 
Feleğin kulağını patıatacak davullar. 
Zlrhlı düşmanla toprak birdenbire karardı, 
Bu meydana toplanmış beyler, krallar, kullar. 

Ova ovaya karşı. tepe tepeye karşı, 
Devlet devlere karşı, bu bir masal savaşı 
Nallardan kalkan tozlar göklere çıkan direk, 
Akıncı akıncıdan; çifte yürekli erkek. 
Thprakla toprak olur, denizle deniz olur, 
Akıncı akmak ister, akıncıakan sudur. 
Ovalarda nehirdtr, türkülerde ahenktir, 
Hangi tepenin boyu akıncıdan yüksektir? 
Atını koşturduğu yerde kalmış meydanlar, 
Onlarda Erenlerin mutlu duaları var. 
As'iya'nın Batıya uzanan bir gölgesi, 
Akıncı olmasaydı. gelmezdi çağın sesi. 
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SAMİH RIFAT 

1875'te İstanbul'da dogdu. Babası, Samih Rı
fat'ı özel olarak okuttu. Daha sonra Koca Musta
fa Paşa Askeri Rüştiyesine yazıldıysa da saglık du
runıu bu okula devam etmesine imkan vermedi. 
Özel ders ala:-ak kendisini yetiştirdi. 1892 yılın
da kantar idaresine memur oldu. Şiirlerini önce 
"Hazne-i Fünun"da yayınladı. Sonra "Mektep", 
"Maarif" ve "İrtika" adlı dergilerde şiirleri basıl
dı. 1908'de Dahiliye Mektubi Kalemi Mümeyyiz

ligine atandı. Aynı zamanda Sabah gazetesinin başyazarlıgını sürdür
dü. Bir yandan da Mercan İdadisi'nin son sınıfında edebiyat dersi okut
tu . Hürriyetin ilanında İttifak adlı bir gazete çıkardı. Biga Mutasarrıf 
vekilligine atanınca ögretmenligi ve gazeteyi bırakmak zorunda kal
dı. 1912'de Konya Valisi oldu. 1913'de Trabzon Valiligine gönderildi. 
1915'te tekrar Konya Valiligine getirildi. Az bir zaman sonra da Dahi
liye Müsteşarı olunca Konya'dan ayrıldı. Milli Mücadele başladıgında 
Anadolu'ya geçti. Mehmet Emin Bey ile birlikte halkın ve ordunun ara
sına girip vatan borcunun kutsallıgını onlara anlatıp heyecan ve coş
kularını tazelerneye çalıştı. 1921 'de Maarif Vekaleti telif ve tercüme he
yetine başkan iken. Çanakkale ilimizden milletvekili seçildi. Türk 
Ocakları Kars heyetine üye oldu. "Şarkın Masal Anahtarı" adlı eseri
ni yazdı. 1932 yılında da Türk Thrihi ve Türk Dili Tetkik cemiyetlerin
de başkan vekilliklerinde bulundu. 1932 yılında öldü. 

Eserleri: 
Zamanında yurd ölçüsünde yankı uyandıran hamasi şiirleri.. . 

"Nadim" (Roman). Selam Nedir'?, Türk Parkları, Osmanlılarda Din An
layışı. Th.rihten Evvelki Devirlerin Telkikinde Müracaat Edilecek Mem
balar. Milliyet Düsturları. Divan-ü Lugat'i Türk Tercümesi, Türk Lu
gatı (Not: Bu eserlerin bazıları yayınlanmadı). 

GÜZEL AYDIN 

-izmir'in Yunanlılar tarafından işgali 
üzerine yazılmıştır.-

Aydtn Türk'ün ana yurdu: 
vermez onu altın ordu. 
Düşman İzmir'e girerken. 
Bütün millet ağlıyordu! 
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Aydın, Aydın, güzel Aydın! 
Ah. bir kere kurtulaydın! 

Doğma güneş, yasımız var! 
Git haber ver diyar diyar: 
Türk'ün kollan bağlandı! 
İzmir'i ondan aldılar! 

Aydın, Aydın, güzel Aydın! 
Ah bir kere kurtulaydınf 

Karalar mı giydi bu yaz, 
Yeşil duvaklt bağlann? 
Her bir kuşa mesken olmaz. 
Kartal yuvası dağlann 

Aydın, Aydın, güzel Aydın! 
Keşke yanıp yıktlaydınf 

Yaşadıkça Türk evladı, 
Değişir mi Aydın adı! 
Alem cünun mu getirdi? 
Yoksa tarih mi bunadı? 

Aydın, Aydın, güzel Aydın? 
Keşke yanıp yıkılaydın! .. 

YÜRÜYÜŞ 

Süngümü demir gibi ellerimle kavradım, 
Şanlara, zaferlere yürüdüm adım adım! 

Irkım doğudan koptu. dört bucakta savaştı, 
Altaydan attığım ok Alp dağlarını aştı! 

Her vahşi kaya tuttu: bir kartalın yasını. 
Sildi mağrur kartallar silahımın pasını. 

Zulme karşı besledim ruhumda acı bir kin: 
Asırlarca vuruştum yurdum ve hakkım için! 

Yürüdüğüm izlere iğil de hürmetle bak: 
Ecdadımın kaniyle yuğrulmuştur bu toprak! 

Yurdumu çiğneyenin saçından süzülen kan, 
Kulağında küpedir yakut damlalanndan. 
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Kalsa sınırlarımda tek bir kol. tek bir bilek; 
Tarih onu bir kılıç kabzasında görecek! 

-Marş

Varsa hakkın kılıçtır tutunacak bir dalı; 
Yaşayacak milletler, hakkını tanımalti 

Benden kurban isteyen zulüm mabetlerine. 
Yangınlar girmelidir buhurdanlar yerine! 

Adımın biri Oğuz biri Mustafa Kemal 
Irkımın istediği: Ya ölüm ya istlklal. 

GENE ONA 

Rühuma hüznünle bir türbe yaptım. 
Şimdi aşkın o türbede gömülü 
Ah. ey sevdaların mabüdu kadın! 
Sen nesin? Bence yaşayan bir ölü! 

Ne aklım. ne sabrım ne duygum bende: 
Gece türbendeyiz. gündüz türbendel 

Bağnma bastırdım öksüz aşkını. 
Yürüdüm. yürüdüm. sular karardı. 
Kaldım yol üstünde gönül şaşkını: 
Benim de bir zaman bir yuvam vardı. 

Orada sen vardın: sen oradaydın! 
Günümde güneştin, gecemde aydın! 

Kurulu rebaptım aldın eline 
Ağladım yıllarca başım dizinde. 
Besteler bağladım züljün teline. 
Okur sürünürüm şimdi izinde. 

Geçtiğin yollara düşmüş mecrühum; 
Sesimin aksinde çırpınır rühum/ 

Kurulu rebaptım. kırdın, ağlattın; 
Yazılı kttaptım. okudun. attın; 
Pençekli kölendim bir pula sattın; 
Çünkü vejdsızdın niçin aldattın? 

Ayrılık, ayrılık. yaman ayrılık! 
Öldür beni artık. aman ayrılık! 
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KAYIKÇININ FELSEFESi 

Daha gençtim, şi 're hevesi m vardı 
Ağlatırdı beni ıssız geceler; 
Şi 'rimde bir Nef'i tekellüm eder 
Rühumda bir Aşık Garip ağlardı 

Kalemimle geçinirdi ailem 
Yazdıklarım neydi? hep kendi derdim! 
Oluyordum ihtiyacımla mülhem, 
Göz yaşımı satıp evlat beslerdim! 

Günler geçti. baktı yüzüme felek 
Artık zaman göz yaşımı dindirdi, 
Ne oldumsa oldum ... fakat geçinmek 
Eski yoksul şairi didindirdi; 

Kurtulmuyor didinmekten yaşayan 
Görmüş var mı bilmem rahat yüzünü? 
Ben bir zaman çıkarmadım hatırdan 
İhtiyar bir kayıkçının sözünü: 

Bu zavallı bir yaz sabahı erken. 
Beni uzak bir yerden getirirken. 
Yorgun yorgun durmuş elinde kürek, 
Şu sözleri söylemişti gülerek: 

Elli yıldır koca engin deryayı 
Bir çomakla karıştırır dururum, 
Yakınlaştım artık göründü kıyı 
Aradığım meğer toprakmış oğlum! 

ASKER KOŞMASI 

İstiklal savaşı gençleriyiz biz; 
Tarihe koç Türkler diye şan verdik! 
Yurdumuz azizdir, çiğnetmeyiz biz: 
Uğruna bu kadar kahraman verdik. 

Aç çıplak savaştık tipide, karda, 
Kartallar avladık sarp kayalarda, 
Sakarya önünde, Dumlupınar'da 
Ulu Gazi'mize imtihan verdik. 

260 



Soğuklar zalimdi, kışlar amansız: 
Kuşlar yuvalardan düşerdi cansız: 
Vuruştuk yaralı. hasta. dermansız: 
Ne aman istedik. ne aman verdik. 

Yıllarca ufukta yedi renk bayrak 
Salındı bizimdir diye bu toprak: 
Hepsini allara boyadı şafak, 
Göklere içtiği kadar kan verdik. 

Kılıç kınlanndan süzüldü kanlar 
Al döndü akından kır küheylanlar, 
Açtı bahanmız hep erguvanlar, 
Dağlara çiçekler armağan verdik. 

Murat dağlanndan indik aşağı. 
Göründü uzaktan Gediz ırmağı. 
Kuruldu İzmir'e Türk'ün atağı, 
Vatana yeniden bir vatan verdik. 

ÇOBAN TÜRKÜSÜ 

Akşam oldu yine sular karardı, 
Dağlar taşlar bütün uykuya vardı, 
Yarim olsa şimdi beni arardı. 

Çok gözledim ne gelen var ne giden 
"Hak'tan bulsun beni eşimden eden· · 

Davanmı gece saldım bayıra, 
Ben uzandım ağlıyorum çayıra. 
Kaydımızı hemen r.abbim kayıra. 

Bu ayrılık yaktı mahzum yüreğim, 
Anam kara giysin ben öleceğim. 

Sevdiğimin parmakları kınalı. 

Göğsünde gül saçında hurma dalı. 
Ahıi bakışından uzak kalalı. 

Ahım odu ta göklere yükselir, 
Tek başıma koca dünya dar gelir. 

Karşıdaki ulu dağı aşayım, 
Nazlı yari görüp helallaşayım. 
Ömrüm varsa derdimle uğraşayım. 
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Belki bir gün gönlüm onu unutur, 
Başka bir kız çıkar beni avutur. 

AKDENİZ KlYlLARlNDA 

Yaslı gittim. şen geldim: 
Aç koynunu, ben geldim. 
Bana bir yudum su ver. 
Çok uzak yerden geldim. 

Korkma açıl şen yurdum. 
Dağlara ordu kurdum. 
Açık denizlerine 
Süngümle kilit vurdum. 

Rüzgarlardan atım var: 
Şimşekten kanadım var: 
Göğsümde al yazılı 
Gazilik beratım var! 

Rüzgar bana at oldu: 
Şimşekler kanat oldu: 
İğilin gökler. dedim, 
Bulutlar kat kat oldu. 

Irmaklar gibi taştım: 
Yalçın kayalar aştım. 
Hak'ka şükürler olsun. 
Geldim, sana ulaştım! 

Varsın yansın ocağım. 

Kurtuldu al sancağım! 
Bayrağımın altında 

Ben hür yaşayacağım! 

Deniz, deniz. Ak deniz! 
Sulan berrak deniz! 
Karşıda yar ağlıyor 
Gidelim bırak deniz! 

Açıldı kale yolu: 
Göründü Gelibolu 
Bırak deniz gideyim. 
Orası yasla dolu! 
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Yürü ey şanlı Gazi! 
Kılıcı kanlı GazLI 
Seni Meriç bekliyor 
Büyük ünvanlı Gazi! 
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HASAN LATİF SARIYÜCE 

1929 yılında Sungurlu'ya baglı Evci köyün
de dogdu. İlk tahsilini köyünde tamamladıktan 
sonra Hasanoglan Köy Enstitüsü'nde ve Gazi Egi
tim Enstitüsü 'nde okudu. Anadolu ve lfakya'da 
ortaokul ve liselerde Türkçe ve Edebiyat ögret
menligi yaptı. 1965 seçimlerinde Çorum'dan bir 
dönem milletvekili seçildi. Evli. üç çocuk baba
sıdır. 

İlk şiiri 194 7 yılında Ankara'da Bayrak adlı 
haftalık gazetede yayınlandı. ögretmen old u k tan sonra uzun süre ço
cuklar için yazdı. Th.rlakuşlarının Öyküsü adlı hikayesi, Arkın Çocuk 
Edebiyatı Yarışması'nda (1972) birincilik ödülü aldı. Çocuklar için ma
sal, hikaye, roman ve şiir türünde basılan kitaplarının sayısı altmış
tan fazladır. 

On yıldan beridir büyükler için (Bunu kendisi "kendim için" di
ye adlandırmaktadır) şiirler yazmaya agırlık verdi. Şiirleri daha çok 
"Kemalist Ülkü", "Dolunay" ve "Türk Edebiyatı" dergilerinde yayın
lanıyor. 

Basılan eserlerinden bazıları şunlardır: Çocuk ve Şiir 1976 (Kül
tür Bak.) Thrlakuşlarının öyküsü 1973 (Arkın Kitabevi) Atatürk'ün Ha
yatı ve İlkeleri 1981 (Serhat Yayınları) Üç Ayaklı Oglak 1980 (Kültür 
Bak.) Anadolu'ya Açılan Pencere 1982 (Kültür Bak. 7 Anadolu Masal
ları I. II. 1982 Serhat Yayınları) Efsaneleriyle Güzel Anadolu'muz. 1987 
(Dolunay Yayını) . 

KAR YAGIYOR 

Bitmek bilmeyen bir Eyüp gecesinde. 
Kar yağıyar inleyen turna sesinde. 
Genç kızların gizli hayalleri gibi. 
Serpiyor gök tüke n rneyen bir nasibi, 
Ne teslim olan ·'?ehir. ne evim, barkım. 
Kayboldu sırlarımı bilen dağlanm. 

Telcişlı korkak ellerimizden kayan, 
Bir göçüştür belli belirsiz yaşanan. 
Bu sırlar bu bilinmezler gecesinden, 
Aralık kalmış yokluk penceresinden. 
Yağıyar ötenin sırn üstümı...ze. 
Bir ceylan hüznü damltyor gönlümüze. 
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indi aramıza bir esrarlı perde, 
Parmaklarımda ytten saçların nerde? 
Boşlukta aranıp duruyor ellerim, 
Ratasından çıkmış bir gemi gibiyim. 
Kar iyice azdırdı çok var sabaha, 
Yüzüm kimbilir nasıl çıkar sabaha? 

Şu anda ne dün, ne bugün, ne de yarın, 
Esiriyim yüzüme gülen azabın. 
Kulağımda bir kartalın kanat sesi, 
Yağız bir atın batıp çıkan gölgesi, 
Eğer böyle deli jlşek yağarsa kar, 
Çok sürmez içimde siyah güller açar. 

Bu kar dinmez hep böyle yağar hep, 
Yolcularımı bir bir tutuklar step. 
Çıldınr küheyld.nlarım bata çıka! 
Bir hal olurum yollara baka baka, 
Çırpınırım bayrak gibi yelep yelep, 
Çoğa kalmaz düş görerek ölür step. 

Neredesin yanımdan ayrılma sakın , 

Konuşmasan da yeter kımıldanışın. 
Sıcak bir el gibi yüzümde gezinsin, 
Yasemen kokuları yayan nefesin. 
Kadınım açıkça sezdirdi bu tipi, 
Muhtaçlığımı ve seni sevdiğimi! 

Kar yağıyar sokaklar damlar üstüne, 
Yüzleri uzamış adamlar üstüne. 
Sessiz türküsüz pençe pençe yağıyor, 
Pişmanlıkla dolu bir gece yağıyor. 
Saate bakıyorum çok var sabaha, 
Dünya kimbilir nasıl çıkar sabaha? .. 

BABAMIN ATLARI I 

Atların Aşık Kerem'iydi babam, 
Thylar yetiştirirdi dillere destan, 
Irgatlara bırakmıştı çifti çubuğu, 
Düğün demek bir altın çağdı o zaman. 
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Bir atı vardı destanlardan kalmış. 
Küheylô.n bir kula gözleri Arabistan. 
Güvercinler uçuşurdu yola çıktığı zaman. 
Uzardı gökte kartal kanatları. 

Ceket. pantolon, kasket, çizmeler, 
Eyer tam takım süt rengi. 
Bunlarla binerdi küheylanın sırtına. 
Thzlu yollarda Battal Gazi 'nin dengi. 

Sık sık aştığını görürdüm karşı dağı. 
Çağlık çığlık yaban kazlannın ardı sıra. 
Menekşelerin kokusu çağırırdı beni. 
Thkılıp gitmek isterdim deve kervanlanna. 

Kula at ne oldu hiç hatırlamam. 
Thkımlanna rastlardım dolaplarda. 
Yaşlılar adını anarlardı her düğünde, 
Thrna katarlan geçerken güz göğünde. 

ALTIKIZLAR 

Onlar altı kızdı aynı sınifta, 
Saçlannda bembeyaz kordeleler. 
Mavi yağmurluklar giyinirlerdi, 
Ellerinde çividi eldivenler. 
Kuşlar istasyona doğru uçardı. 
Kırkikindi yağmurlan yağardı. 

Nuh nebiden kalma bir çınar vardı. 
Ona sığınırdım beni dinlerdi. 
Tt'enler aynı saatte geçerdi, 
Yer bakır gök demir sular dilsizdi. 
Dağlar kararınca içim ışırdı, 
Kalbtm hülyalanyle buluşurdu. 

Saklardım kimseye söyleyemezdim, 
Thk sırnm buydu gizli tutardım. 
Zamanı var derdim. vakti var derdim. 
Bir gün birden bire farkına vardım. 
Karlar içinde hepsinden güzeldi. 
En güzeli oydu farkına vardım. 
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Bir yaz öğlesiydi bir tren durdu. 
Çirkin dumanlar saldı gökyüzüne. 
Bindiler trene birer bavulla. 
Ağıt gibi uzun bir düdük öttü. 
Çınar ürperdi kuşlar havalandı, 
Çığlıklada tren batıya gitti. 

Onlar altı kızdı aynı sınıjta, 
Altı çiçek, altı elma, altı nar. 
Ne birini gördüm ne de bir daha. 
Haberlerini aldım uzaklardan. 
Onlar altı kızdı altı masaldı, 
Altı gül oldular Kaf dağlarında. 

KÖPRÜ 
Bir köprüden daha geçtik, 
Geride kaldı taş yığını. 
Menekşelerin kokusu, 
Üveyiklerin gölgesi, 
Ayak seslerim geride kaldı. 

Sabahın er zamanı, 
Bulutlar açılıyordu. 
İnsan daha iyi anlıyor, 
Geçmiş yazlar gibi geçmiş aşkları. 

Ötemizdeydi deniz, 
Soluğunu duyuyordum. 
Şaşırdım neredeyim, 
Yürü dedim, 
Yolcu yolunda gerek! 

Açıklarda bir iki kayık, 
Düşümde görmüştüm bir keresinde. 
Martılar gün ışığı taşıyorlardı, 
Yanımızdan bir sürü işçi kız geçti. 
Pamuk tarlalarına gittiler cwıl cwıl, 
İlk sevgilimi hatırladım. 

Çalılar arasında bir kuş öttü, 
Güneş yükseldi zeytinler arasından. 
Bir yokuş dikildi önümüze, 
Bir daha geçebilir miyim o köprüden, 
Çok gerilerde kaldı. 
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KİRAZ DALI 
-Nurten'e-

Bir güzeli sevdim, bir dah..ı sevmem. 
Aşktmt yoluna serdim haitdtr. 
Ben payımı aldım başka istemem. 
Deli gönül çtlgmca sevdaltdtr. 

Bağladı gönlümü o Havva ktzt, 
Kumral saçlannda taşır ilk yazı. 
Dumanit yaylada keklik palazt, 
Dilinden dökülen oğul baitdtr. 

Bahçede önüme bir gül düşürür, 
Gökte güvercinler yolu şaştnr. 
Ak kollan daldan meyva devşirir. 
Beni yakan o elmamn altdtr. 

Mor çiçekli masamtzt kurdu mu? 
Cennete çevirir küçük balkonu. 
Bir gül iuldasmda beklerken onu. 
İçim ak çiçekli kiraz daitdtr. 

KARACAOGLAN'A SESLENİŞ 

Dumanit dağ başlannda çobanlar söyler, 
Yapracağt üzgün çiçekleri titretir. 
Thrnalann yüreklerinde eftl eftl, 
Elif elif yağan karda. 
Unutulmuş ıssız köylerde, 
Duyulan senin türkülerindir. 

Üç gün oldu şu dağlan aşait, 
Kadirli kıymetli ili gitmeye. 
Bir de bunlar vardı Karacaoğlan'tm. 
Tepeden tepeden bakanlar vardı. 
Çok görenler vardı alıp verdiğin soluğu, 
Boşuna yapmadtr:t telli turnalann ardı sıra. 
Bir ömrü dolduran yolculuğu. 
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Nerde şimdi sana izin vermeyen beğler? 
Güz yelleri gibi geçip gittiler. 
Sen yaşıyorsun Türkçemin bayrağmda, 
Isıtıyor içimizi hala üflediğin nefes. 
Ak yaylalarda gövel ovalarda, 
Ya ot devşiriyor ya esvap yıkıyor. 
Suyundan bir damla içen güzeller. 

Sesle n Karacaoğlan 'm seslenf 
Seslende dağ başlannda dumanlar tütsün! 
Düğünler kurulsun kızlar gelin olsun. 
Yol boylannda ak kavaklar büyüsün! 
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İSMET SEZGİN 

1928 yılında Aydın'da dogdu. Yüksek Ekono
mi ve Ticaret Okulunu bitirdi. Aydın ilimizden 
milletvekili seçildi. I, II ve III'ncü dönemlerde Par
lamentoda bu ilimizi temsil etti. Gençlik ve Spor 
Bakanlıgı ile Maliye Bakanlıgı yaptı. 

İsmet Sezgin Şairİigi hakkında bizlere şu bil
gileri verdi: "Şair olmanın güçlügünü, yüceligi
ni biliyorum. Ben, çocuklugundan beri şiir ve sa
natla ugraşan. şiirin, sanatın toplumun egitilme

sinde ve yücelmesinde etkisine. katkısına inanan bir sanatseverim. 
Genç yaşta politikaya atıldıgım için şiirle ugraşacak zamanım olma
dı, okumanın dışında .. Esasen politikayı da bir sanat dalı olarak gör
dügüm için seçtim. Politikayı, vatandaşın ülke, toplum ve devlet so
runlarına egilmesini, düşünmesini ve konuşmasını ögreten bir sanat 
dalı olarak görürüm. Bu düşüncelerle politikaya atıldım. Sanatın na
sıl insanı yücelten bir işlevi varsa politikanın da bence işlevi aynıdır. 
Bu duygutarla politika ile birlikte şiir denemelerim oldu. Bunları za
man, zaman çeşitli dergilerde de yayınladım. Bazı şiirierirnde bazı an
tolojilerde yayınlandı. Yakında şiirlerimi bir kitapta toplamak istiyo
rum". 

İsmet Sezgin şiirlerinde aşk, özlem, memleket sevgisi, özgürlük 
konularını başarıyla işlemektedir. 

PORTOFİNO 

Portojino'ya yağmur yağıyordu, 
San Giorgio sejere hazırlanıyordu. 
Güverteden. eller bizi selô.mlıyordu, 
Rıhtımda çocuklar ağlaşıyordu, 
Gitgide kayboluyordu gemi. 
Kayboluyordu liman ... 

Ve ben, 
Dün bu limanda seni yitirmiş kişi, 
Umutsuz, kimsesiz, çaresiz: 
Dudaklanmda bir şarkı: 
"Aşkımı Portafina 'da demirledim"! 
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Portojlno'da bir akşam üstü, 
Dalgalar sahili dövüyordu, 
Bulutlar parçalanıyordu bir bir. 
Karanlığın gözleri büyüyordu, 
Büyüyordu dalgalar kayalarda; 
Öte lerde, bir yanıp bir sönen deniz fenerleri. 
Yorgun gemileri arıyordu 
Flamingo'da Mary Mella. 
Bir şarkı söylüyordu hayrat gemicilere 
Ürkek. umutsuz, yorgun: 
"Aşkımı Portojlno'da demirledim"! 

Portojlno'ya yağmur yağıyordu, 
Flamingo, geceyi yaşıyordu, 
Dalgalar, yosun kokuları. tayfalar, 
Sarhoş masalar. iskemleler, garsonlar, 
Bango, batert. gitar. 
Bütün gözler kapıda 
Herkeste bir heyecan. 
Herkes, seni bekliyor, Ltza! 

Gelgelelim, sen yoksun 
Ve hiç gelmeyecek gibisini 

Boşalan bardaklarda arayacağım seni, 
Gözlerin takılacak aklıma. 
Kocaman, kocaman ... 
Dudakların, kor gibi, 
Kulaklarımda çınlayacak sesin. 
Yaşadığımı bilmem için! 

Portoflno'ya yağmur yağıyordu, 
Sarhoştuk, sırılsıklamdık. 
Alnına dökülen yağmur damlalarında 
Evreni m ışıyordu. Liza '(m)! 

Türküler yakıyordum mutluluğa, 
Dudaklarımda buruk tadı aşkının, 
Kalbim, sevginle vuruyordu yaşama! 
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"Gel" diyordun, 
"Gel bana"! 
Nasıl gelebtltrdim. Liza 
Hacaklarım çekemezdi ağırlığımı, 
Kaybolmuştu yeşilinde üstelik, 
Gözlerim, gözlerinin: 
Nasıl görebilirdim? 

Portofino'ya yağmur yağıyordu, 
Soluğunu duyuyordum, sıcaklığından. 
Bir şarkı yükseliyordu, dalga dalga 
Flamingo'dan: 
(Beni arıyordu) 
"Ben aşkımı Portofl.no'da demirledim"! 
Yeniden gelişte evrene. 
Thk şarkı olacak dudaklarımda: 
"Ben aşkımı Portafina'da demirledim"! 

İZMİR'E ÖZLEM 

Sözetme öyle İzmir'den! 
Deme öyle: 
"Mavi mavi duygulanıyar insan". 
Bozkırdayım. 

Bilmiyor musun? 

S ense. 
Toprağında yağmur kokusu. 
Başın göklere ermiş. 
İmbatı soluyorsun. 
"Mavi duygular içinde"sin: 
İzmir'i özümlüyorsun ... 

Söz etme öyle İzmir'den! 
Kordonboyu. sicim sicim bir yağmur. 
Titreşen ışıklar havada. 
Deniz, süt liman. karanlığında ... 
Deme öyle 
Bozkırdayım. 

Thprağına ısınmayan bir bitkiden Jarksızım: 
Sense, 
Bir İzmir oluyorsun! 
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Söz etme öyle İzmir'den! 
Deprem kopuyor içimde, 
Sökün ediyor, bir bir anılarım 
Düşüp yollara sonra sonra, 
Bölük-pörçük, un-ufak, 
İzmir'i arıyorum, 
Seni arıyorum. 

HİTİT GÜNEŞi 

Kat kat karanlığı gecenin, 
Çakılıp kalmış sağır koynunda evrenin. 
Göz gözü görmüyor, çağlar boyu! 

Çağlar boyu, 
Bir tutam ışık, 
Bir yudum su, 
Bir güler yüz. 
Bir solukluk can için, 
Düşmüş üz tutkunla yollara! ... 

Atıp bulutları üstünden, 
Söndürüp cehennem ateşlerini, 
Yücelmişsin, 

(Bir) Hitit Güneşi 'nce 
Karanlığın içinden! 

Onurlu, cömert. sevecen, 
Bir elinde ışık. 
Bir elinde ekmek, 
Koşuyorsun, 

Gülen gözlerinle insanlara! 
Yeni bir yaşam, 
Yeni bir barış muştusuyla, 
Görkemli, 
Yiğit, 

İnsancal 

ÖZLEM 

Bir büyük boşlukta kaybolsak, 
Unutsalar evrende bizi. , 
Arasalar, arasalar da köşe-bucak, 
Bulamasalar izimizi! 
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İçsek umutlanmtzt bardak bardak, 

Kansak, doya doya, 

Hep öylece kalsak! 

Eşten, dosttan uzakta 

Yasadan, kuraldan öte, 

Özgür, yalm, çmlçtplak, 

Ve, ölümsüz, 

Sevgiyle! 

BÜYÜ 

Büyü mü sardt evreni? 

Nedir bu gökyüzü Allahtml 

Iştk, bir başka tştk; 

Mavi, bir başka mavi! 

Büyü mü sardt evreni? 

Nedir bu topraklar, Allahtml 

Bire bin veriyor; 

Bir başka dişi, 

Bir başka bereketli! 

Büyü mü sardt evreni? 

Nedir bu su, Allahtml 

Akar, bir başka coşkulu; 

Bir başka durul 

Büyü mü sardt evreni? 

Nedir bu ateş, Allahtml 

Jstttr, kavurur da, 

Yakmaz hiç ellerimizi! 

Büyü mü sardt evreni? 

Ya insanlar, Allahtml 

Evler, sokaklar dolusu, 

Güle,· hep gözbebekleri, 

Bir top nur gibi! 
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Nedir bu denge (düzen}, Allahım? 
Ne kin, ne öfke, ne kavga, 
Ne korku, ne dert, ne tasa! 
Dostluk, kardeşlik elele! 
(Yürüyor) barışa, özgürlüğe sevgiye ... 

(Aman) 
Bu büyü bozulmasal 
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OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ 

1917 yılında Akseki'de dogdu. Babası Salim 
Efendi'dir. Ankara Dil ve Thrih-Cografya Fakülte
sinde okudu. Daha okul sıralarında iken makale
ler ve hamasi şiirler yazmaya başladı. 1946'lı yıl
lardan başlayarak çok partili dönemin getirdigi 
hürriyet düşüncesinden kaynaklanan gençlik ha
reketleri içinde Ankara bölgesinde gençligin mil
liyetçi düşünceler taşıyan bölümünün sembolü 
haline geldi. "Serdengeçti" adında politik ve 

edebi bir dergi çıkardı. O günlerde tirajı yirmi binlere varan dergisi 
ile Osman Yüksel ününü artırdı. 1946-1950 yılları arasında ülkede or
taya çıkan muhalefetin güçlenmesinde Serdengeçti'de yayınladıgı ya
zılarla çok etkili oldu. 1953 yılında Gazeteci Ahmet Emin Yalınan'ın 
yaralanması olayında sanık üzerinde yazdıgı yazılarla etkili oldugu var
sayımıyla bir süre Malatya'da tutuklu kaldı. II'nci dönem Antalya Mil
letvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine seçildi. "Elli yıllık ha
yatımızda 40 kere mahsub bir kere mebus olduk" sözü dilden düş
meyen Osman Yüksel. keskin zekası ve hitabet gücüyle milletvekilli
gi sırasında daima dikkatleri üzerine çekmiştir. 1983 yılında vefat etti. 

DAÖLAR GİBİ 

Baştanbaşa heyecamm, 
Yanar alev alev kamm. 
Semalarda var vatamm, 
Dağlar gibi, dağlar gibi! ... 

Gerçek çıkar rüyalarım. 
Hudutsuzdur hülyalarım. 
Var koskoca dünyalarım, 
Dağlar gibi. dağlar gibi! ... 

Hdmısiyim ben ayların. 
Bozkurduyum Altayların. 
Vardır altın saraylarım. 

Dağlar gibi, dağlar gibi! ... 

Şahlanan at gibi ülküm. 
Gönül zenginliği mülküm. 
Viyana 'yı saran Türkü m. 
Dağlar gibi, dağlar gibi! .. 
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Karosman der, yerim Hisar, 
Bana dönen toplar susar. 
Bağrım volkan. ldvlar kusar. 
Dağlar gibi, dağlar gibi! ... 

BULAMAZSIN 

Bir defa inkara düştün mü yavrum, 
Kendini aşmaya yol bulamazsıni 
Vehimler şüpheler bozar ruhunu, 
Seni kaldıracak el bulamazsıni 

Elbet dünya döner, biz de döneriz. 
Bir müddet parıldar sonra söneriz. 
Yükseklerden enginlere ineriz. 
Halinden anlayan dil bulamazsıni 

Ömür akar gider yokluk gölüne 
İnsanoğlu düşmüş serap çölüne 
Hayat benzer bir gecelik geline 
Kendin gibi akan sel bulamazsıni 

Ektiğin tohumlar bir türlü bitmez. 
Müşkülü yenmeye bir ömür yetmez. 
Kuş olsan uçsan da gene kar etmez. 
Arasan kanacak dal bulamazsıni 

TÜRKLÜGÜN iLAHİSİ 

Şol Asya 'nın ırmakları, 
Akar Türklük deyu deyu. 
Ol mübarek toprakları, 
Kokar Türklük deyu deyu. 

Burçlarında alsancaklar, 
Hür göklerini kucaklar. 
Daima tüter ocaklar, 
Tüter Türklük deyu deyu. 

Şahin yuvası belleri, 
Şehid kanından gülleri. 
Cuşa gelmiş bülbülleri, 
Öter Türklük deyu deyu. 
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Kınlsın artık halkalar, 
Vurulsun leş'e kargalar, 
Bahr-ı Hazarda dalgalar, 
Atar Türklük deyu deyu. 

Yabancılarda yurdumuz, 
Devasız kaldı derdimiz. 
Altaylarda bozkurdumuz, 
Gezer Türklük deyu deyu. 

GELSEN DE BİR GELMESEN DE 

Artık olan oldu bize, 
Gelsen de bir gelmesen de. 
Gelemeyiz biz yüz-yüze, 
Gelsen de bir, gelmesen de. 

Hep kendini çektin naza, 
Yok bahara, yahut yaza. 
Bıktım gayrı yaza yaza, 
Gelsen de bir, gelmesen de. 

Demir tavında dövülür, 
Ağaç yaş tken eğilir. 
Çocuk küçükken sevilir, 
Gelsen de bir, gelmesen de. 

Bir candır bu, bir andır bu, 
Giden gelmez bir handır bu. 
Dağ-taş değil, insandır bu, 
Gelsen de bir, gelmesen de. 

Göreceğtn bir boş kcifes. 
Ceset kalmış. çıkmış nefes. 
Nerde o can, nerde o ses? 
Gelsen de bir, gelmesen de. 

Serdengeçti artık bitti. 
Bu ayrılık cana yetti. 
O bir kuştu uçtu gitti, 
Gelsen de bir gelmesen de. 
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DESTAN 

Bin yıl oldu toprağına basalı. 
Hayli oldu kılıçları asalı. 
Bülbüllerin onun için tasalı. 

Sazlar kırık. ayar tutmaz telleri, 
Biz neyledik o koskoca elleri? 

Yol görünür, başbuğ emir verirdi, 
Dalga dalga ordularım yürürdü, 
Hamlemizden dağlar, taşlar erirdi, 

Arkamızda bırakırdık selleri. 
Biz neyledik o koskoca elleri? 

Gölgemizden bütün cihan sakınır, 
Ferman çıkar. dal-kılıçlar takınır. 
Meydanlarda rabbe dua okunur. 

Dolu-dizgin aştık nice belleri, 
Biz neyledik o koskoca elleri? 

Sabah olur ulufeler dağılır. 
Yıldız doğar talihimiz belirir, 
Bir sejerde dört krallık serilir, 

Dolduruyor heybelimiz yılları. 
Biz neyledik o koskoca elleri? 

Plevneler. Manastırlar bizsizdir, 
Yosun tutmuş camilerin -· ıssızdır. 

Boynu bükük minareler sessizdir, 

Açmaz olmuş Kızanlık'ın gülleri, 
Biz neyledik o koskoca elleri? 

Hali görür geleceği sezerdik, 
Viyanada, td Vistülde gezerdik, 
Haritayı biz kendimiz çizerdik, 

Marnureler yaptık ıssız çöllert. 
Biz neyledik o koskoca elleri? 



BİR KAHRAMAN BEKLiYORUZ 

Kal'a gibi dik başın bulutlarla yarışsın. 
Dalga dalga saçların rüzgarlara karışsın! 

Adını nakşedeltm, eski-kadim surlara 
Sesint haykıralım asırdan asırlara ... 

Sauletinden titresin yeniden doğu. batı. 
Ve kurulsun Allah'ın ebedt saltanatı. .. 

Ufukları kaplasm bayraklarımız al. al, 
Göklere zafertmizt çizsin vah<;t bir kartal! ... 

Kahramanlar büyüsün masalda dev misali, 
Eğilsin öpsün gökler canım nazlı htldli... 

Orduları m yeniden Thna 'ya akın etsin! 
Bir Yıldırım çıksın da uzağı yakın etsin! 

Selam dursun karşında bütün şerefler. şanlar! 
Namını tebctl etsin, yıldızlar kehkeşanlar ... 

İçimde hiç sönmtyen bir fetih sevdası var. 
Yavuz gibi diyorum; bu dünya insana . dar! 

Bir sdda duymak için sahralara düşeytm. 
Heldl olsun bu yolda, varım yoğum herşeytm!. 

Volkan gibi ldu atmış, ne susmuş ne sönmüşüm 
Ben bu iman uğruna çılgınlara dönmüşüm. 

Bir deha bekliyoruz, gençliğe mthrap olsun. 
Ruhları tutuşturan bir ateş mthrak olsun. 

Sinesinde birleşsin sağa sola sapanlar, 
Kahrolsun Hak dururken zorbalara tapanlar! 

Çık nerdesin zuhur et! biz seni bekliyoruz. 
Yıllardır yollarında yorgun emekltyoruz ... 

Musa ol! Hakka yüksel! Theelli et de 1Ura. 
Zulmet yıkılsın gitsin! Cihan garkolsun nüra! 

istiyorum yeniden bir htlkat istiyorum, 
Ne hayal. ne kuruntu hakikat istiyorum. 

Hakikatta hakikat. hakikat istiyorum! ... 
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AHMED HAMDİ TANPlNAR 

1901 'de İstanbul'da dogdu, babası Kadılardan 
Hüseyin Fikri Bey'dir. İlk ve orta ögrenimini Ana
dolunun çeşitli illerinde yaptı. İstanbul Edebiyat 
Fakültesini bitirdi. Çeşitli liselerde Edebiyat ög
retmenligi ile Güzel Sanatlar Akademisinde Es
tetik ve Sanat Thrihi kürsüsünde dersler vererek 
görevini sürdürdü. İstanbul Üniversitesi edebiyat 
fakültesinde Profesör oldu ve Yeni Türk Edebiya
tını okuttu. Altıncı dönemde Maraş Milletvekili 

oldu. Yedinci dönem seçimlerini kaybetti. 1946 yılı sonlarında Milli 
Egitim Bakanlıgı müfettişligine 1948 yılında Güzel Sanatlar Akade
misi Sanat Th.rihi ögretmenligine 1950'den sonra da yeniden İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Profesörlügüne ge
tirildi. Bu görevini ölüm tarihi olan 1962 yılına dek sürdürdü. 

Şiirleri. ince. hassas bir şair kalbinin insanın gönlünü bir "yaşa
ma sevinci" ile dolduran yankılarıdır. O'nun şiirleri. yüksek sesle de
gil. göz ucuyla. gönül yordamıyla okunmalıdır. Bir resim seyreder gi
bi. uzak bir ney sesini dinler gibi... Bir masaldan arta kalan bir duyar
lıkla tadımlık bir şiir dünyasında gezinir gibi olursunuz. Sınırsız, sü· 
resiz ve sonsuz bir şiir bahçesinde bulursunuz kendinizi. Memleket 
ve tarih yüklü bir kültür zenginliginin batı deger ölçülerine göre ses 
ve soluk alması ve devam etmesidir. Thnpınar'ın şiiri... 

Eserleri: 
Abdullah Efendinin Rüyaları (Hikayeler, 1946). Beş Şehir (Dene

meler, 1946). Huzur (Roman. 1949), 19. Asır Türk Edebiyatı Thrihi (İn· 
celeme, 1949), Yaz Yagmuru (Hikayeler, 1955), Türk Edebiyatında Ce· 
reyanlar (İnceleme. 1959), Saatleri Ayarlama Enstitüsü (Roman, 1962), 
Yahya Kemal (İnceleme 1962). Edebiyat Üzerine Makaleler (1969). Ya· 
şadıgımız Gibi (Denemeler, 1970), Sahnenin Dışındakiler (Roman. 
1973), Mahur Beste (Roman, 1975). Thnpınar'ın Mektupları (Hazırla
yan: Zeynep Kerman, 1975), Yaşadıgım Gibi (1976), Bütün Şiirleri (Cilt 
ı. 1976), Ahmet Harndi Thnpınar'dan Düşünceler. Görüşler, Özdeyiş· 
ler (Derleyen: Şerif Öztürk. 1977). 

Ahmed Harndi Tanpınar'ın bunlardan başka Türk ve yabancı şa
irler üzerine birçok biyografi ve monogrameri ve çevirileri vardır. 
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BURSA'DA ZAMAN 

Bursa 'da bir eski cami avlusu, 
Mermer şadırvanda şa.cırdıyan su. 
Orhan zamanından kalma bir duvar 
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar. 
Eliyor dört yana sakin bir günü: 
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü 
İçinde, gülüyor bana derinden, 
Sanki bir hatıra serinliğinden. 
Ovanın yeşili, göğün mavisi, 
Ve minarelerin en ilahisi... 

Bir zafer müjdesi burda her isim. 
Yekpare bir anda gün, saat, mevsim. 
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın, 
Bu kırık taşlarda gülen rüyanın, 
Çınlıyor bu geçmiş zaman vehmiyle, 
Gümüşlü bir fecrin zafer aynası, 
Mun.ıdiye. sabrın acı meyvası. 

Ömrümün timsali beyaz nilüfer. 
Türbeler, camiler, eski bahçeler. 
Şanlı menkıbesi binlerce erin, 
Sesi arşa çıkmış hengürnelerin 
Nakleder yddını gelen geçene ... 

Bu hayalde uyur Bursa her gece. 
Her sabah onunla uyanır. güler 
Gümüş aydınlıkta serviler, güller 
Serin hülyasıyle çeşmelerinin: 
Başındayım sanki bir mucizenin 
Su sesi ve kanat şakırtısından. 
Billür bir av ize Bursa 'da zaman. 

Yeşil türbesini gezdik dün akşam: 
Duyduk bir mucize gibi zamandan. 
Çinilere sinmiş Kur'an sesini: 
Fetih günlerinin saf neşesini, 
Derinleşmiş buldum tebessümünle ... 
isterdim bu eski yerde seninle 
Başbaşa uyumak son uykumuzu 
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Bu s ük ün içinde... Ve ujkumuzu. 
Baştan başa örsün bu ışık, bu renk, 
Havayı doldursun uhrevi ahenk. 
Bir ilah uykusu olur elbette 
Ölüm bu tılsımlı ebediyette 
Belki de rüyası eski cedlerin, 
Serin bahçesinde su seslerinin. 

BİR GÜL BU KARANLlKLARDA 
Bir gül, bu karanlıklarda 
Süküta kendini mercan 
Bir kadeh gibi sunmuda 
Zamanın aralığından. 

Başında bu mucizenin 
Sesler kokular ve renkler, 
Ebediyet kadar derin 
Ve uzak hayali bekler. 

Ve diyor fecirden berrak 
Sesiyle her ürperişte, 
Geceyi yumuşatarak: 
"Bütün göz yaşların işte! .. 

Serinietmesin ne çıkar 
Bu ümitsiz yalvarışı. 
Hiçbir meyva. ne de pınar, 
Ne de günlerin akışı!" 

"Yetmez mi bu müjde sana. 
Aydınlaştırsam almm. 
Ben her rüyayı zamana 
Th.şıyan yıldız kervam!" 

MAVİ MAVİYDİ GÖKYÜZÜ 

Mavi. maviydi gökyüzü 
Bulutlar, beyaz beyazdı 
Boşluğu ve üzüntüsü 
İçinde ne garip yazdı .... 

Garip, güzel. sonra mahzun 
Işıkla yağmur beraber. 
Bir türkü ki gamlı. uzun, 
Ve sen gülünce açan güller. 
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Beyaz. beyazdı bulutlar, 
Gölgeler buğulu, derin; 
Ah o hiç dinmeyen rüzgar 
Ve uykusu çiçeklerin; 

Mor aydınlıkta btr çınar 
Veya kestane dibinde; 
Mahmur süzülen bakışlar 
İkindi saatlerinde ... 

Birden gülümseyen yüzün 
Sabahların aynasında 

Ve beni çıldırtan hüzün 
İkt bakış arasında .. 

Kim btltr şimdi nerdesin? 
Senindir yine akşamlar; 
Merdivende ayak sesin 
Rıhtım taşında gölgen var. 

HA TIRLAMA 

Sen akşamlar kadar büyülü. sıcak 
Rüyalarım kadar sade. güzeldin. 
Başbaşa uzandık seninle. ıslak 
Çimenierine yaz bahçelerinin. 

Ömrün gecesinde sükıJ.n. aydınlık 
Boşanan bir seldi avuçlarından. 
Bir masal meyvesi gibi paylaştık 
Mehtabı kırılmış dal uçlarından. 
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HAMDULLAH SUPHİ TANRlÖVER 

Thnzimat döneminin tanınmış kişilerinden ve 
ilk Maarif Nazırı Abdurrahman Sami Paşa'nın to
runu, Evkaf, Maliye, Ticaret ve Maarif Nazıriıkia
rı yapmış olan Abdullatif Paşa'nın oglu ve Sami 
Paşa Zade Sezai Beyin yegeni olan Hamdullah 
Suphi Thnrıöver İstanbul'da 1886 yılında dogdu. 

Numunei Thrakki ilk okulunu bitirdi. Galata
saray Sultanisinden mezun oldu. Babasının evin
de döneminin aydınları toplantı yaparlardı. Ge

nellikle edebiyat fikir ve felsefe üzerinde yürütülen bu sohbetlerden 
yararlanan Hamdullah Suphi Thnrıöver aile yuvasında da bu yoldan 
kültürünü artırma imkanına kavuştu. İlk şiirlerini amcası Sezai Be
yin Paris'te çıkardıgı Şürayı Ümmet gazetesinde amcasının bilgisi dı
şında yayınladı. 1909 yılında kurulan Fecri Ati akımının içinde yer 
alan isimlerden birisi de Hamdullah Suphi'dir. Bu grubun içinde uzun 
süre kalmadı. Çünkü bazı edebiyatçılar gibi o da Milli Edebiyat ekolü
ne baglandı. İstanbul ilk ögretmen okulu ile üniversitede ögretmen
lik yaptı. Türk Ocaklarının başına geçerekondokuz yıl sürecek bu gö
revinde büyük başarı gösterdi. Milli Mücadelenin başladıgı sıralarda 
da Anadolu'ya geçmiş 1920 yılında Büyük Millet Meclisinin ilk top
lantı döneminde Saruhan'dan milletvekili seçilmişti. 1920 ve 1925 yıl
larında iki kez Maarif Vekilligi de yapmıştır. Döneminin çok ünlü ko
nuşmacılarından birisi olmuş ve konuşmalarını 2 cilt olarak "Dag 
Yolu" (1929) ve "Güne Bakan" (1929) isimli iki ayrı kitapta toplamış
tır. Bir ara 13 yıl süreyle Bükreş elçiligimizde bulunmuş ve bu süre
nin sonunda tekrar parlamentoya girmiştir. Çok güzel şiirler yazmış 
olan Hamdullah Suphi Thnrıöver saghgında şiirlerini bir kitapta top
lamamıştır. Hamdullah Suphi Thnrıöver Maarif Vekiliyken Mehmet 
Akifin İstiklal Marşını Meclis kürsüsünden ilk defa okumuş ve bu şii
rin meclisimizce onaylanmasında hizmeti geçmişti. 1966 yılında ve-

fat etti. 

ONA DAİR 

Başımda matem-i hicranı eyliyor iskat, 
Bu bir sükıln-i münevver. bu mevc-i rılh-i seher. 
Bu suçların. gözü ru 'yaya nakl eden huzemat. 
Bu işte rılhu hayalata bağlayan teller. 
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Nazariarında derin bir sema-yı meh-tdbın 
Düşündüren, düşünen vakfe-i sükuneti var; 
Ve her bakışta bu bir ihtisas-ı bi tdbın 
Eder sükununu kalbirnde bir zaman biddr. 

Ve bir tesadüf-i enzara karşı gözlerini 
Bir ihttrdz-ı perişan içinde gizlerker.., 
Öper dudaklarının naziki-yi müskirini 
Bir iştiyaaK u perestişle gözlerim birden. 

Meşdm-nevaz ü esirisin. en rakik ezhar 
Nefeslerinde bırakmış bir ıtr-ı ndz ü hayal: 
Nefeslerln sanılır nejha-yi riydh-ı bahar. 
Revan eder dil-i aşkımda bir hava-yi visdl. 

Nazariarında bana tevdi-i ruh eder Jıa 'zen. 
İçinde bir güneşin lem'a-yifüyuzdtı 
Sarar muhabbetime bir ziya nevazişten 
Ve kalbimin uzamr lerziş-i mündcdtı. 

Zaman olur ki bütün gölgelerle gaşy-l meldl, 
Uzak bir ujka bakan bir nigdh ile mahzun. 
Sükun içinde kalırsın . Fakat nedir ki bu hdl 
Sesin durur. yine bir şeyler anlatır ruhun. 

Ve ben semdya bakan bir nazarla mest-i hayal. 
Uluvv-i hüsnüne bir ihtirdm ü takdisin 
Llsan-ı aşkını ruhumla eylerim isdl. 
Cevab olur buna meyl-i rükudu gözlerinin. 

İSTANBUL'DA BİR AKŞAM 

Karşı evlerde ağlayan bir ses, 
Bir küçük nağme-i şikeste-heves. 
Eskimiş bir sükut içinde yürür. 
Kapılar örtülür; sokaklarda 
Mütefekkir ve muhteriz, tenha 
İki, üç pay-i matemi sürünür. 
Beldenin ujk-ı iğtirdbında 
Ateşin bir günes üful etmiş. 
Sanki a 'sar içinde zail olan 
Bir yığın kanlı rayet-i giryan 
Düşen eb'dda hep nüzul etmiş. 
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Akşam olmuştu. Penbeliklerde 
Parçalanmış. dumanlı yelkenler 
Gibi bir çok sehab-ı ejsürde 
Bir betaetle eyltyordu güzer 
Eve nisyan içinde bir düşkün. 
Sanki bir cebhe-i emel-mehcur, 
Bir siyah ta!lf-ı münjail. meksür 
Gibi ben avdet eyliyordum o gün. 
Müşteki bir heves-i gam dökerek 
Bir kadın geçti. Bakmadan tanıdım. 
Ben onun eski d.şindsıydım. 
Bu ümidin ki böyle kaldı sakat, 
Sana bir ydd-ı matemi ebedi. 
Sana ben kalben ağladımdı, fakat 
Acı bir htsle muztarib, küskün 
Söylüyordum yavaş yavaş tekrar: 
Herkesin kollarında böyle. bugün 
Müteverrim. sakat çocuklar var. 

HiSS-i iNTiKAM 

Ba 'zen hayalimin kararır ufk-i ru 'yeti. 
Bir ukde bağlanır. körelir orda muttasıl. 
Bir ukde. bir sudl. onu sarsar, yorar asıl 
Hala: Nasıl olur? Nasıl olmak? Evet, nasıl? 
Bir türlü anlamaz bu mükerrer cinayeti. 

Başlar gelip dökülmeğe sarnt-i meldlime, 
Artık yavaş yavaş uyanan dalgalar gibi 
Bir kıt 'anın keder leri, medd-i mesai bt. 
Ey hakkırnın ve hakların dsi metdlibi, 
Bir kin ü gayz ile kısılan ellerim kime? 

Parmaktarım demirtenerek yumrulur, donar. 
Bir sisle istitdr ederek öyle nd-gehdn, 
Bir başka ujka doğru olur gözlerim nihdn, 
Ufkunda bir ciddl-i müheykel tüter. yanar ... 
Üstünde bin avasıf uçan bir ağaç gibi 
Saklar cebin-i ye'simi bir hiss-i mümteli ... 
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Karşımda pür-vekaar ü muhakkir bakıp duran 
Ey çehre-i hadid ü gazüb, böyle hep devam 
Eyler mi, sürdüğün bu tahakküm, bu thtişdm? 
inmez ml burc-t gayzma bir berk-i intikam, 
Olmaz mı leyl-i zulmüne bir fecri- hün-rescin? 

AKŞAM 

Yoncalar küstü, dağda hiç ses yok. 
Sürüler indi hep yamaçlardan, 
Gün uzaklaştı bak ağaçlardan. 
O yeşiller, o gözlerin nerede? 
Hangi zulmette, hangi bir yerde? 
Gel o vahşi çiçeklertnle görün. 
İşte ay çıktı dağlar başına, 
Kayalıktan görünmedln gene sen. 
O da ağlar senin güzel yaşma. 
Şurda, yalnız. kesik kesik ötüyor. 
İnce bir ses, o korktuğu baykuş ... 
Bir bu ses, başka her taraf uyumuş. 
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ABDÜLHAK HAMİD TARHAN 

1852 tarihinde İstanbul'da dogdu. Babası 
Thnzimat Devri'nin devlet adamlarından Hayrul
lah Efendi'dir. Bebek mahalle mektebi ve Rume
lihisarı rüşdiyesinden mezun oldu. Hususi ders
ler alarak Fransızca'yı ögrendi. 1861 'de Paris'e git
ti, bir müddet koleje devam etti. Agabeyinin ve
fatı üzerine İstanbul'a döndü. 1864'de Bab-ı Ali 
ıercüme Odası'na tayin oldu ... Babası Thhran Bü
yükelçisi olunca İran'a gitti. Burada Farsçasını 

ilerletti. Dogu Edebiyatını iyice fehmetti. Babasının ölümü üzerine İs
tanbul'a döndü ... 1871'de İlk eşi Fatıma ile evlendi. İstanbul'da N. Ke
mal, Recaizade ve Samipaşazade Sezcli ile tanıştı. 1876'da Paris Elçi
Hgi 2. katipligine tayin edildi. Burada Fransız şiirini iyice ögrendi. Fran
sız Edebiyatı ile Dogu edebiyatını karşılaştırma imkanı buldu. Edebi
yatımızın batılılaşması konusunda Hamid, düşünenden çok yapan 
adam olarak tanınır. Türk şiiri serbestleşmeye Thvfik Fikret'le degil 
Hamid'in sahra şiiriyle geçmiştir dememiz daha dogru olur ... Bir ara 
sarayla arası açılan Hamid iki sene kadar vazifeden af edilmiş daha 
sonra yine dış temsilciliklerimizde görev yapmıştır. Tanzimat döne
minden Cumhuriyet Devrine kadar bütün edebi dönemleri yaşayan 
Hamid her devirde şöhretini sürdürmüştür. Ayrıca bütün dönemler
de eserler vermiştir. İlk eşi Fatımanın Bombay Elçiligi Başşehbenderi 
iken hastalıgını tedavi için İstanbul'a gelirken yolda (Beyrut'ta) ölme
si üzerine yazdıgı 295 kıtalık Makher şiiri Hamid'in gücünü gösteren 
muhteşem bir eserdir. 

Nelly, Cemile ve Lucienne hanımlarlada evlenen Hamid, 1914'de 
Meclis-i Ayan üyesi oldu. 1922 Ekim ayına kadar bu vazifede bulunan 
Hamid, daha sonra emekli oldu. Cumhuriyet Devrinde milletvekili iken 
1937 yılında İstanbul'da vefat etti. 

Eserleri arasında: "Macera-yı Aşk" (1873), "Sabr-ü Sehat" (1874), 
"İçli Kız··. (1874). "Duhter-i Hindu" (1875). "Nazife", (1876), "Thrık··. 
"İbn-i Musa", "Sardarapal", "Nestern", "Divaneliklerim Yahud Belde", 
"Liberte", "Sahra" (1879). "Thrık Yahud Endülüs Fethi" (1879). 
"Thzer" (1880), "Eşer" (1880). "Makber", "Ölü", "Hacle", "Bir Sefile
nin Hasbıhali", "Finten", "Zeynep", .... vb. gibi eserlerini sayabiliriz. 
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MAKHER'DEN 

Eyvah!. Ne yer, ne yar kaldı. 
Gönlüm dolu ah-u zar kaldı. 

Şimdi buradaydı gitti elden, 
Gitti ebede gelip ezelden. 

Ben gittim, o haksar kaldı, 
Bir güşede tarmar kaldı: 

Baki o enfs-i dilden, eyvah!. 
Beyrut'ta bir mezar kaldı. 

Nerde arayı m o dilrübayı? .. 
Kimden sorayım o bf-nevayı? .. 

Bildir bana nerde, nerde Ya rab? ... 
Kim attı beni bu derde Yarab? .. 

Derler ki: "Unut o aşinayı, 
Gitti tutarak rehli bekayı. .. " 

Sığsın mı hayale bu hakfkat? .. 
Görsün mü gözüm bu macerayı? .. 

Süratle nasıl değişti halim?. 
Almaz bunu, havsalam, hayalim. 

Bir şey görürüm, mezara benzer, 
Baktıkça alır. o yara benzer. 

Şeklerle güzar eder leyalim, 
Artar yine matemim. melalim, 

Bir sadme-i inkılabdır bu, 
Bilmem ki. yakın mıdır zevalim? 

Çık Fatıma lahddan kıyam et, 
Yadımdaki haline devam et. 

Ketmetme bu razı, söyle bir söz. 
Ben isterim ah. öyle bir söz ... 

Güller gibi meyl-i ibtisam et, 
Dağ-ı dile çare bul. meram et: 

Bir tatlı bakışla, bir gülüşle, 
Eyyam-ı hayatımı tamam et. 
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Makber mi, nedir şu gördüğüm yer?. 
Ya böyle reva mı ca-yı dilber? .. 

Bir tecrübedir bu. hiledir bu .. 
Yok. mahvıma bir vesiledir bu .. 

Bak bak. ne değişmiş ol semenber! .. 
Gül çehresi. bak. ne yolda mugber ... 

Nefrin, bu siyah bahta nefrin. 
Feryad bu hale ta-be-mahşer .. 

Yarab, bana bir melek ıyan et. 
Bir de beni öyle imtihan et: 

Dağsun göreyim o mah yerden. 
Nılrun çıka ey ilah yerden. 

Maksıld-ı hayatı dermlylin et, 
Ferdd-yı beşer nedir. beyan et!. 

Ya Jikrimi rılhuna kıl tsal 
Yd rılhumu hakine revcin et. 

Derd oldu mukim, çare gitti, 
Gılyd vatanım kendre gitti: 

Ben gurbet-i daimide kaldım, 
Bir türbe-i bi-ümide kaldım. 

Ujkumdan o mahpare gitti, 
Bir mat la '-ı şeb-nisare gitti... 

Gördüm yüzünü miscil-i zulmet. 
Mat la· ona bir sitare gitti... 

Gördüm yüzünü türab içinde, 
Geldim. aradım kitab içinde. 

Bir hab gelir o. dtdeden dılr. 
Gitti diyemem mezara ol nür. 

Bu sıfr nedir hisdb içinde?. 
Erkam ona inkıldb içinde. 

Bir hiçi-i zi-vücıld. yahut. 
Bir kabrdir ıztırab içinde. 
O kollar artık döner, 
Döner ... Bunu görenler 
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Sanırlar bir koca el 
Onlara der: Bana gel! 
Etrafında çocuklar, 
Civarında kuşcuklar 

Koşuşurlar düşerek, 

Ötüşürler üşerek 
Değirmenci bembeyaz 
Çıkar, bakar gah biraz, 
Sonra yine kapanır, 
Çünkü un çok toplanır. 
Arabalar öteden 
Daha çıkıp gelmeden 
Çuvalları doldurur 
Yeni buğday buldurur. 
Rüzgar eser muttasıl. 
Kanat durmaz bak nasıl 
Yorulmadan gidiyor, 
"Çalışmak ne hoş!" diyor. 
Altın güneş batarken, 
Kuş yuvada yatarken, 
U.fka selam yolluyor. 
işleyip yel kolluyor. 
Fakat akşam olunca 
Karanlıklar dolunca 
Rüzgar bir an duruyor, 
Sanki hayat kuruyor. 
Şişkin bezler inerek, 
Çırpınmalar dinerek 
Dinleniyor değirmen, 
"Tembel. diyor sen eğlen!" 
Lakin gümüş ay gece, 
Jşığını serpince 
Kanat, yine canlanır, 
Çalışmakla şanlanır. 

Çoban kaval çalarken, 
Ay buluta dalarken, 
Koyun, kuzu melerken, 
Düşünmez hiç geç, erken 
Döner, döner o kollar. 
Muttasıl un ufalar," 
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"Fatdelt değirmen!" 
"Gece gündüz dtdtnmen" 
"Bize verir saadet." 
"Ekmek büyük bir nimet!" 
"Öğütmezsen eğer un," 
"Tütmez olur bir fırın;" 
"Artık hayat tükenir," 
"Kı.t.lık olur beklenir!" 

ZÜHRE-1 HİNDİ 

Yeşil giymiş eminim ben gelenden 
Ya cennetten gelir yahut çemenden 

Tamamtyle çekilmişti haniret 
Hararet bende toplandı o demde 
İnerdt kühdan yalnızdı hem de 

Fakat manzar değil bundan ibaret 
Olurdu cantbeyntnde nümayan 
Gezen tavüslardan bir hıyaban 

Hemen her bir kadernde bir nezaret 
Güzellik kabtl-i thfa değtldir 
Bunun da hartelnde müstedtldtr 

Nüfüz etmiş styabından o halet 
o bir sim-aba benzer saf bir hüsn 
Yeşil gtymtş değil şeffaf bir hüsn 

Çemenlerden pezira-yı huzaret 
iner payına baladan gürtzan 
Şihab-ı sebzdi üftan u htzan 

Ziydsı tarh tarh etmiş sirayet 
Dağılmış aftab eşcar içinde 
Eser hoş bir nesimenvar içinde 

Perllerden meleklerden beşaret 
Bu heyette ne mümkün bir sitare 
O bir kızdır müekkel nev-bahare 

Çemenler payına eyler dehalet 
Yakın görmekteyim benden fakat dür 
Ağaçlıklar içinde bir yeşil nür 

Şeb-i nili-t mehtaba rekabet 
Cehennemler sönermtşce o esna 
Güneş batmıştı mahvolmuştu amma 

inerdt kühtan bir böyle afet 
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Hulül etti o birden reh-güzdre 
Şitabmdan çekildim bir kendre 

Yakından bakmaya gelmezdi tdkat 
Yakından bakmaya hdcet de yoktu 
Peyinden gitrneğe cür'et de yoktu 

Şaşıp kaldım güzdr etti nihayet 
Olurdu renkler peydd izinden 
Tebessüm ydl ü bdlinden dizinden 

Nesimindense reyhdn-ı şebabet 
Cesaret vermedi tahrik-i pdye 
Fakat gönlümde tahrfk-i hevdye 

Yetişti gördüğüm şekl ü kıyajet 
Biraz sonra beld-yı rfh-ı menhüs 
Çıkıp baktım ağaçlar hep zemfn-büs 

Ederler gittiği semte işaret 
Sehdb ü cüy-bar ü şdm yek-ser 
Mehdsinden ne varsa hep sefer-ber 

İldh'il hüsne kılmışlar refakat 
"Nedir" derdtm koşup dehşetle her sü 

Hayat-ı yar-i zdyidir! Nedir bu? 
Bu zulmet-gehte sahrd-yı kiyamet 

ŞAİR-İ AZAM 

Mevki. Viyana, 
Bir darbe-i ma 'küs ile düşmüş o yana. 
Hep tersine dönmüştür onun giydiği şeyler. 
Hem biddefeat! .. 
Onlarla yatıp kalkar imiş kendisi söyler. 
Vaktiyle bütün Pul'da yapılmışsa da heyhat! 

Cümlesi solmuş. 
Vuktiyle siyah, şimdi fakat yemyeşil olmuş 
Bir paltosu vardır. 
Tek gözlüğü vardır, geceler kandilidir o. 
Ya Rab ne hayat! .. 
Cepler delik az çok, 
Lakin ne zarar var ki delikten düşecek yok. 
Bir korkusu vardır: 
Meyhanelerin saat-i tatili pek erken .. 
Bir kirli paçavrayla gezer. 
Mendilidir o. 
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Lastikler ayağından çıkar ekser .. 
Serpuşu ne festir, ne külahtır. ne sarıktır, 
Kalpak da değildir, 
Bir şapka mı? hdşd. O onun kendine mahsus, 
Bir başka şekildir. 
Keşkül gibi bir şey .. 
Milliyetini fcirık olan yok soruyor lar. 
Kimdir bu aldmet, bu musibet, ne kıltktır, 
Ürkütmlyelim sus. 
Bir kahkaha, bir av'ave kopmakta peyapey .. 
Zül fakrına bir zam! .. 
Ancak biri vardır. ona der: Şair-i Azam! .. 

GAZUB BİR ŞAİR 

Seneler var ki yazmadım bir şey, 
Hadisat işlemekte peyderpey. 
Yeter insan kanıyla yazmak için .. 
Yi yere k sanki bir köpek nd 'şı. . 

Olmuşum bir behimeden vahşi, 
Müterakkıb kudurmak. azmak için. 

Develer kini bende kin-i cidem, 
Hayyelerden zehirlidir handem, 
Olurum ağlayınca birtimsah. 
Ben ki tufanı yoldaşım sanırım, 
Bahr-i ummanı gözyaşım sanırım, 
Ve o bahrin içindeyim sebbah. 

Sanmayın yer katında bir b_odrum, 
Açmışım gökyüzünde bir uçurum. 
Ki derununda ben varım ancak. 
Anlıyan kimse var mı hatırda, 
Ben eminim ki devr-i hazında. 
Yazdığım şeyler anlaşılmıyacak. 

Bulmuşum tesliyet bu vcidide, 
Ne saadet ki hal-i piride 
Şarib-ül leyli vennehanm ben. 
Bugün olsam da bir cthandide. 
Değilim şimdilik hazandide, 
Karlar altında nevbahanm ben. 
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Volkan ağzında her biten çiçeğim. 
Yıldtrım yağdtrır ateşböceğim. 

Eyledim lalezdr bir ağılt, 
Hani ya nerede böyle şeyhuhet, 
Ya şebabette var mı deymumet. 
Dağltyım ben. fakat yanardağlı. 

FERYAD 
I 

Ne hoş eyler muhabbeti tarif 
Şu garip bülbül dşiyamnda. 
Ben de güya idim zamanında. 
Aşiydmmdı bir nihdl-i zarif. 
Esti bir zemherir-i zehr-efşan, 
Ne çemen kaldı akıbet ne fidan? 

II 
Beni gezdikçe gülistdnlarda, 
Yine dsdr-ı ydd eder meşgul. 
Duyarım nejhasın usul usul 
Rüzgar estiği zamanlarda. 
Ydd-ı vechiyle döktüğüm yaşlar 
Hep çiçek suyu kokmağa başlar! 

III 
Berf-püşide gül nihdl üzre 
Aksedip afitdb-ı subh-ı besim. 
Zülf-i zer-tarım eder tersim 
Zib-i düş ettiği misal üzre. 
O beyaz camesiyle dense yeri: 
Yere inmiş sehdb içinde peri! 

IV 
Bir fidana nesib olunca vezdn, 
Nice tehziz ederse berg ü beri. 
Gönlümün muhrık-ane güfteleri 
Cismini eyler ol gülün lerzun 
Eşk-i çeşmim verince vechine fer, 
Güher açmış fidan-ı gül derler! 
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AHMET KUTSİ TECER 

.·~·· ..... 
~~ · 

.~··· ~ ·.·· ~ .. -. ,, . . 

.- : .. ·~ ·~ 

1901 yılında babasının görevli olarak bulun
dugu Kudüs'te dogdu. Sultani tahsilini İstanbul'
da tamamladıktan sonra İstanbul Edebiyat Fakül
tesi'nin Felsefe bölümüne girdi. ögrenciligi sürer
ken Paris'e giderek Sorbonne Üniversitesi'nde iki 
yıl ögrenim gördü. Dönüşünde İstanbul'daki yük
sek tahsilini bitirdi. Edebiyat ögretmeni oldu. Çe
şitli illerde ögretmenlik yaptıktan sonra tekrar Av
rupa'ya gönderildi ve ögrenci müfettişliginde 

bulundu. Milli Egitim Bakanlıgı Thlim ve Terbiye üyesi _iken politikaya 
atıldı ve sırasıyla Adana ve Urfa milletvekili oldu. Daha sonra Paris'te 
kültür ateşeligi yaptı. İstanbul'da ögretmenligini sürdürdü ve emekli 
oldu. İlk şiirleri "Dergah" ve "Milli Mecmua"da yayınlandı. Folklor ça
lışmaları yaptı. Sivas'ta ögretmenlik yaparken tanıştıgı Aşık Veysel ile 
Ali İzzet'in yurt çapında tanınmaianna çaba gösterdi. Folklor çalış
malarını "Ülkü" dergisinde yayınladı. Daha çok şciir olarak bilinme
sine ragmen 1932'de çıkardıgı "Şiirler" adlı kitabından sonra başka
ca bir şiir kitabı yayınlamadı. Ahmet Kutsi ıecer, halk şiiri kaynagın
dan yararlanarak modern şiirimize yeni bir renk, güçlü bir ses geti
ren örnek bir şairimizdir. 

Köylü ıemsilleri incelemesi 1940'da basıldı. Tiyatro çalışmaları
na yöneldi ve 1947'de yazdıgı "Köşebaşı", adlı oyunu İstanbul Şehir 
Tiyatrosunda sahnelendi. Bu eserini sırayla 1959'da "Bir Pazar Günü" 
1969'da "Koç Yigit Köroglu" adlı sahne oyunları izledi. 1961 yılında 
oynanan "Satılık Ev" adlı tiyatro oyunu ise basılmadı. Ahmet Kutsi 
ıecer 1967 yılında İstanbul'da vefat etti. 

NERDESiN 

Geceleyin bir ses böler uykumu, 
İçim ürpermeyle dolar: -Nerdesin? 
Arıyorum yıllar var ki ben onu, 
Aşıkıyım beni çağıran bu sesin. 

Gün olur sürüyüp beni derbeder, 
Bu ses rüzgarlara karışır gider 
Gün olur peşimden yürür beraber. 
Ansızın haykınr bana: -Nerdesin? 

Bütün sevgileri atın içimden, 
Varlığımı yalnız ona verdim ben, 
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Elverir ki bir gün bana derinden, 
Th derinden bir gün bana "Gel!" desin. 

ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA 

Orda bir köy var uzakta, 
O köy bizim köyümüzdür. 
Gezmesek de, tozmasak da 
O köy bizim köyümüzdür. 

Orda bir ev var uzakta, 
O ev bizim evimizdir. 
Yatmasak da, kalkmasak da 
O ev bizim evimizdir. 

Orda bir ses var uzakta, 
O ses bizim sesimizdir. 
Duymasak da, tınmasak da 
O ses bizim sesimizdir. 

Orda bir dağ var uzakta. 
O dağ bizim dağımızdır. 
İnmesek de, çıkmasak da 
O dağ bizim dağımızdır. 

Orda bir yol var uzakta, 
O yol bizim yolumuzdur. 
Dönmesek de. varmasak da 
O yol bizim yolumuzdur. 

BUÖDAY iLAHİSİ 

Varlığımın neşesinde, 

Biri ölçer, biri atar: 
Yüreğimin köşesinde 

Yığın yığın buğday yatar. 

Bana bir hal olsa gerek, 
Buğdaylarım öbeic öbek: 
Kalbur kalbur, elek elek. 
Biri eler, biri katar. 

Daha dün bir yeşil ottu, 
Boya kalktı, başak tuttu: 
Kim biçti. kim harman etti? 
Kimler alıcı, kim satar? 
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Kimi ölçekle kaldırır, 
Kimi avuçla saldırır: 
Parmaklarını daldınr, 

Bana değer, bana batar. 

Ne büyüdür, ne sihirdir, 
Birim, birsin, biriz, birdir, 
Yüreğimde bu bir sırdır 
Yığın yığın buğday yatar. 

MERSİN DESTANI 

Mersin küçük bir limandır, 
Bir iskele, bir de salon. 
Kah uyuklar, kah uyanır, 
Minimini bir istasyon. 

Gemi gelir yükler gider, 
Tren gelir, bekler gider, 
Denkler gelir, denkler gider, 
Vapur vapur, vagon vagon. 

Pamuk, çeltik balya balya, 
Sabun, zeytin dalya dalya, 
Ne Adana, ne Antalya. 
Yetiştirir böyle ton ton. 

Thprağına saksan çalı, 
Yeşillenir hemen dalı. 
Bahçeleri birer halı, 
Güzelleri balkon balkan. 

Mersin Mersin dedikleri, 
Pamukları, çeltikleri. 
Sabah a::şam yedikleri 
Portakal, muz. turunç. limon. 

Evlerinin önü Mersin 
M ev lam seni bana versin ... 
Bu türküyü çok söylersin, 
Iecer dşık oldun en son. 
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AFYON DESTANI 

Bilmem kaya. bilmem hisar, 
Bilmem eski, bir gurur mu? 
Astrlardan beri susar. 
Astrlardtr kurulur mu? 

Karahisar olmuş adm, 
Acap bundan ne muradm? 
Selçuklardan beri vardm, 
Senden hesap sorulur mu? 

Karahisar, Karahisar. 
Ay. gün sana kandil asar. 
Gündüz yakar gece ktsar. 
İçin aydm özün nur mu? 

Orasmda burasmda 
Gezdim ahbap arasmda. 
Muhabbetin sojrasmda 
Ağzt açtk durulur mu? 

Halkt gördüm hep işinde, 
Altşmda verişinde. 

Yann bayrağm peşinde 
Cümlesi de bir olur mu? 

Yazm güllerin, haşhaşm, 
Akarçay 'm göldür ktşm. 
Havalarda öter kuşun, 
Gönül burda vurulur mu? 

Anadolu, Anadolu, 
Bugün İzmir yann Bolu, 
Burdan gelir geçer yolu, 
Senin sesin yoksa "dur" mu? 

Kah türküyle kah gazelle, 
İster yağmur ister selle, 
Thcer'im .Aştk Veysel'le 
Gezen insan yorulur mu? 
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K Sabahtan uardım Konya 'ya. 

o 
Baktım cthana uyanık. 
Kimi binek, ktmt yaya, 

N 
Baktım meydana uyanık. 

Şehirde herkes ayakta, 

y Kepenkler kaldırılmakta, 
Asker, mekteplt sokakta, 

A Baktım her yana uyanık. 

Sabahian akşama kadar 
Dtdtntr. terler, çabalar, 
Uyanık bütün babalar, 

D Oğul, kız. ana uyanık. 

E Konuşursan bir kelime, 
Kavuşursun bin selama, 

s Lafızda şive var ama. 
Fiktrde mana uyanık. 

T Karatay, İncemtndre, 
Dolaştım hep birer kere. 

A Her köşeye, her esere 
Bakındım rana uyanık. 

N A ldtddtn Thpest 'ne 

I 
Çıktım tarthin sesine, 
Selçukların türbesine 
Baktım. amenna, uyanık. 

Baktım tarihe, zamana. 
Baktım Alatddtn Han'a. 
Baktım o büyük insana, 
Kılıçaslan'a, uyanık. 

Görünmez bir debdebede, 
Gönüllerden bir türbede. 
Yeşil üsküflü kubbede, 
Uyur Mevlana, uyanık. 

Thcer'tm bu nasıl hülya. 
Uyanıkken gördüm rüya. 
Eski Konya. yeni Konya. 
Göründü bana uyanık. 
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FETHİTEVETOGLU 

1916 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve 
orta tahsilini Trabzon. Samsun ve Kastamonu'da 
tamamladı. Yüksek tahsilini Askeri Tıbbiye tale
besi olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 
yaptı. 1953 yılına kadar Askeri Doktor olarak 
meslegini icra ettikten sonra istifa suretiyle sivil 
hayata geçti. Amerika'ya giderek ıexas ve Baylar 
Üniversitelerinde Klinik şefi olarak 6 yıl çalıştı. 
Çocuklarda toprak yeme sonucu meydana gelen 

kansızlıgın teşhis ve tedavisindeki buluşları ve yine "Phecohromocy
toma" üzerindeki araştırmalarıyla 1956 Amerikan Tıp Ödülü'nü ka
zanmış ve tıp literatürüne geçmiştir. 

1957 yılında Samsun'a yerleşen Dr. ıevetoglu 1961-1973 yılları ara
sında Samsun Senatörü seçildi. 1973-76 yılları arasında Almanya'da 
Meinz Üniversitesinde çocuk hastalıkları Klinigi Şefi olarak çalıştı. 
1976-1985 yılları arasında da Büyükelçi payesiyle İslam Ülkeleri Dı
şişleri Bakanları Konferansı kuruluşunda Genel Sekreter Yardımcısı 
olarak görev yaptı. 

Dr. ıevetoglu şair. yazar ve araştırıcı kişiligiyle edebi çalışmaları
nı milliyetçi bir çizgiden yürütmüştür. Özellikle gençlik yıllarında yaz
dıgı vatan, millet sevgisiyle dolu güzel şiirleri bir neslin hafızasında 
hala bütün sıcaklığıyla yaşamaktadır. Almanca. ingilizce ve Arapça
yı çok iyi bilen Dr. Tevetoğlu 30'u aşkın kitap yazdı. Rilim ve edebi 
araştırmaları ye rli ve yabancı dergi. gazete ve ansiklopedilerde yer al
dı. Bu eserlerinden bazıları İngilizce. Arapça ve Japonca dillerine çev
rildi. Fethi ıevetoglu 1989 tarihinde vefat e tti. 

Eserleri: 
Yarın Tı.ıran Benimdir! (Şiirler. 1934). Bir Bayrak Altına! (Şiirler. 

1936). Çanakkale Abidesi ( 1936). Fuzuli"nin Bahçesi ( Mensur Şiirler. 
1938). Rabindranath Thgore (1938). Thgore Külliyatı I (1939). Türklü
ge Kurban (Şiirler. 1943). Müftüoglu Ahmed Hikmet (1951. 1986), Enis 
Behiç Koryürek (1951. 1985). Faşist Yok. Komünist Var (3. Baskı. 1962. 
1963. 1963), Milletiere Işık Thtan İki Beyanııame (1963). Dış Politika 
Görüşümüz (1963). Utanç Duvarı (1964). Açıklıyorum! (1965). Mukad
des Topraklar ( 1965). Mukaddes Topraklardan Geçen Yol (1966). Kıb
rıs ve Komünizm (1966). Komünist Blok ' ta Milliyet ve Mefkure (G.Von 
Mende'den) (1966). Türkiye'de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler (1967), 
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Bugünkü Rusya (1968), Atatürk'le Samsun'a Çıkanlar (1971. 1987). 
Ömer Naci (1973. 1987), Hamdullah Suphi Thnrıöver (1986), Süleyman 
Paşa (1988), Mehmed Emin Yurdakul (1988). Milli Mücadele Yılların
daki Kuruluşlar (1988). 

ıevetoglu'nun önsözleri ile yayma hazırladıgı eserler: Miras ve Gü
neşin Ölümü (Enis Behiç Koryürek, 1971), Çaglayanlar (Müftüoglu Ah
med Hikmet. 1971. 1987), Gönül Hanım (Müftüoglu Ahmet Hikmet. 
1971. 1987). Günebakan (Hamdullah Subhi Thnrıöver, 1987). Dagyo
lu I (Hamdullah Subhi Thnrıöver. 1987), Dagyolu II (Hamdullah Sub
hi Thnrıöver, 1987), Atsız'dan Adile Ayda'ya Mektublar (Adile Ayda. 
1988). 

TÜRKLÜÖE KURBAN 
I 

Çiçek açar güneş soldursun diye, 
Ben de Türklük içün kurban doğmuşum. 
Anamdan Thnnya son bir hediye. 
Ben de Türklük içün kurban doğmuşum. 

Dedem değirmenci. babam kaptanmış. 
Ninem tarlalarda kavrulmuş. yanmış. 
Bir çift ağam yurda sunulan kanmış, 
Ben de Türklük içün kurban doğmuşum. 

Ferhad Şirin'ine ırmakmış, selmiş, 
Yolunda dağlan yıpratmış. delmiş. 
Mecnun Leyla içün dünyaya gelmiş, 
Ben de Türklük içün kurban doğmuşum. 

II 

Benim dağdan dağa koşduğum nedir? 
Sonsuz arzulan biraz gidermek .. 
Şu korku kalbime batan iğnedir: 

Cebhede değil de evde can vermek. 

Varsın yirmibeşi geçmesin yaşım, 
Varsın yalnız kalsın ülkü yoldaşım. 
inandığım şeye harcansın başım. 
Budur gönlüm içün murada ermek. 

Atam! İyman etdim artık ben buna: 
Irkımın en üstün ırk olduğuna. 
Türklüğe atılan zorlu kurşuna, 
Nasibolsun beni toprağa serme k. .. 

303 



KASTAMONU 

-Zeki Ömer Defne'ye

Sokak dar. günsüz. çamur; ev kambur. kajes kırık. 
Kırık kajes den çıkdı sokağa bir hıçkırık. 
Yanaşdım halsiz eve; ağlayan kim ki dedim: 
Dönüyordu herşeyden bı kan birisi: Çıkrık .. 

SAMSUN 

Sahil az. dağlar yakın. yol ne yarım ne bütün: 
Evler de yüksek, alçak; deniz gören. görmeyen. 
Üstadımın burdaki fonu yem yeşil: Tütün. 
Yok bu şehre çık u b da m uradına ermeye n ... 

İKİ AKAR SU 

Ben yamaçdan deli deli inen bir seldim: 
Sen vadide yürüyordun çiçeklerinle. 
Suyuna karışmak içün kıyına geldim. 
Ve böylece bir denize akdık seninle ... 
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Y. ZİYA UGUR 

1921 yılında Bursa'da dogmuştur. ögrenimi
ni Bursa Erkek Lisesinde tamamlamış. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde devam ettir
miş. babasının ani hastalıgı ve zamansız ölümü y-
le iş hayatına dönmek zorunda kalmıştır. -

Şiir ve edebiyata olan merakında lise hacası 
Orhan Şaik Gökyay'ın etkisi büyüktür. Çınaral
tı, Yeni İstanbul, Varlık. Bursa Uludag gibi dergi
lerde şiirleri yayınlanmıştır. Gençlik yıllarında po

litika hayatına atılmış, 1961-1965 döneminde Bursa milletvekili olmuş-
tur. Halen ticaret ve sanayi hayatına devam etmektedir. Şiirlerinde ta
biat. hamaset ve sevgi konularını işlemiştir. Halk şiiri kaynagından ya
rarlanarak yazdıgı gür sesli şiirlerin yanında mutluluktan. aşktan. sev
giden bahseden, yumuşak sesli. sevecen şiirlerinde de çok başarılı ol
muştur. Şiirlerini yakında bir kitapta topiayacaktır. 

BELKi BİR GÜN 

Avuçlarımda ısmsm ellerin. 
Yağmur olsun saçların yüzümde: 
Islak ıslak bak bana! 

Bir sancı gibi ayrılışın. 
Bir yaprak kopar gibi. 
Sen nerde olursan ol. benimsin. 
Elimi uzatsam avucumda, 
Baktığım yerde gözümdesin: 
Uzaktan geliyor. yakından geliyor sesin, 
Bir pırlanta arıyor gibiyim. kumda. 

O yerde. gölgelerimizin birleştiği yerde. 
Beni ağlar görürsen. bil ki sevincimden. 
Ay doğmasa. güneş görünmese de. 
Belki bir gün. belki bir gün diyorum. 

İçimden 

KÖYÜMÜ ZiYARET 

Yollar, büküle büküle uzayan yollar. 
Şu yıkılmış samanlıktan başlıyor köyüm . 
Hüseyin Çavuşun kerpiç evine kadar. 
Ve işte ta şuracıkta anamı gömdüm. 
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Kurumuş, üstünden düştüğüm dut ağacı, 
Amma uzam ış fidan bıraktığım kavak. 
Hdld kuyuda muhtann hayrat bakracı. 
Köyümde kalmak isterim, köyümde kalmak. 

DAGLARA 

Çıkmak gerek bu dağlara, 
Gayrı durulmaz durulmaz! 
Dağlarda esen rüzgdra, 
Pusu kurulmaz kurulmaz!. 

Dağlar yiğitleri tanır, 

Merd olmayandan huylanır! 
Orada karta/ avlanır, 
Serçe vurulmaz vurulmaz!. 

Gün dağlardan doğar ilkin, 
Hürriyettir dağlarda din. 
Orda kimseden kimsenin, 
İşi sorulmaz sorulmaz!. 

Ziya dağdan bakmayınca, 
Sular gibi akmayınca. 
Bu dağlara çıkmayınca 
Gönül durulmaz durulmaz!. 

KARACAOGLAN'A SESLENİŞ 

Gel Karacaoğlan, dertleşelim gel! 
Bu yayianın suyu içilmez oldu. 
O zümrüt yeşili dağ başlan kel. 
Bu diydr ekilmez biçilmez oldu! 

Dermansıza derman ver~n kalmadı. 
Gönül/ere kanat geren kalmadı. 
Hak yoluna bir tek eren kalmadı. 
İyiler, kötüler seçilmez oldu! 

"Uğur"um da der ki yok bizde yalan, 
Belki varamayız sana bir zaman. 
Bize ardan ses ver Karacaoğlan, 
Yollar tekin değil. geçilmez oldu! 
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RUZ'İ MAHŞER 

Mavi gözlerinde yıldızlar, 
Dudaktannda renk vardı. 

?embeydi ufuk, 
Aldı. .. 

Ve sonra o deli rüzgar ... 
Dalgalar saliandı şöyle bir, 
"Aşk ile mustarip hal," 
Eriyiverdi · 'sabrıl sükıln elinden 

Şikayet eyleyen dağlar·: 
Sular ujaldı. ufaldı. 
İki alem arasında deniz . 

Kaldı. .. 

DUMAN DUMAN HEY! 

Alır başımızı yer yer göçeriz, 
Coşar yüreğimiz zaman zaman hey! .. 
Köroğluyuz gene bu dağlarda biz, 
Eser rüzgarımız yaman yaman hey! .. 

Palamız sallanmaz bellerimlzde, 
Durur bayrak gibi ellerimizde, 
Kan, gövde götürür sellerimizde, 
Kaçar düşmanımız aman aman hey! ... 

Sazımız ses verir pınar başında. 
Sevgiliyi bulduk mezar taşında. 
Okunur içimiz bir göz yaşında. 
Aşıkız. gönlü m üz duman duman hey! ... 

SEVEMiYORUM 

Gizlesen de anlamaz, bilmez miyim 
Gözlerinde yabancıyım. bir elim. 
Elim mahkum. neyliyeyim güzelim 

A nla artık. anla beni diyorum 
Senden başkasını sevemiyorum. 

Rüzgar harret dolu estikçe eser 
Anılar, anılar birşeyseeğer 

Bana hayatımı şimdi geri ver 

Kalksın söyle aramızdan uçurum 
Ölsün başkasını sevemiyorum. 
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FUAT ULUÇ 

1910 tarihinde Manyas'ın Çavuş köyünde 
dogdu. 1931 de Harp Okulu'nu bitirdi. Görevle do
laştıgı bütün yurt köşelerinin sosyal ve kültür 
yönıerini de ineelemege meraklı olan Fuat Uluç, 
aynı zamanda mesleginin dışında da çok okuyan, 
genel kültürü kuvvetli bir kişiydi. 1960 yılında 
Çanakkale Jandarma Okulu Komutanı oldu. Bir 
ara Genelkurmay Harp Thrihi Dairesinde görev al
dı. 1962 yılında kendi istegiyle emekliye ayrıldı. 

Politik hayata atılan Fuat Uluç 19f'5'de Mardin'den milletvekili seçil
di. 

1968 yılında bir kalp krizi sonucu Ankara'da vefat etti. Fuat Uluç 
çok duygulu, alçak gönüllü ve çekingen yaratılışta oldugu için yaz
dıklarının pek az bir bölümünü yayınlamıştır. Şiirleri sayıca zengin 
ve çok çeşitli olmasına ragmen, ölümünden sonra Milli Kültür Dergi
sinde yayınlandı. 

Eserleri: 
"Bu Bir Masal Degildir", (Manzum Piyes). "Nazım Hikmet ve 1938 

Harp Okulu Olayının Gerçek Yönü." 

iç İÇE 

İçinde benden ayrı. benden başka biri var, 
Rengiyle, ışığıyla, kokusuyla ilkbahar. 
Ne kadar andınrsa kara kış aylarını. 
İçimdeki varlık da bana benzer o kadar. 

İç içe yaşasak da ayrıyız. Bilmem neden? 
Ben başka düşünürüm. o başka duyar benden. 
Ben ağlasam o güler. o gülse ben ağlarım: 
Ben gülden zevk alırsam. o hoşlanır dikenden. 

Benim gibi düşmandır o da bana. bilirim: 
Bagdaşmazken bir histe onunla ölü 'm, diri'm. 
Nasılsa. bir duyguyu ısrarla paylaşırız: 
O benden rıefrel eder. ben ondan tiksinirim. 
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KOŞ MA 

Günler nasıl olsa geçiyor, fakat, 
Ermiyor geceler sona bir türlü. 
Gayrı gönül kuşum vurmuyor kanat. 
Nedense bir derin hüzne gömülü. 

Çağıran bir ses yok adımı içten. 
Nasip almaz oldu ruhum sevinçten. 
Varlığın manası ibaret hiçten. 
Koklamak imkansız madem o gülü. 

Hasret alev alev olunca birde, 
Görmeğe derman mı kalır gözlerde. 
Her acı çekilir varsa kaderde. 
Ayrılık komasa. boynu bükülü. 

Yollar. çözülmeyen uğursuz bir bağ. 
Beyhude geçiyor çünki bu son çağ. 
Sevgiden hız alan dünkü yanardağ. 
Yer yer bugün artık karla örtülü. 

Th.lih, yaman esen rüzgarmış meğer. 
Kopardı her neye verdimse değer. 
isyan günah ama. nasıl baş eğer. 
İnsan olmayınca büsbütün ölü. 

Hey Uluç. er olan gelir mi dize. 
Yaraşan. hayatı zorlamak bize! 
Dalgalı olsa da dal şu denize. 
Zira baht kumaşın ateş örgülü . 

TESELLi 

Hiç bitmeyecek sandığımız yollara bir bak! 
Şimşek gibi bir hamlede son kwrımı aştı. 
Artık çekiyor kendine her an bizi toprak. 
Bir gölgeye sinmiş gibi renkler koyıılaştı. 

Mademki mukadder ebedi uyku yakında. 

Yok korkumuz asla kopacak fırtınalardan. 
Son damla ışık sönmeden evvel bırakın da 
Bir nağme getirsin bize yazdan ve bahardan. 

Mihnet dolu yıllar yetişir çektiğimiz gam. 
Coşsun yine mazideki hislerle gönüller. 
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Mehtap yine bulsun bizi tenhada her akşam. 
Bir kor gibi arzuyla açılsın yine güller. 

Bir tatlt hayal meltemi sarsın yine rühu. 
Aşkın yüce mdnaltsı. rüyada yamştır. 
Neş'eyle keder, kol kala vermiş iki duygu. 
Sevmek, o büyük hazza varan dalgalamştır. 

MEVSİM SONU 

Rüzgar dağıttı sisleri. sıynldı perdeler. 
Artık kucaklamıyor bakışım her hakikatt. 
Bağlar bozuldu, soldu çiçekler birer birer. 
Hisler donuk. düşünce perişan. hayal katı. 

Sevmekte bul saadeti hasretle yan fakat. 
Ummak ve beklemek ne güzel şeydi. bir düşün! 
Her an o dalga dalga taşan çağlayan hayat, 
Bir hasta dinlenen suya dönmüş neden. bugün? 

Elbet buhara kalb olacak büsbütün yarın. 
Arzu tükenmeden. acının gelmeden sonu. 
Dehşet salar çağırması meçhul ujuklann. 
Zalim tabiatın bize son kalın işte bu! .. 
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ÖMER BEDREDDİN UŞAKLI 

1904'de Uşak'ta dogdu. Babası Kadı Ömer 
Lütfi Bey'dir. İlk ögrenimini Uşak'ta orta ögrcni
mini İstanbul ve Sivas'ta yüksek ögrenimini de 
Mülkiye mektebinde yaptı. Anadolunun çeşitli il
çelerinde Kaymakamlık görevinde bulundu. Mül
kiye müfettişi olarak yurdun çeşitli yörelerini do
laştı. 1943 yılında Kütahya'dan millet vekili seçil -
di. 1946 yılında da vefat etti. 

Ömer Bedreddin Uşaklımilli müC'a<ie le yılla
rında yazdıgı şiirieric ün yaptı. Şiirlerini Deniz Sarhoşları (1926). Yay 
la Dumanı (1936). Sarıkız Merrnerieri (1942) adlı eserlerinde topladı. 
1945 yılında da tüm şiirlerinden yaptıgı bir seçmeyi Yayla Dumanı 
adıyla tekrar bastırmıştır. Ömer Bedreddin Uşaklı şiirlerini arı, duru 
bir dille yazmıştır. Konularını tabiattan. aşktan, memleket güzelleme
lerinden esinlenerek işlemiştir. Kendisine has bir söyleyişi vardır. 

Anadolu'nun günlük hayatı onun şiirlerinde hala bütün güzelli~i 

ile yaşamaktadır. 

KİRAZ BAYRAMLARI 

Çini kapılarından bahara giriyorum: 
Şeftali çiçekleri yazma oyalarında. 
Gözlerimi içimden renge çeviriyorum: 
Sırmalar ve yazmalar bir türkü rüzgcirında. 
Şeftali çiçekleri yazma oyalarında ... 

İnce kızlar işlesin dalları. yaprakları: 
Kızıl çiniden olsun aşkımı çizen resim . 
Gözüm. gönlüm yuğursun masmavi toprakları: 
Rüzgar gibi geçmesin bu türkü dolu mevsim. 
Kızıl çiniden olsun aşkımı çizen resim. 

Çiniden kdselerde, yeşil dallarda bayram: 
Kınalt parmaklarda zümrütler ve yakutlar ... 
Elci gözlerde bayram. güzel Hisar'da bayram: 
Kiraz bahçelerini bülbül mü, gül mü kutlar? 
Kınalt parmaklarda zümrütler ve yakut lar ... 
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DENİZ SARHOŞLARI 

Köpiikıcn omuzları birbirine dayanmış. 
Yı'iksek. mcığrur başları akşam rengiyle yannıış. 
Sahile koşuyorlar bak deniz sarhoş/arı! .. 

Hazall ı}ırtık ~}('Iken/i bir sandala çarparcık. 
Hazan u/kım kıpkızıl şambına /aparak 
Clilgide coşııyorlar bak deniz sarhoş/arı. .. 

Niizgarlcırırı ıslığı erı yakın yoldcışlc:rı. 

Yıllarca dövünerek içi yenmiş taşlan 
Bir arı da parçalayıp douacak bu sarhoş/ar ... 

Çılgın gönüllerinde aşkın en büyük kini. 
Yosun/u kayaların o yeşil gözlerini 
Deli aşıklar gibi oyacak bu sarhoş/ar! 

UFUK HASRETİ 

Sarp dağlardan örülmüş dört duvar içindeyim. 
Nerdesin iz güneş ler. nerdesin iz ova lar? 
Dağılmayan. simsiyah bulutlar içindeyim: 
Nerdesiniz güneşler. nerdesiniz ovalar? .. 

Yine duman kapladı zindammda her yeri, 
Çoruh'a savuruyor yaprakları sonbahar .. 
Nerdesiniz ey sabah ve akşam güneşleri: 
Nerdesin iz atımı koşturduğum ovalar? .. 

Duvarlara çarparak çırpınan bir kuş gibi. 
Gözlerim uzak. geniş bir ufuk aranıyor. 
Çoruh. dağlar içinde akamaz olmuş gibi. 
Süzülerek geçtiği ovaları anıyor. 

Ufuk .. Ufuk ... Upuzun deniz olsun. göl olsun. 
Gözlerimi dikince kanarak indireyim. 
Doğan, batan günleri içime sindireyim. 
Ufuk ... Ufuk ... isterse alevden bir çöl olsun .. 

Bir gün ufuk derdine gönlümü verip bir an. 
Ufuk! .. diye dağları gözümle deleceğim: 
Bir gün, ufuk! .. Diyerek bu çıplak kayalıktan. 
Bir siyah kart al gibi göğe yükseleceğim .... 
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SIR 

Bir sır ki yalnız, yalnız gözlerimiz konuştu, 
Bir sır ki yalnız. yalnız sen ve ben biliyoruz, 
Bir sır ki ruhumuzun enginlerinde uçtu; 
Bir sır ki gece gibi, deniz gibi hudutsuz: 
Bir sır ki yalnız, yalnız sen ve ben biliyoruz. 

Bu sır kelimelere, sözlere bürünmeden, 
Kalp çarpıntımız gibi içimizde yaşıyor; 
Korkarak, gizli, gizli, kimseye görünmeden, 
Derin gözlerimizde mana olup taşıyor .. 
Kalp çarpıntımız gibi içimizde yaşıyor .. 

Varsın şen bahar gelsin, gökler pariayıp gülsün; 
O deniz rengi gözler bir gülmedikten sonra .. 
Varsın taze çiçekler omuzuma dökülsün: 
Altun saçlar yüzüme dökülmedikten sonra .. 
Güzel endam karşımda süzülmedikten sonra .. 

Gözlerde kalsın bu sır dudaklara düşmeden; 
Kalsın gönül böylece her an derdiyle taşkın ; 

Aşk, çı:irük meyve gibi, kucak/ara düşmeden: 
Kalsın gönül böylece her an derdiyle taşkın .. 
Belki bu çoban aşkı en ilahisi aşkın .. 

BURSA'DA AKŞAM 

-Reşat Nuri Güntekin'e

Bugün de sonbahardan süzülüp doğdu akşam, 
Dağların yere indi koyu. serin gölgesi: 
Uludağ etekleri al ipekten bu akşam: 
Düştü yeşil ovaya kubbelerin gölgesi! 

Ufuklarda bu akşam ne sis var, ne bulut var: 
Selviierin içinde, bir alev "Emirsultan". 
İçten dualar gibi geçiyor sanki rüzgar, 
Bir ilahi adaya benziyen "Yıldırım"dan. 

Ovada ince yollar gölgeleniyor işte; 
Karşıdan renk içinde solgun ay görünüyor! 
Güneşin son nurundan bir damlacık içmiş de. 
Şu karşıki kulübe bir saray görünüyor! .. 
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Gözlerime vuruncu kubbelerin gölgesi. 
Öz cenneti gönlümle seyrettim ben bu akşam. 
Göklerde ne bir nefes, ne de bir kanat sesi. 
Uludağ etekleri al ipekten bu akşam! ... 

MUNZUR DAÖLARI 

Ovada kızıl bir granit seli. 
Ufukta bir heykel bu nur dağları! 
Gülleri taş oyma, kartal bülbülü. 
Mavi şafakların bill ür dağları! ... 

Kopuyor boynunda her kızıl şimşek. 
Gürleyen sesinden gökler çökecek: 
Gerilmiş sırtında kar benek benek. 
Ateşten bir kaplan Munzur dağları. 

YAYLA DUMANI 

Gümüş bir dumanla kapandı her yer: 
Yer ve gök bu akşam yayla dumanı; 
Sürüler, çimenler, sarı çiçekler, 
Beyaz kar, yeşilçam yayla dumanı! 

Ben de duman olsam senin yerine, 
Dağılsam dağların şu mahşerine: 

Güzelin saçına ve gözlerine 
Ben girsem. ben dalsam yayla dumanı! 

-
Beni içerine aldın ağ gibi. 
Doldun gözlerime bir rüya gibi; 
Ben de güneş gibi. yüce dağ gibi 
İçinde kaybolsam yayla dumanı!. 
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RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN 

18 Mart 1892 tarihinde İstanbul'da dogdu. 
Aslen Sivaslı olup 1677 yılında Selanik'e baglı 
Köprülü'ye nakletmiş olan Vaizzadeler ailesin
dendir. 

Ruşen Eşref Ünaydın annesini beş-altı yaşla
rındayken kaybetti. Babasının da Almanya'ya git
mesi üzerine bakım ve ögrenimini amcası '!evfik 
Paşa üstlendi. 1911 yılında Galatasaray Sultani
si'nin Türkçe ve Fransızca bölümlerinden diplo

ma alarak bitirdi. l914'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesin
den mezun oldu. Aynı yıl ögretmenlige atandı. Sırasıyla Galatasaray 
Sultanisi. Askeri Baytar Mekteb-i Alisi, Darülmuallim-i Aliye'de Türkçe, 
Fransızca dil ve edebiyatı dersleri verdi. 

1923 yılında Afyonkarahisar milletvekili seçildi. II. III ve IV. dö
nemlerde parlamenter hayatını sürdürdü. 1932 yılında "Türk Dili ıet
kik Cemiyet!" kurucu genel yazmanı 1933'de Riyaset-i Cumhur Umu
mi Katibi oldu. Bu görevlerini Tiran (1934), Atina (1934). Budapeşte 
(1939) Büyükelçilikleri izledi. 1943 yılında Roma, 1944'de Londra ve 
1945 yılları sonuna dogru Atina Büyükelçiliklerinde bulundu. 1952 
yılında emekliye ayrıldı. İstanbul'da 21 Eylül 1959 günü bir kalp kri

zi sonucu öldü. 

Eserleri: 
Diyorlar ki (Edebi Mülakatlar. 1916. 1918), İki Saltanat Arasında 

(1918). Tevfik Fikret (Hayatına Dair Hatıralar, 1919). Geçmiş Günler 
(1919 İkinci Baskı , 1924). İstiklal Yolunda (1922), Ayrılıklar (1923), 
Damla Damla (Mensur Şiirler. 1928). Anafartalar Kahramanı Mustafa 
Kemal ile Mülakat, 1930) ve çeşitli edebi hatırat kitapları. çeviri eser
leri ve okul kitapları vardır. 

Şiirler!. özellikle çocuk şiirleri çeşitli okul kitaplarında ve antolo-

jilerde yer almıştır. 

KELEBEK 

-·'Pencereye bir kelebek 
Kondu, anne. bak!" diyerek 
Küçük Nejad sevindiydi! .. 
Bahçesinde baba hindi 
"Gul. gul" diye güldü birden. 
Sanki dedi! Odanda sen 
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Küçük Nejad hasta gibi 
Otur emi! Çiçekleri 
Görme sakın? Kelebekler 
Bütün bir kış güneş bekler: 
Nazlı bahar şenlenince 
Hepsi birden renkli. ince. 
Işık arar, koku arar! 
Boş oturmak neye yarar? 
Küçük Nejad: -Anne, dedi. 
Ben bahçeye ineyim mi? 
-Haydi yavrum. haydi oyna. 
Büyü, iş gör vatanınal 

BAHÇE İLE ÇOCUK 

Kolay gele bağcı baba! 
Elinde bu iri çapa. 
Ne kazarsın hep yerleri? 
-Dikmek ister öte beri! 
Çalışmazsam ben, bu yaşta. 
Ekmek kalmaz dağda taştat 
-Adam artık ihtiyarsın. 
Çubuk yakar, keyf çatarsın 
Bırak şu sert toprakları, 
Beli kıran toprakları! 
-İyi dedin evlat amma 
Akşam kimler bana para 
Kazanıp da getirecek? 
Bu işleri çevirecek 
Var mı benden gayri insan? 
-Baba sen bir çırak alsan, 
Kazar o bu tarlaları, 
Eker bütün baklaları 
Ak sakallı koca dede 
Dinlen artık kulübende. 
Belin iki büklüm olmuş. 
Terli alnın çizgi dolmuş! 
Boş değil mi bu çalışmak? 
Gelen yıla sağlam varmak 
Allah bilir pek şüpheli. 
Neden böyle terlemeli? 
Senin Jeri sönmüş gözün 
Mahsulleri görmez bütün 
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-Ne zarar var hey evladım. 
Çalışmaktır hep muradım! 
Varsın ölüm beni bulsun! 
Göğsüm bağrım toprak dolsun! 
Beliediğim bu tarlalar, 
Gelecek yıl sebze dolar. 
Onu bütün insanlar yer. 
Ekenlere dua eder, 
Yaşadıkça çalışmalı. 

Her cefaya alışmalı! 

LALE 

Bir çiçeğim, adım ldle, 
Gül, menekşe bana hale! .. 
Bahçelerin melikesi, 
Çıldırtırım ben herkesi! .. 

Sarı, mor. al. beyaz. penbe. 
Bulursun her rengi bende. 
İnce ruhlu eski Türkler 
Sümbülden çok beni sever. 

Halifeler ellerinde 
İhtişamla taşırlardı, 
Sultanların bellerinde 
Ldlelerden kemer vardı. 

Renklerime bakarlardı. 
Birçok isim takarlardı: 
Sim-endamlar. dW;izeler. 
Şah-banıllar, neler. neler! .. 

İlhamıydım ben Nedim'in. 
Sevgilisi İbrahim'in. 
Bayılırdı şen vezirler! .. 
Sıra sıra bizi dizer. 

Bahçıvanlar müşteriye: 

''Buyurun üç yüz altın·· diye 
On üç bahar fakir, zengin. 
Lalelerle yaptı ayin. 

İsmimi bir devre verdim, 
Öyle makbul bir çiçektim. 
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Sonra beni unuttular: 
1bprağımı kuruttular. 

Hiç olmazsa hatıramı. 
Siz çocuklar saklamaz mı? 

HASAN DAYI 

Hasan dayı çapasını 
Ttırlalarda unuturdu ... 
Çanağında ldpasını! .. 
Çapkın rüzgar soğuturdu! .. 

Hasan dayı koşamazdı, 
Dizlerinde derman azdı. .. 
Afacanlar pek haylazdı, 
Sataşmadan duramazdı. 

Hasan dayı süt sakallı 
Bir dedeydi, belli şanlı, 
Sözü tatlı! Çalışkandı: 
Güneşlerde yüzü yandı! 

Geldi çattı sisli günler, 
Bağ bahçenin rengi soldu; 
Geçti gitti sıcak günler ... 
Hasan dayı hasta oldu! 

Pencerenin ta dibinde 
Afacanlar bağırırdı: 
Yatma Hasan dayı inde! ... 
Kapı. duvar hep sağırdı. 

Hasarı clayı kulübede 
Allah'ına can L'ermede. 
Hacı nine ağlıyordu 
Kara yazma bağlıyordu. 

Afacanlar alay sandı. 
Kahkahalar havalandı: 
Şaka etme Hasan dayı 
Kim sürecek bu tarlayı! .. 
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İmam geldi. köylü geldi! 
Hıçkınklar göğü deldi: 
Okudular "Elhamd. Yasin·: 
Hep dediler: "Amin. Amin! 

Hasan d ayı toprak oldu ... 
Koyun. kuzu, keçi. oğlak 
"Me, me" diye ağlayarak 
Mezarında otlar yoldu!. .. 

DEÖİRMEN 

Bak şu güzel değirmen 
Dönüyor her gün hemen, 
O. köyden az ötede. 
Tarlada bir köşede 
Tenha. tek bir kulübe 
Yüksek, sivri bir izbe: 
Kenarına damının. 

Ttı yanına camının 

Dört tahta kol gerilmiş. 
Hepsine bez serilmiş. 
Yel esince o bezler 
Şişer. kanada benzer, 

MEKTEP AÇlLDI 

Güneş doğdu, güneş doğdu 

Tarlaları nura boğdu. 
Uyan çocuk, uyan çocuk 
Çekeceksin elbet zorluk! .. 
Kaç aydır hep evde kaldın: 
Sazdan düdük yapıp çaldın. 
Ağaçların gölgeleri 
Yamaçların dereleri 
Hep ruhunu eğlendirdi. 
Hem başını dinlendirdi. 
Fakat artık nerde o yaz, 
Rüzgartarla sallanan saz! 
Beyaz yelken, ince sandal. 
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Mavi deniz. yanık kaval 
Dertli çoban. sakin sürü? 
Haydi artık derse yürü! 
Hazan aldı, hazan oldu, 
Yapraklar da artık soldu. 
Bahar şimdi mekteplerde. 
DoZaşma sen başka yerde! 
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RAGIP ÜNER 

Dr. Ragıp Üner. 1 Ekim 1914 yılında Nevşe
hir'de dogmuştur. Babası Nevşehir "Mekteb-i 
İdadi" Hüsnühat ögretmeni ve Nevşehir Thhrirat 
Katibi, Mehmet Avni Bey'dir. Annesi. Feride Ha
nım'dır. 

İlk ve orta ögrenimini Nevşehir 'de tamamla
yıp. Kayseri Lisesi'ni ikmal ederek. 1934 senesin
de İstanbul Tip Fakültesi'ne girmiş. 1940 yılında 
Fakülte'den mezun olmuştur. 

İkinci Cihan Harbi esnasında askerlik görevini Edirne"de yapmış
tır. ıerhisinden sonra Edirne Belediye Thbipligi'ne atanmıştır. 

1945 yılı. Ekim ayında Ankara Tip Fakültesi İç Hastalıkları Asis
tanlıgına tayin edilmiş. 1953 yılında İç Hastalıklar Uzmanı. 1959 ta
rihinde Üniversite Doçenti olmuştur. 1959 tarihinde Ege Üniversitesi 
Fitiziyoloji Kl. Doçentligine seçilmiş. 1959 tarihinde aynı Fakülte Pro
fesörler Kurulu kararı ile Fitiziyoloji Klinigi Profesör ve Kürsü Direk

törlügü'ne seçilmiştir. 
27 Mayıs 1960 Askeri harekatından sonra Saglık ve Sosyal Yar

dım Bakanlıgı·na atanmış. 1961 yılında Cumhurbaşkanı Cemal Gür
sel tarafından Kontenjan Senatörlügüne seçilmiştir. 

1966 yılında Cumhurbaşkanlıgı Kontenjan Senatörlügünden is
tifa etmiş. 1966 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından Kon
tenjan Senatörlügüne seçilmiştir. 

1972 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından tekrar Kon-
tenjan Senatörlügüne seçilmiştir. 

3 ı. 7. ı 969-3.1 1.1969 tarihleri arasında İçişleri Bakanlıgı görevini 

ifa etmiştir. 
14 Ekim 1973 tarihinde yapılan genel seçimlere girerek Nevşehir 

Milletvekili seçilmiştir. 5 Haziran 1977 seçimlerinde Nevşehir Sena
törü olarak parlamentoya girmiştir. 

SUÇ BENDE DEÖİL 

Sana karanftlim dedim güller k~kandı. 
Koşarak geltyordum yollar kıskandı. 
Telefona sarıldım teller kıskandı 
Kaşlarını çatma suç bende değil.. 
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Gözlerinin mandsı çözülmez senin, 
Kalbine yazdıkların okunmaz senin. 
Sevip sevmediğin sezilmez senin, 
Büzme dudakların suç bende değil. 

NE ÇlKAR 

Gözlerin kıp kızıl çakmak çakıyor, 
Bir damla kıvılcım saçsan ne çıkar! 
Yanacak bir tutam Ka!.!'ım bile yok, 
Kor olup bağnma a!csan ne çıkar! 

Bahar'ım tükenmiş kışa girmişim, 

İttle kakıla Uç'a gelmişim. 
Bu kadar çileyi çektikten sonra, 
Cennete götürüp atsan ne çıkar! 

Fırsatlar su gibi kaçtıktan sonra, 
Hacıemmin kırkını geçtikten sonra, 
Götürüp de ben i bit pazarına, 
H urda fiyatına satsan ne çıkar! 

OLSAYDI 

Bir kuyumcu dükkdnım olsaydı.. 
Elmaslar. pırlantalada dolu .. 
Milyonluk mücevherler, pantantijler .. 
Vallahi açardım .. Kapısını her gün .. 
Dağıtırdım. 

Güzellere ... esmerlere ve sarışınlara, 
Onları melül melül baktırmazdım vttrinlere. 
Ama önce esmerlere .. 

Bir büyük gazi no m olsaydı. .. 
İçinde her çeşit içki 
Rakı. şarap. viski 
Saçaklarından renk renk çiçekler sarksaydı. . 

Açardım kapısını penceresini bacasını 
Çalgılar çalınsın 

İsteyen şiir okusun isteyen gazel 
Melekler mey sunsun rindlere 
Beyaz peynir. kavun, çiroz dolu masalar, 
Bedava verilsin. dem çekenlere 
Uyku girmesin bu kapıdan içeri 
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Gündüzlerle gece karışık olsun birbirine 
Yerlere yatıp uyusunlar .. 
Bir büyük uçağım olsaydı, 
Dalsaydık içine eş dost. 
Yazın bir yerde kışın bir başka ülkede 
Konaklasaydık .. 

Ne de güzel kokar Paris. Pigal şanzelize. 
Eser burcu burcu alize. 
Daha sonra kont dazürü geçip Niyagara 'ya. 
Gümbür gümbür inleyen aşan taşan suları, 
Seyretsek do ya do ya .. 
Oradan Havayi adalarına, 
Boyunlarında renk renk çiçekler esmer dllberler. 
Blzlmkllerle samba rumba oynuyorlar. 
Ver elini Portoriko'nun ılık sahillert, 
Bak gene bizimkiler. 
Hepsi de ellerine birer tef almış. 
Yerlerinde kaynıyorlar ... 

Uyan .. arkadaşım .. sabah oldu! 
Evde sana 4ağı bitmiş .. elbiseler temizleyleiye gidecek. 
Hava gaz ı. elektrik parası ya tın lacak .. 
Pirinç ve urı da suyunu çekmiş, 
Uyan arkadaşım .. hayal ile geçti ömrün, 
İşin en kötü tarafı. .. 
Hayal edecek halin de kalmadı! 

EŞKAL-İ ZAMAN 

Şu garip dünyada seyret herkesi, 
Bir kuruş kar için çıkarır jest. 
İnsan oğlundaki Allah sevgisi 
Ondan bir menfaal umduğundandır. 

Jemelinden kopmuş vefa ağları. 
Keder sarmış ölüleri. sağları. 
Çocuğun anneye sevgi bağları, 
Memeden sütünü emdiğindendir. 

Soygunun vurgunun cirit atması. 
Rüşvetin, zinanın tempo tutması. 
Memurun bir parmak baldan tatması. 
Amirin gözünü yumduğundandır. 
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Adettir komşunun, seni yermesi, 
Malında, mülkünde gözü olması. 
Eşin dostun sana selam vermesi, 
Cebinde birkaç kaime olduğundandır. 
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SITKI YIRCALI 

1908 yılında Balıkesir'de dogdu. İstanbul Ka
bataş Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül
tesini bitirdikten sonra Paris'e gitti. Sorbon Üni
versitesinde Hukuk Doktoru oldu. Her Egeli aile 
gibi küçük yaşlarında ülkenin kurtuluşuna kat
kıda bulunmuş. yeni devletin kuruluşuna tanık 
olmuş bir aile çocugudur. 1950 yılında politika
ya atıldL IX. X. Xl. dönemlerde Balıkesir'den mil
letvekili seçildi (Sanayi), (Basın). (iktisat ve Tica

ret İşletmeler). (Gümrük ve Tekel) Bakanı oldu. Devlet adamlıgı yanı 
sıra fikir. sanat ve edebiyat alanlarında da isim yaptı. İlk şiiri "İnsan" 
dergisinde çıktı. Daha sonra "Dost", "Varlık", "Hisar" ve "Çagrı .. der
gilerinde şiir ve yazılar yazdı. 

Aşkın. mutlulugun. sevginin şiirini bütün insanlara bir mutluluk 
reçetesi olarak sunmuştur. Anadoluyu. Anadolu insanının günlük ha
yatını şiirlerinde dile getirmiştir. Yırcalı. 1975 yılında Balıkesir'den Se
natör seçildi. 1988 yılında vefat e tti. 

Eserleri: 
"Üçüncü Katın İnsanları" (Şiirler, 1959), "Kilitlenmiş Dünya" (Şi

irler. 1959), "Batıya Kalkan 'Iren" (Gezi hatıraları. 1965), "Narlıkah 

vede Deli Divaııe" (Şiirler. I 966). "Thprak Gemi" (Şiirle r. 1986). 

MEMLEKET 

Ağaç kökü toprağa indikçe gür ve ulu, 
Yiğit yüreği dağa-taşa sindikçe hür ve mutlu. 
İnsan dolu-dizgin yaşayıp sevdikçe umutlu, 
Canım kurban insanına. taşma, toprağına Anadolu. 

GÖVDESİZ DAÖ 

Unutmuş haber vermeyi kıyılanna, 
Duyurmadan geldiğini el-aleme. eş-dosta. 
Sıcak topraklarda, 
Seller sarhoş sarhoş sızıp kalıyor, 

Kimseyi göresi yok. göresi yok .. 
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Çatlamış tarlalar otlar çöl sarısı, 
İnsan yüreğinde kıtlık. ekinde yamk sızısı. 
Kaptırmış serinliğini bir yaz ortası, bir mevsim yarısı. 
Sular utancından ters akıyor. 

Sesi yok. sesi yok .. 

İçlerinde bir sabahsız düş uyuyor. 
Th.ş kesilmiş bir karanlık soluyor. 
Kuyularda sahipsiz jısıltılar büyüyor, 
Sesler ara veriyor, 

F'akat ötesi yok, ötesi yok .. 

Eteklerinde gecesini. başmda gündüzünü, 
Söküp ağaçlarım, aldım gözdesini. 
Bir tahta kılıçla yırttım toprak örtüsünü. 
Dağların içi bomboş, 

Gövdesi yok, gövdesiyok. 

BOZKIR KUYUSU 

Bir çam ağacını kıyıp kesmişler, 
Dalını kabuğunu soyup biçmişler. 
Bir bozkır kuyusuna seren etmişler. 

Vur tahta bakracım vur kuyunun suyuna, 
Çıplak seren inlesin. ip dolansm boynuna. 

Oğlanlar biçmiş kızlar tel tel örmüş keteni, 
Uzun mıı uzun seren'ip ipi. 
{)erin mi derin kuyunun dibi. 

Vur tahta bakracım vur karanlık suya. 
Gelen qeçerı su içsin tadına doya doya. 

Hir !Jlllıulu dağ başından bir tas yontmuşlar. 
Bir qarip kııyu ağzına delip oturtmuşlar. 
Giirıf-'Şirı alnına terkedip unutmuş/ar. 

Vur trıhta bakracım vur kuyunun dibine, 
Dök sularını seriniesin taş bileziğe .. 

Yayianın buzludur rüzgarı, toprağı. 
Kızgın yaz günlerinde tuzludur tadı, 
Buğdayı. arpası. çiçeği sarı mı sarı. 
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Vur tahta bakracım vur kuyunun kalbine, 
Merhem olmaz başkası, bu yaylanın derdine. 

Bir ana yetimini zulmedip yaban etmişler, 
Sırtına bez torba, elinde değnek çoban etmişler, 
Bir lokma, bir hırka şan için kurban etmişler. 

Vur tahta bakracım vur taş bileziğe, 
Yetim çoban su içsin bağrına sine sine .. 

Yaylamn düzü çakıl. yolu dik, dağı sarpa. 
At oynamaz, kervan geçmez, güneş yürür ay gider. 

Kuyusunun dibi derin ağzı dar. 
Gün göremez, gece iner kar girer. 

Vurma artık tahta bakraç garip kuyu keyijlensin, 
Yağmur yağdı: dertli seren bir mevsimcik dinlensin. 
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M. KEMAL YILMAZ 

1921 yılında Aydın'da dogdu. Babası Bahçı
van Hakkı Çavuş'tur. Umurlu ilk okulunu bitir
di. Siirt ve Aydın ortaokulunda. Eskişehir Lisesi 
ve Balıkesir Necatibey ögretmen okulunda oku
du. Bartın Çiftlik Köyünde ögretmenlik yaptı. 
Yüksek ögrenimini Ankara Gazi Egitim Enstitü
sünde tamamladı. 1949 yılında Milli Egitim Ba
kanlıgınca Fransa'ya gönderildi. Paris Üniversite
si'nden Fransız dili edebiyatı ve fikir tarihi bölü

münden diploma aldı. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli okullarda 
Fransızca ögretmenligi yaptı. Daha sonra Milli Egitim Bakanlıgı Dış 
Kültürel İlişkiler Genel Müdür Yardımcılıgı. Orta ögretim Genel Mü
dürliıklerinde bulundu. Thlim ve Thrbiye üyesiyken 1965'te Aydın'dan 
milletvekili seçildi. 1973 yılına kadar Parlamentoda bu ilimizi temsil 
etti. 1979'da M.E. Bakanlıgı Yurtdışı İşçi Çocukları Egitimi Genel Mü
dürü oldu. Daha sonra Londra Büyükelçiligimiz nezdinde Kültür Ate
şeligi ve İngiltere Bölgesi ögrenci müfettişligi görevlerinde bulundu. 
Milli Egitim Bakanlıgı Başmüfettişi iken yaş haddinden emekli oldu. 
"Şiir. beni hayata baglayan. yaşantıma zenginlik kazandıran bir sanat" 
diyen M. Kemal Yılmaz bir bölüm şiirlerini "Denizin Getirdigi Ölü 
Asker" adlı kitabında topladı. Şiirleri Varlık, Şadırvan, Ankara Sanat. 
Türk Dili, Kemalist Ülkü. Parlamento, Ülkü ve Halkevleri dergilerin
de yayınlandı. 

M. Kemal Yılmaz. kendine has bir üslüp içinde iyinin, güzelin. 
mutlulugun, iç huzurunun. yalınca sevginin. sevecenligin ve inancın 
şiirini vermegi amaç bilmiş ve bunda başarılı olmuştur. 

ATATÜRK'ÜN ELİ 

Daha ben, 
Atatürk'ü görmeden. 
Treni ağır ağır çekip gitti bizim köyden. 

Son vagonda, 
Son pencerede bir adam. 
Eleder durur bana. 

Ben Atatürk'ün elini gördüm. 
Görüp te selam durdum. 
Bir el ki. 
Kara tahtada ak kalem tutar. 
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Thptaze .. Yeni doğmuş geceden. 
Bir eli vardı uzanmış dudağına, 
Farkı yok bilmeceden. 

Bir el ki, düşün ür ha düşünür ... 
Th .. Kocatepe'den .. 

Uzakta bir beyaz el sallanır ... 
Thtar, seldmım alır ... 
Okşar beni. 
Bir el başak olur. 
Sararır kalır. 

Biçer ekinlerini köylülerimin , 
Bir el orak. 
Bir el tüfek olur, 
Atar, 
Parmak parmak. 

Bir el yorgun mu yorgun .. . 
Karanlıkları yarar. 
Uzanmış kırk yıl öteden. 
Ellerimizi arar. 

DENİZiN GETİRDİGİ ÖLÜ ASKER 

Kıyıda, 

Sıcak kumlarda bir genç adam yatıyor. 
Çizmeleri temiz, yepyeni 
Sanki hiç savaşmamış gibi. 

Deniz saçlarını bir güzel yıkayıp. taramış. 

Yolcusunu öpüp, uğurluyor dalgalar. 
Künye levhasında bir sayı 
Ve anlaşılmaz harfler var. 

Düşünde görmüşmüydü bu kıyıları? 
Annesi de varmıydı bilmem. 
Tipkı benim annem. 
Ağlıyan. seven ve bekleyen. 
O kadını kendi annem gibi 
Sevmek geliyor içtmden. 
Bu çocuk benim kardeşim sanki. 
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Deniz taşır yolcularını durmadan, 
Analar ise bekler yorulmadan. 
Daha kimler, kimler gelecek bilinmez ki! 
Ama. dalgalar buralara getirdiğini 
Bir daha geri götürmez ki! ... 

GENÇLİK PARKINDAKi KÜÇÜK TREN 

Yaşamak, bu kadar tatlı mı ne? 
Bu yaz, güneşte bir başkalık var. 
Nasıl da yürüdüm ilk kez 
Gençlik Parkı 'na kadar. 

Bir çocuk haykırdı birden 
Küçük trenin düdüğünden. 
Baktım. elimden tutmuş 
Haydi, bineltm. dedim içimden. 

Kurulduk şöyle pencereye ... 

Hey! 'Ielli sigaramın dumanı ... 
Bu tren, trenlerin en yamanı. 
Kurşun hızıyle aşıyoruz 

Geriye doğru zamanı. 

Bu tren başka tren, 
Bu tren çocuksu. delişmen. 

Dönüp durma böyle parkın içinde. 
N'olur, küçük tren yavru tren. 
Git. bana çocukluğumu getir, 
Ya da al beni ona götür. 
Varalım gayri son istasyona 
Bu işi bir yerde bitir. 

KlYAMET GÜNÜ 

Bulut asık suratlı, 

Böylesi kararıp dolunca, 
Yağmur yıllarca yağmalı; 

Boşanıp zincirlerinden toprak 
Bir güzel doymalı. 
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Bu yaşlı. bu bitkin. bu tutsak nehir. 
Fı.rlamalı yatağından birden. 
Kırmalı tüm kapıları demirden 
Sular da özgür olmalı. 

Bastille Meydam karanlık. 
Yağmur altında iki yalnız kişi. 
Bir şey yapmalı, buna bir şey demeli 
Ya da sevişmeli. 

Evler boşalmalı sokaklara. 
Ve de mezarlar ve de ahırlar. 
Çekmeceler açılıp. kasalar kırılmalı. 
Kağıtlar yırtılıp. savrulmalı havaya 
Her davaya yeniden bakılmalı. 

Memeleri yere ağan kocaman sarı inek 
Köyün ortalamalı. 
Bu ineği birlikte sağmalı. 

Baba ile oğul. 
Jekil ile çoğul. 
Ana ile kız. 
Kara ile deniz. 

Varlıkla yokluk. 
Azlıkla çokluk. 

Güzel ile çirkin, 
Sevgi ile kin. 

Hepsi yer değiştirmelt. 
Dünyayı bir de o zaman görmeli. 
Olacak şey mi? Şair aklı bu. 
Ne de olsa biraz deli! 

SEN VE BEN 

Notre-Dame kilisesinde çanlar çalıyor. 
Senin için. 
İyilik, doğruluk ve insanlığa dair, 
Türlü dualar bilirim ki. 
İki m izin. 
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Her ülkede ayrı ayrı güzellikte, 
Bütün dilleri konuşur mehtap. 
Ayni gök kubbesi altında yıldızlarımız vardır. 
Yıldızlarımız sönük. yıldızlarımız harap. 

Bugün ne kadar yorgun yine Seine nehri, 
Uzamvermiş ayaklarımız altına. 

Sulara iki gölge düşmüş. iki ayrı ağaçtan, 
Birisi senin. birisi benim, 
Peki ama, bu sular kimin? 
Ya sen ktmtnsin? 

Ne olur dinle! 
Eyfel değil mi şu karşıda görünen? 
İstermistn, oraya çıkalım seninle? 
Sonra şu tarafa doğru, 
Uzaklara, çok uzaklara baksak. 
Görünmez mi dersin Galata Kulesi? 
Farkedilmez mi hayal meyal 
Bizim köyün beyaz minaresi? 

ODAM 

Odamı kendim için döşedim. 
Sabahları yalnız güneşi gönderin, 
Penceremden içeri. 

Uzak ve ışıklı bir kentin, 
Renk renk sevgilertyle doluyum: 
Elbet konuşacak, söyleyeceklerim var. 
Gizli! 

Dostlarla yapayalnız kalacağım adamda, 
Belki, boylu boyunca uzanacağım yatağıma. 
Hiç bir şey düşünmeden dolaşacağım, 
Şarkılar söyleyeceğim rasgele 
Belki de ağlayacağım ... 

Beklediklerim siz değilsiniz. 
Çalmayın kapımı boş yere. 
Sevdiklerimi alırım içeri 
Odam değil mi? 
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İSMAİL HAKKI YILANLIOGLU 

1918 yılında Kastamonu'da dogdu. Babası 
Ahmet Necip Efendi'dlr. Uzun yıllar askeri vete
riner olarak orduda vazife gördü. Kastamonu'dan 
1 ve ll'nci dönemlerde milletvekili seçildi. Parla
menter hayatından sonra ticaretle ugraştı. Şiirle
rini hece vezni ile yazmıştır. 

Konu olarak Bayrak. Vatan Sevgisi, Milli He
yecan, Kahramanlık türünde başarılı şiirler yaz
mıştır. Şair yazı ve şiirlerini Kopuz. Orkun. Boz

kurt. Ergenekon. Gökbörü. Çıgır, Çınaraltı, Altınışık, Kürşad, Serden
geçti, Gurbet. Bayrak ve Ocak dergilerinde yayınladı. 

Eserleri: 
Meş'alem (Şiirler), Armaganım (Manzum piyes ve şiirler). Manzum 

ögütler, Şehit Ocagı (4 perdelik manzum piyes), Yol Boyunca (Şiirler), 
Siyonizm, Kapitalizm ve Komünizm ... vb. yer almaktadır. 

BAYRAK 

Altından yapılsa azdır direğin. 
Canım bayrak, kanım bayrak, al bayrak! 
Dünyanın cenneti senin durağın. 
Canım bayrak. kanım bayrak, al bayrak! 

Vatanın göğsünde pırlantasın sen, 
Şehit seni anar canın verirken. 
Ölürüm yolunda düşünmeden ben. 
Canım bayrak. kanım bayrak. al bayrak! 

Dalgalanman Türk'e hayat, can olur. 
Al al rengin şehitlere şan olur. 
Göz koyamaz sana eller kan olur. 
Canım bayrak. kanım bayrak, al bayrak! 

Giyersin sırmalar adın değişir. 
Ardında ordular kükrer döğüşür 
Koç yiğitler serden geçer boğuşur. 
Canım bayrak, kamm bayrak, al bayrak! 

Yılanlıoğlu Bayrağına vurulmuş. 

Bayrak şeref, şan ipiyle örülmüş, 
Şehitlerin kanlarından derilmiş, 

Canım bayrak. kanım bayrak. al bayrak! 
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TOPRAK 

Açarsın bağrını analar gibi, 
Senden kutlu, senden üstün var mıdır? 
Vatanın süsüsün kınalar gibi, 
Senden kutlu, senden üstün var mıdır? 

Her şey sende biter, sende bereket, 
Her şey senden olur. sende hareket. 
Dağ sende, bağ sende, sen düşmana sed, 
Sana göğsü siper etmek ar mıdır? 

Bahar olur buram buram tütersin. 
Yaz gelince tarla, bayır süslersin, 
Ac ' ı tok'!! herkesi sen beslersin, 
Bir avucun, bir altınla bir midir? 

Bolluk sende, hayat sende, can sende, 
Ata sende, şehit sende, kan sende, 
Vatan sende, şeref sende, şan sende, 
Senin için ölmeyen er, er midir? 

Yılanlıoğlu toprak kokar her yerin, 
Dökülsün toprağa alnından terin, 
Bu toprak yoluna adaktır ser'in, 
Vatan için akmayan kan kan mıdır? 

ANADOLUM 

(Bu destandan seçme kıtaları 

Pınarların göze göze, 
Bağın bakar süze süze. 
Senin aşkın yeter bize. 

Benim eşsiz güzel yurdum. 
Ana dolu. Anadolum .. 

Thprağın var kına gibi, 
Adın mü~k ana gibi, 
Boyun bosun suna gibi. 

Yurtlar şahı. güzel yurdum, 
Ana dolu. Anadolum. 
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Üç yamnda denizin var, 
Dağlarının yaşmağı kar, 
Göllerinin yatağı dar. 

Dalga dalga mavi yurdum, 
Ana dolu, Anadolum .. 

Erzincan 'ın kuşuna bak! 
Ankara 'mn taşına bak! 
Bolulu 'nun aş'ına bak! 

Türkü türkü kokan yurdum, 
Ana dolu, Anadolum .. 

Doğun başka, batın başka! 

Serıin için düştüm aşka! 
Gündüz işte, gece düştel 

Gönül tutuşturan yurdum, 
Ana dolu, Anadolum .. 

OGLUMUN NİNNİSİ 

Bahar örtmüş mavi yaşmak başına, 
Güneş benzer ak pırlanta taşına. 
Rastlamadım şu dünyada eşine .. 

Çabuk büyür uyuyunca ninni. 
Yiğit olur büyünce ninni.. 

Ağlama da sana ninni söyleyim, 
Sensin bütün ümitlerim, her şeyim. 
Yiğit oğlum. güzel yavrum. meleğim .. 

Çabuk büyür uyuyunca ninni, 
Yiğit oğlur büyüyünce ninni .. 

Yiğit olup düşmanları öldüret 
Alim olup nice şeyler bildiret 
Yavuz olup Türk yüzünü güldüre! 

Çabuk büyür uyuyunca ninni. 
Yiğit olur büyüyünce ninni.. 

Kılıcıyla şu dünyada nam ala! 
Gayri Türk'ü dost tutmayıp el bile! 
Doğruluğu kendine yol bile! 
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Çabuk büyür uyuyunca ninni, 
Yiğit olur büyüyünce ninni.. 

Namusile. şerefile yaşaya! 
Sır vermeye aman namerd kişiye! 
Daim Türk'ün şerefini taşıya! 

Çabuk büyür uyuyunca ninni, 
Yiğit olur büyüyünce ninni.. 

Yüreğine Türklük aşkı dolası! 
Sade onun divanesi olası! 
Milletinin büyüklüğün bilesi! 

Çabuk büyür uyuyunca ninni, 
Yiğit olur büyüyünce nin ni.. 

Korku nedir böyle bir şey bilmeye! 
Aşık ola yurdu için ölmeye! 
Aldırmaya atsız. yaya kalmaya! 

Çabuk büyür uyuyunca ninni, 
Yiğit olur büyüyünce ninni.. 

Yuvasına sadakat/e bağlanal 
Boş durmayıp çalışmakla eğlene! 

Thnrı uzun ömür versin oğlana! 

Çabuk büyür uyuyunca ninrıi. 
Yiğit olur büyüyünce ninni. 

YILANLIOGLU BABÜR 'üne seslenir, 
Oğlu onun kucağına yaslanır, 
Gözü dolar kirpikleri ıs lan ır .. 

Çabuk büyür uyuyunca ninni, 
Yiğit olur büyüyünce ninni .. 

AKŞAM 

Güneş durgun sularda seyrederken reng 
Kuşlar garip/enerek çırpınıyor uzakta. 
Ve herkes birer birer kaybediyor dengini 
Gün ışığı kayıyor ufuktaki kızakta .. 
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Acıyarken ömrüme, bir günün gidişiyle, 
Ağır ağır inmekte ujka siyah perdeler. 
Tükenen bir aleme en içten sezişiyle, 
Veda etmekte böyle en çılgınca neşeler. 

HAN 

Kendi gitti, 
Ömrü yetti, 
İsmi kaldı yadigar. 

Atlı girdi, 
Postu serdi, 
Yaya çıktı şahsüvar. 

Perde gerdi, 
Örttü derdi, 
Handan eller etti kar. 

Kimi yattt, 
Kimi battt, 
Unutuldu yolcular. 

İlk sahibi, 
Mülk sahibi, 
Handan çekti çok zarar. 

Ytk bu ham, 
Gör ciham, 
Çabuk davran vakit dar ... 
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MEHMET EMİN YURDAKUL 

1869 yılında İstanbul'da dogdu. Babası balık
çı Salih Reis'tir. İlk ögrenimini ve askeri rüştiye
yi İstanbul'da bitirdi. 1889 Mektebi Hukuka ya
zıldıysa da bitirimedi. Ogrenciligi sırasında (Fa
zilet ve Asalet) isimli bir eser yazdı (1890).Bu ese
rini Sadrazam Cevat Paşa'ya gönderdi. Cevat Pa
şa kendi döneminde kaabiliyetli gençleri koru
makla ün yapmıştı. Nitekim Paşa. Mehmet Emin 
Yurdakul'u Rusumat Emaneti Thhrirat Kalemi 

Müsevvidligine atadı. Bu görevde 1907 yılına kadar kaldı. Erzurum 
Rüsümat Nazırhgında bulundugu zaman 2'nci meşrutiyet ilan edil
di. Muşretiyetin ilanına ilişkin çabalarda Mehmet Emin Yurdakul'un 
da büyük emegi vardı. Nitekim bu çabaları sebebiyle Erzurum'dan 
lrabzon'a aynı görevle atandı. lrabzon'a ittihad ve lerakki'nin yöne
tim kurulunda bulunuyordu. 31 Mart olayında irticaın bu ilimize bu
laşmaması için büyük çaba harcadı. isyanın bastırılmasından sonra 
Arif Hikmet Paşa'nın nazırhgı sırasında Bahri ye Nezareti müsteşarlı
gına getirildi. Bahriye konusu kendisine çok yabancıydı. Bu yüzden 
bu görevden ayrıldı ve Hicaz Valiligi'ne tayin oldu. Mekke Emiri Hü
seyin Şerif Hüseyin'le anlaşamadı. '!ekrar Valilik yapmak üzere Sivas'a 
gönderildi. Sivas'ta bazı memurlan başka yerlere nakil için yetki ala
mayınca istifa ederek İstanbul'a döndü. 1911 yılında Türk Ocagı'nın 
Reisligi'ne getirildi. Ayrıca "Türk Yurdu" adında milliyetçi bir dernek 
kurdu. istanbul'a dönüşünün daha yılını doldurmadan Erzurum'a Vali 
tayin edildi. Bu ilimizde bir yıl bu görevde kaldıktan sonra Thlat Pa
şa'nın Sadrazamlıgı sırasında yirmi beş hizmet yılını doldurdugu öne 
sürülerek emekliye çıkarıldı. Ülkede kanun hakimiyeti yerine keyfi yö
ne timi esas alan ittihad ve lerakki partisine sonuçta Mehmet Emin 
Yurdakul'da cephe aldı. Haksızhga tahammülü yoktu. Nitekim 1913'de 
sözlerinde ve hareketlerinde bagımsız kalma şartıyla Musul'dan mil
letvekili seçildi. Tüm memuriyet hayatı süresince Edebi çalışmaları
na hiçbir zaman ara vermemişti. Türklerin milli şciiri olarak yurt içinde 
ve dışında büyük şöhret yapmıştı. Milletvekilligi süresince edebi ça
lışmalarını hıziandırma imkanına kavuştu. Birinci Dünya Savaşından 
yenilerek çıktıgımız için Mehmet Emin Yurdakul çok sarsılmış ve üzül
müştü. Türk ruhunun ölmezligine, onun esarete boyun bükmeyece
gine dair şiirler yazdı. 1921 Mart'ında Yusuf Akçura ile beraber İstan
bul'dan ayrılarak önce inebolu'ya sonra da Ankara'ya ulaştı (Nisan 

338 



1921). Atatürk kendisini sevgiyle kabul etti. Bir süre sonra Atatürk'
ün direktifleriyle Samih Rıfat ile birlikte halkın moralini güçlendir
mek için Anadolu'ya gönderildi. Adana ve Antalya'da milli mücadele 
yolunda büyük hizmetler yaptı. Büyük taarruzdan sonra Türk Ordu
sunun İzmir'e girmesini takip eden günlerde İzmir'de Atatürk ile bu
luştu. Sonra beraberce Ankara'ya döndüler. Şarki Karahisar'dan mil
letvekili seçildi. Sonraki seçim dönemlerinde Urfa ve İstanbul'dan mil
letvekili seçildi. Son yıllarında, karısının ölümü ve evinin yanması M. 
Emin Yurdakul'u çok sarsmıştı. Ocak 1944'de İstanbul'da vefat etti. 

Eserleri: 
Türkçe Şiirler (1900), Türk Sazı (1914), Ey Türk Uyan (1914), Thn 

Sesleri (1915), Ordunun Destanı (1915), Dicle Önünde (1916), Thran'a 
Dogru (1918), Zafer Yolunda (1918), İsyan ve Dua (1918), Aydın Kızları 
(1919), Mustafa Kemal (1928), Ankara (1939). 

Nesir Kitaplan: 
Fazilet ve Adalet (1890), Türk'ün Hukuku (1919), Dante'ye (1928) 

yi saymamız mümkündür. 

YA GAZİ OL, YA ŞEHİD 
Yurdumun Dişi Arslanları'na 

Haydi yavrum ben seni bugün için doğurdum, 
Hamurunu yiğitlik duygusuyla yoğurdum. 
Türk evladı odur ki. yurdu olan toprağı, 
Ana ırzı bilerek yad ayağı bastırtmaz, 
Bir yabancı bayrağı, 
Eza n sesi duyulan hiçbir yere astırtmaz .. 

Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım; 
Şu yaralı bağnma kara taşlar çalayım! ... 

Haydi oğlum, haydi git; 
Ya gazi ol, ya şehid! ... 

Haydi yavrum! Köyüne, nişanlına veda et; 
Sapanını, tarlanı, her şeyini feda et 
O silaha sarıl ki, böyle günde bir erkek 
Bu dualı demirden başka birşey kullanmaz; 

Bunu tutan bir bilek 
Köleliğin uğursuz zincirine uzanmaz. 
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Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım; 
Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. 

Haydi oğlum, haydi git; 
Ya gd.zi ol, ya şehid! ... 

Haydi yavrum! Kendine sen de, "Yiğit er" dedir; 
Büyüdüğün gaziler ocağına can getir; 
O cenkleri kazan ki, senin büyük "Türk" adın 
Yedi-iklim, Dört-bucak içer'sine ün salsın; 

Beşyüz yıllık ecdadın 

Kabirierde titreyen kemikleri öç alsın. 

Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım; 
Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. 

Haydi oğlum, haydi git; 
Ya gd.zi ol, ya şe h id! ... 

Haydi yavrum! Bu gün de dertli ntnen ağlasın; 
Ayrılığın oduyle yüreğini dağlasın; 
O yaşları saçsın ki, senin arslan göğsünde 
Benim kanlı gözyaşım düşman için kin olsun; 

Kara yerin yüzünde 
Ayağının bastığı dağlar, beller leş dolsun. 

Git evladım. yıllarca ben oğulsuz kalayım; 
Şu yaralı bağnma kara taşlar çalayım. 

Haydi oğlum. haydi git; 
Ya gd.zi ol, ya şehid! ... 

ANADOLU'DAN BİR SES Y AHUD CENGE GiDERKEN 
Yurdumuzun Koç-Ytgitleri'ne 

Ben bir Türk'üm dinim, cinsim uludur, 
Sinem, özüm ateş ile doludur, 
İnsan olan vatanının kuludur, 

Türk eviadı evde durmaz; giderim! 

Yaradan'ın Kitab'ını kaldırtmam, 

Osman'cığın bayrağını aldırtmam, 

Düşmanımı vatanıma saldırtmam, 

1hnrı evi viran olmaz; giderim! 
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Bu topraklar ecdadımın ocağı, 
Evim. köyüm hep bu yerin bucağı. 
İşte vatan! İşte Thnrı kucağı! 

Ata yurdun evlat bulmaz; giderim! 

Thnrı 'm şahtd duracağım söz ümde, 
Milletimin sevgileri özümde, 
Vatanımdan başka şey yok gözümde, 

Yar yatağın düşman almaz; giderim! 

Ak gömlekle gözyaşımı stlertm. 
Kara taşla bıçağımı btlertm. 
Vatanımçün yücelikler dilerim. 

Bu dünyada kimse kalmaz; giderim! 

BlRAK BENİ HAYKIRAYIM 

Ben en haktr bir insanı kardaş duyan bir ruhum: 
Bende esir yaratmayan bir Thnrı 'ya iman var; 
Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar: 

Mazlumların tnttkamı olmak için doğmuşum. 
Volkan söner. lakin benim alevlertm eksilmez: 
Bora geçer. lakin benim köpüklertm kesilmez. 

Bırak beni haykırayım. susarsam sen matem et; 
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet 
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir: 

Zaman ona kan damlayan dişlerint gösterir. 
Bu zavallı sürü için ne merhamet, ne hukuk: 
Yalnız bir sert bakışlı göz, yalnız ağır bir yumruk! 

SAKIN KESME 

Ey hemşehrt! Sakın kesme. yaş ağaca balta uran el unmaz! 
Na, kütükleri .. Nice yıldır. hiçbirine kervan gelmez. kuş konmaz: 
Bunları kes. o baltanla bu çürümüş ağaçları yere ser! 

Bak. sizin köy şu yemyeşil koruluğ un gölgesinde ne güzel! .. 
Gönülleri açmadadır. yaprakların arasından esen yel. 
Yazık. günah olmaz mı ki. çıplak kalsın bu zümrüt yurt. şirin 
yer! 
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Hem dünyada en birinci borç değil ml her kula, 
Bir tohumu fidan yapmak, fidanı da bir orman? .. 
Eğer böyle olmasaydı, ne kalırdı oğula; 
"Mtrdsımı artır" diye öğüt veren atadan? .. 

Sakın kesme. her dalından bir güzel kuş ses versin; 
Sakın kesme, gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin; 
Sakın kesme, şu sevimli köye kanad-kol gersin: 
Sakın kesme, aziz vatan günden güne şenlensin! ... 

YOLCU 

"Fırtına var ... " 
"Varsın olsun, kıyametler koparsın: 

"Sen yolunda bir büyük dev adımıyle ilerle! 
"Durma, yürü: ayakların yürümekten kabarsın: 
"Ölümlerden kurtulunur ileriye gitmekle! ... 

"Ztyanı yok, sendele, düş; şu geçitten uzaklaş: 
"Atacağın her adımla menziline koş, yaklaş; 
"Yürü, yürü, yarı yolda kalma, haydi ileri! ... " 

"Oh, çığ uçmuş ... " 
''Görüyorum, lakin bundan ne çıkar; 

Sen yolunda bir büyük dev adımıyle ilerle. 
"Durma, yürü, insan-oğlu ister ise dağ yıkar: 
"Kayalıklar bir yol olur, bir parçacık eme.kle! ... 

"Bak, şu sarp. dik dağ başına; işte ayak izleri! 
"Bunlar bütün senden önce geçenleri gösterir: 
" Yürü, yürü. artık yeter korkakltğın elverlr! ... " 
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ALİ CANİB YÖNTEM 

1887'de istanbul'da dogdu. Babası Evkaf ne
zareti memurlarından Halil Saib Bey'dir. İlk ög
renimini Gülfem Hatun İlkokulunda, orta ögreni
mini de Thptaşı Askeri Rüşdiyesinde yaptı. İki yıl 
boyunca Selamsız'daki Fransız okuluna gitti. Ba
basının Selanik'e atanması üzerine ögrenimini 
orada tamamladı. İstanbul'daki mektebi hukuka 
yazıldıktan bir yıl sonra Selanikte açılan rnekte
bi hukuka kaydını naklettirdi. ögrenciligini sür

dürürken öte yandan da Selanik'teki İttihat ve lerakki Okulu ile Zira
at Mektebi Alisi'nde ögretmenlik yapmaktaydı. 1909 yılında Fecr-i Ati 
Thpluluguna girdi. 

Bazı dergilerde şiirlerini yayınlamaya başladı. 1911 yılında Sela
nik'te çıkan "Genç Kalemler" dergisinin baş yazarı oldu. Balkan Sa
vaşı yenilgisi ile Selanik'in elimizden çıkması üzerine bu il merkezin
den ayrıldı ve Çanakkale Lisesine edebiyat ögretmeni olarak atandı. 
1913 yılından sonra da İstanbul'a gelerek çeşitli okullarda ögretmen
lik görevini sürdürdü. 1918 yılında Milli Edebiyat Meselesi ve Cenab 
Bey'le Münakaşalarım'ı bastırdı. Şiirlerini ise "Geçtigim Yol" adında 
bir kitapta topladı. Milli mücadele yıllarında 1rabzon Lisesi Müdürlü
günde ve Giresun Milli Egitim Müdürlüklerinde bulundu. Milli müca
daleden sonra tekrar İstanbul'a yerleşti. Kabataş Lisesi ile İstanbul Er
kek Muallim Mekteplerinde Edebiyat ögretmenligi yaptı. Bir süre Yahya 
Kemal'den boşalan Edebiyat Fakültesindeki kürsüde edebiyat dersle
ri okuttu. Liseterin birinci sınıfı {Çin yazdıgı (Edebiyat) isimli eseri yıl· 
larca liselerde ögrencilere oku tutmuştur. Bir süre sonra da "Epope ve 
Edebi nevilerle mesleklere dair" Malümat"ı, 1931 'de de "Türk Ede
biyatı Antolojisi" adındaki eserlerini bastırdı. 1934 yılında Ordu mil
letvekili seçildi. Bir yıl sonra "Ömer Seyfettin Hayatı ve Eserleri" adlı 
inceleme kitabını yayınladı. 1943'te İstanbul Edebiyat Fakültesi'ne 
Türk Edebiyatı Bölümüne ögretim görevlisi olarak atandı. 1950 yılın 

da Çanakkale milletvekili seçildi. Ali Canib Yöntem 1967 yılında ve
fat etti. 

ŞARKIN UFUKLARI 

Daldım gözünde vehm uyuyan susmuş ujkuna. 
Ey şark, kanmadın mı asırlarca uykuna? 
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Hala huşıl'a kubbeler en hisli bir penah, 
Hala minarelerde tevekkül diyen bir ah, 
Hala saçaklarında güller baykuş evlerin, 
Hala köpek eninleri serper sokakta kin, 
Hala hurafeler yaşatır her çürük kafes, 
Hala beşik gıcırtısı, hala o toz lu ses ... 

Yükselmiyen tazarru 'un ey şark bitmiyor, 
"Hayyün-alel felah"ım gökler işitmiyor ... 

Sönsün fezalarında sükıln işleyen se her, 
Dönsün zeminlerinde de isyana secdeler, 
Diz çökmesin sağır göğe öksüz duaların, 
Yaksın bütün ufukları artık belaların 
Her zulmü, kahrı boğmağa bir parça kan yeter; 
Ey şark uyan yeter, yeter ey şark, uyan yeter/ ... 

YAPRAK 

Anıyordum baharı çırpınarak 

Düştü bir gölge şey avuçlarıma: 
Baktım, ölmüş zavallı bir yaprak. 

Ey hazan artık intikam alma, 
Şimdi zulmetleriyle haykıracak 
Sana hüsran bakışlı mavi sema. 

Bu hazan belli çok fidan kıracak, 
Örtecek dallarıyla yollarımı. 
Sen fakat söyle ey güzel yaprak, 
Söyle çehren kadar ölüm sarı mı? 

YAZ GÖRÜŞLERİ 
İkindi 

-Odalarda-

Artık uçar camlarda serseri kelebekler. 
Gölgeler kırık dökük ... Sanki bir şeyler bekler. 
Dağılır sessizliğe iki sinirli: "Çın! Çın!" 
Minderde uyuyan kız bakınır hırçın hırçın! 

-Ovalarda-

Böcekler susmuş; kıra bir gariplik çökmüştü; 
Sanki altın başaklar erimiş bir gümüştü. 
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Yerler, esen rüzgara diyordu: "Bir yudum su, 
"Ey bilinmez ellertn dinlenmtyen yolcusu/" 

-Denizlerde-

Deniz ateş rüyalar içinde yandı yandı. .. 
Bir yelkenli geçerken ürpererek uyandı. 
Baktım: Demin silinen kıyılar şimdi geniş, 
Sarı, durgun sularda ilahi bir gertntş ... 

EYLÜLÜN DENİZİ 

Eylülün denizi, niçin gözlerin, 
Kapanmış ru 'ydsız. boş bir kuyuya? 
Daha dün her dalgan gürlerdt derin, 
Coşkun bir bela en gizli kuytuya. 

Eylülün denizi, sen şair misin? 
Şimdi bir afacan çocuk, bir deli, 
Sonra bir kötürüm, sonra bir miskin 
İhtiyar ki bıkmış hayattan belli. 

Hani ba'zan senin "Htcranı unutl" 
Diyen mavi, baygın bakışın vardı. 
Hani sis ufuklar uzakta, yakut 
Bir cennetten sana nürlar yollardı. 
Dalgalar, ey büyük deniz, dalgalar 
Dualar tndtrstn sana göklerden. 
Benim dalgalarda çarpan kalbtm var, 
Bir şeyler haykınr uzak bir yerden. 

İstersen, öyle pek çılgın olmasın, 
Büseden, hayalden olsun gözleri. 
Yüksek kayalarda irkilen dalgın 
Gençlere koynunda aratsın şi 'ri. 

İstersen, kapansın gökler üstüne; 
İstersen, bir tekne parçalanmasın. 
Haykırsın kıyıdan bir hasta ntne, 
Yalnız gözlerini böyle yummasıni 

SOKAK FENERİ 

Ölü bir camdan ağlayan korku 
İniyor sersert ve boş geceye; 
Kaldırımlar bütün süküt, uyku ... 
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Her duvar, her kovukta şimdi niye 
Bir büyük göz niydz eder, ağlar 
·"Bitsin ar ttk bu gizli şübhe!" diye? 

Korkanm ... Sakla mr heyüldlar ... 
Bana der: "İşte bir sahife. oku, 
San gölgernde hasta kalbin var! .. " 

Ölü bir camdan ağlayan korku ... 

KELEBEK 

Mavi bir gölge uçtu pencereden; 
Baktm; dvdre bir küçük kelebek; 
Yarar.ıaz geldi kim bilir nereden? .. 

Belli yorgundu; bir veremli çiçek 
Gibi serpildi ldmbamn yamna; 
Bir duman uçtu gitti titreyerek ... 

Anladtm ktydt yavrucak camna 
Söyle ey mavi gölge, söyle eğer 
Bir ölümden de çok fenaysa bana, 

Şu karanltk, şu kimsesiz gece ler ... 
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HASAN ALİ YÜCEL 
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yazmıştır. 

347 



ŞARKI 

Sen bezmtmize geldiğin akşam seher olmaz, 
Aşkın beni sermest edtyorken keder olmaz. 
Ölsem de senin uğruna canım heder olmaz, 
Sen bezmtmtze geldiğin akşam neler olmaz. 

Dalgın ve ilahi ertten bir bakışın var. 
Bir anda bütün ruhumu birden yakışın var. 
Karşımda perller gibi nazan akışın var. 
Sen bezmimtze geldiğin akşam neler olmaz. 

BAYRAGIM 

Atalarım gökten yere 
İndirmişler ay yıldızı. 
Bir buluta sarmı'jlar ki 
Rengi şafaktan kırmızı. 

Onun ateş kırmızısı. 
Ne gelincik, ne de gülden. 
Türk oğlunun öz kanıdır. 
Ona bu al rengi veren. 

Ay yıldızı, gökyüzünün, 
Ayla, yıldızından yüksek. 
Türkün alın yazısıdır, 
Türktür onu yükseltecek. 

Vazifemdir, bayrağımı 
Üstün tutmak, her bayraktan, 
Can veririm, kan dökerim, 
Vaz geçernem ben bu haktan! 

ANKARA 

Ankara 'dan doğdu gün, 
Öğün, Türk oğlu, öğün. 
Thn yeridir Türklüğün, 
Bahtı ak, taşı kara, 
Adı büyük, Ankara .. 

Ordu orda kuruldu. 
Düşman ardan koğuldu. 
Türke bir kale oldu, 
Bahtı ak. taşı kara, 
Yurdun kalbi. Ankara .. 
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Harp meydanı, ovası, 
Başkumandan obası. 

Yüce kartal yuvası, 
Bahtı ak, taşı kara. 
Can evimiz, Ankara .. 

KENDIMDEN KENDİME 

Sundular aşk dolusun vecd ile aldım, tçttm: 
Sonra uzattım sana, al dedim, almam dedin. 
Senin geçttğtn yoldan, çoktanberi vazgeçttm, 
Vahdet meyhanestnde kal dedim, kalmam dedin. 

Bir şevk uyandı bende, hal bu ya, gönül bu ya: 
Aşka gelip atıldım coşkun akan şu suya. 
Ulu Th.nrım boğmadı, tçttm ben doya doya; 
Varlık sonsuz bir derya, dal dedim, dalmam dedin. 

Kendini bulmayana hak menztlt ıraktır: 
Gönül verme tkbale, bir muvakkat duraktır; 
Kaygısız ömür sürmek insan için bir haktır: 
Verilmiyen bu hakkı çal dedim, çalmam dedin. 

Bağlatma sen gönlünü bir ince saç teline; 
Verme sakın dümeni başkasının eline; 
Kendin ştştr yelkeni, bakma talth yeltne: 
Gemint engtnlere sal dedim, salmam dedin. 

GEL ANLAT 

Hem aşkım, hem ümidim, hem de neş'emstn: 
Nestn sen kız, gel anlat, sen benim nemstn? 
Hayalimden geçen her sırr~ mahremstn, 
Nestn sen kız, gel anlat, sen benim nemstn? 

İçinden kükrtyen bir eski volkandım, 
Senin sevgtnle birden sarsılıp yandım. 
Nasıl yaktın, ki ben bir damla al kandım, 
Nestn sen kız, gel anlat, sen benim nemstn? 
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ALLAH BİR 

Thk hür varlık, senindir ancak; 
Hürriyettir kemale varmak. 

Hür mutlaktır, bağımsız, adsız: 
Efiakl aşar, uçar kanatsız. 

Miraç, bu türlü bir uçuştur; 
Ruh oldu uçan, ne mutlu kuştur. 

Uçsuz bu feza, durak yok onda; 
Bir küll bu, yakın uzak yok onda. 

Serbestçe Nebi uçup yol aldı. 
Cibril fakat yoruldu. kaldı. 

Thvhidine erdi Fahr-i alem, 
Üstün çıktı melekten adem. 

Sen, böyle irade eylemlştin; 
Mahbılbuna öyle söylemiştin. 

Her istediğin olur muhakkak. 
Hürriyetin oldu çünkü mutlak. 

Bir nebzesi var onun beşerde, 
Yok olsa sorum ne hayr ü şerde? 

Baskıyle. cebirle olmaz iman, 
İkraha yasak deyince Kur'an. 

Hürriyetsiz ibadet olmaz. 
Hürriyetsiz diyanet olmaz. 

Allahına bağlanınca kullar. 
Birden açılır önünde yollar. 

Hürriyete yaklaşır içinden. 
Thvhide varır bu yolda dinden 

İmana yaktşmıyor esaret, 
Hür olmadadır bütün selamet. 

İslamiyet bu kurtuluştur, 
Hürriyeti dinde bir buluştur. 

Feyz aldım onun hakikatinden, 
Kurtuldum esirlik afetinden. 
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TÜRKİYE BÖYÖK MiLLET MECLiSi'NDE 

İSTİKLAL MARŞI GÖFTESİNiN KABULÜ 

VE 

MARŞ GÜFTESi YAZARI PARLAMENTER ŞAiRLER 



RESMIGAZETE 
i : ı 1.3.1337 c : 2 

ı Mart 1921 

"İSTİKLAL MARŞI"NIN KABULÜ İÇİN T.B.M.M.'DE 
YAPILAN MÜZAKERE 

REİS- İstiklal marşlarmdan bir tanesinin kürsüden okunmasına 
Heyeti Celile karar vermişti. 

HAMDULLAH SUPHİ B. (Antalya)- Arkadaşlar, hatırlarsınız Ma
arif Vekaleti son mücadelemizin ruhunu terennüm edecek bir marş 
için şairlerimize müracaat etmiştir. Bir çok şiirler geldi. Arada yedi 
tanesi en fazla evsafı haiz olarak görülmüş ve ayırılmıştır. 

SALiH Ef. (Erzurum)- İsimleri nedir? 
HAMDULLAH SUPHİ B.- Ayrıca arzedilecektir. Yalnız vekalet yap

mış oldugu tetkikatta fevkalade kuvvetli bir şiir aramak lüzumunu his
settigi için ben şahsen Mehmet Akif Beyefendiye müracaat ettim ve 
kendilerinin de bir şiir yazmalarını rica ettim. Kendileri çok asil bir 
endişe ile tereddüt gösterdiler. Bilirsiniz ki bu şiirler için bir ikramiye 
vadedilmiştir, halbuki bunu kendi isimlerine takribetmek arzusun
da bulunmadıklarını ve bundan çekindiklerini izhar ettiler. Ben şah
sen müracaat ettim. Lazımgelen tedabiri alırız ve icabeden ilanı ya
parız dedim. Bu şartla büyük dini şairimiz bize fevkalade nefis bir şi
ir gönderdiler. Diger altı şiir le beraber nazarı tetkikinize arzedeceğ;iz. 

İntihab size aittir. Arkadaşlar reyimi ihsas ediyorum. Begenmek, 
takdir etmek hususundahaizi hürriyetim. İntihabımı yapmışım. fa
kat sizin intihabmız benim intihabımı naksedebilir. Arkadaşlar bu si
ze aittir efendim. 

İSTİKLAL MARŞI 
I 

Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak: 
(Şiddetli alkışlar) 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 
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2 

Çatma; kurban olayım, çehreni ey nazlı hilcil, 
Kah~aman ırkıma bir gül! ne bu şiddet, bu celal? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helcil... 
Hakkıdır, hakka tapan. milletimin istiklcil. 

(Alkışlar) 

3 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? şaşarıml 
Kükremiş sel gibiyim: bendimi çiğner aşarım: 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

4 

Garbın cifakım sarmışsa çelik zırhlı duvar. 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! nasıl böyle bir imam boğar, 
"Medeniyet!'" dediğin tek dişi kalmış canavar? 

5 

Arkadaş! yurduma alçakları uğratma. sakın. 
Siper et gövdeni. dursun bu hayasızca akın. 
Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın .. 
Kim bilir belki yarın .. belki yarından da yakın. 

(Alkışlar) 

6 

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tam: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatam. 
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsanda, bu cennet vatanı. 

(Alkışlar) 

7 

Kim bu cennet vatanın .ığruna olmaz kifeda? 
(Alkışlar) 

Şüheda. fışkıracak. toprağı sıksak şüheda! 

Canı. candnı. bütün varımı alsın da hüda, 
Etmesin tek valcınımdan beni dünyada cüda. 

(İnşaallah sadaları) 
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Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli, 
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. 

9 

O zaman veedile bin secde eder -varsa- taşım. 

Her cerihamdan, ilahi boşanıb kanlı yaşım. 
Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 

(Alkışlar) 

lO 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. 
Ebediyyen sana yok. ırkıma yok izmihlal: 
Hakkıdır. hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır; hakka tapan, milletimin istiklal. 

(Sürekli alkışlar) 
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RESMI GAZETE 
1: 6 12.3.1337 C:2 

12 Mart 1921 

TBMM'DE "İSTİKLAL MARŞI"NIN KABULÜ İÇİN 
YAPILAN MÜZAKERE 

7. - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

ı. - Maarif Vekaletinin İstiklal Marşı hakkındaki tezkeresi. 
MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ B.- Arkadaşlar, İstikhil 

marşları hakkında Vekalet tarafından vaki olan davet üzerine ne ka
dar marş elimize gelmiş ise bunları birencümen marifetiyle tetkik et
tirdik. neticeyi Heyeti eelilenize arzettik. Bunları görmek arzu buyur
dunuz. Matbu olarak tevzi edildi efendim. Bir nokta üzerine nazarı dik
katinizi celbetmek isterim. Bu İstiklal marşları tarafı alini?:den tetkik 
edildikten sonra intihabınız hangi şiir üzerinde temerküz ederse ikinci 
bir muamele daha yapılacaktır. Bestekarlara yollıyacagız, bestekar
lar dahi bize muhtelifbesteler yollıyacaklardır. Onlar arasında bir in
tihab daha yapılacaktır. 

Anadolu mücadelesi uzun müddetlerden beri devam ediyor, bu
nu ifade etmek, bunun ruhunu söyletmek üzere yazılmış olan bu şiir
ler ne kadar evvel bir karara iktiran ederse şüphesiz ki daha fazla müs
tefit oluruz. 

Heyeti celilenizden istirham ediyorum. Şiirler mütalaa edilmiştir. 
Bunu bir heyete mi, bir encümene mi verirsiniz? Heyeti Umumiyece 
bir karara mı raptedersiniz? Ne arzu buyurursanız yapınız. 

REİS- Maarif Vekaleti bu İstiklal Marşının bugün ruznameye alı
narak müzakeresini arzu ediyor. Bugün müzakeresini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

HAMDULLAH SUPHİ B. (Antalya) - Arkadaşlar, bir hata üzeri
ne, bir galatı rüyet üzerine dikkati alinizi celbetmek isterim. Bilhassa 
para meselesi ile bu şiirler arasında bir münasebet bulmak, gayet yan
lış bir noktai nazardır. 
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Memleketin kuvayi maddiyesi ve maneviyesi vardır. İstihlası va
tan mücadelesini yapan milletin vekilleri, onun vekillerinin vekilleri 
halkın heyecanını ifade etmek üzere memleketin şairlerine müracaat 
etmiştir. Bu şairler ilk defa şiirlerini yazmamıştır. Arkadaşlar, bize şi
irlerini yollıyan şairler. seneler arasında bütün memleketin kederleri
ni, ıstıraplannı, bütün mefahirini söyliyen şiirler yazmışlardır. Demek 
para mukabilinde şiir mevzuubahis degıldir. Biz halkın ruhunu, he
yecanını ifade eden şiirler yazmaları için şairlerimize müracaat ettik. 
Hiç birisi para hakkında bir şey sölmemiştir. Geçen defa işaret etti
gim üzerenazarı dikkatini celbediyorum: Mehmet Akif Bey -ki bu şa
irler arasında para .neselesinden kaçınan arkadaşlanmızdan birisidir
zaten senelerden beri en yüksek ve en ilahi bir belagatle yazmıştır. 
Yeniden yazmaktan çekinmesi; bazılarının h:Uırına para gelir, diye 
korkmasındandır ve ona binaen yazmamıştır. Ben gelen şiirleri oku
duktan sonra, bu işte vazifedar ettiginiz bir arkadaşımı sıfatiyle, arzu 
ettim ki bir kuvvetli şiir daha bulunsun ve kendilerine müracaat et
tim. Bunun üzerine kendileri de bir şiir yazdılar, gönderdiler. Besim 
Atalay Beyin halk şiirlerinin -bilhassa büyük vakayii milliyey~ taallük 
eden şiirlerin-bir siparişi mahsus üzerine dogmadıgı sözü gayet va
rittir. Yalnız bizim şimdiye kadar mevcut olan şiirlerimiz bugünkü mü
cadelemizi ifade etmiyorsa şairlerimizin kendi duygularını ifade etme
leri katiyen dogru degildir. Kendileri şu noktada haklıdırlar: Bütün şi
irler ve milli şiirler cihanın en maruf olan şiir leri, halk hareketleri ara
sından dogmuş olan şiirlerdir. Fakat itiraf ederim ki, bu şiirler aramız
da daha dogmamıştır. Dogmasını arzu etmek bizim için bir vazifedir. 
Şairlerimize müracaat ettik ve bize çok güzel şiirler yazdılar. Bu şiir
ler arasında intihap hakkı Heyeti Aliyenize aittir. Şiirleri okuyunuz. 
Ben istirham ediyorum ki.. .. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ B. - Arkadaşlar! Refik Şev
ket Beyin sözünü tekrar ediyorum. Bu şiirler mevzuubahis oldugu va
kit lüzumsuz yere, hatta arzumuz hilafında şiirler yazmış olan arka
daşlarımiz için böyle bir söz buradan çıkmamalıdır. Bahusus ki, ar
kadaşlar ısınarlama sözü ve halkın tercümanı olmaz sözü yanlıştır. 
Çünkü halkın mümessilleri olan sizlerin huzurunda okunan şiirin He
yeti Aliyeniz üzerindeki azami tesirine bendeniz de şahit oldum. Eger 
halk üzerine olan tesirini anlamak için kendi kalbimizden başka mi
yarınız varsa o başkadır. Eger halkın teessürünü kendimiz anlıyacak 
olursak halkın kalbini de anlamış oluruz. Şimdi arkadaşlar bendeniz 
diyecegim ki: Yeni bir encümeni edebiye havale edersek bir fayda 
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mutasavver olabilir. Eger encümen kararını verip bitirecek ise. Fakat 
zannediyorum Meclisinizin verdigi karar ve ısrar ettigi nokta, kendi
sinin bu işi halletmesidir. O halde encümenden çıkıp yine Heyetinize 
gelecektir. Yine bu vaziyet hasıl olacaktır. O halde burada yedi tane 
şiir vardır, Riyaset bunları ayrı ayrı reye vaz'etsin, hangisi tarafınız
dan mazharı takdir olursa onu kabul edersiniz. (Dogru Sesleri) 

REİS- Efendim müzakerenin kifayetine dair takrirler vardır. Mü
zakerenin kifayetini reye koyacagım. Müzakereyi kafi görenler lütfen 
el kaldırsın ... Kabul edildi. 

HASAN BASRi B. (Karesi)- Reis Bey! Bizim bir takririmiz vardır. 
Suat Beyin de bir takriri var. 

REİS- Meclisi Ali reyini ne suretle izhar ederse ondan sonra anla
şılacaktır. 

Riyaseti Celileye, 
Müzakerenin kifayetini ve Mehmet AkifBeyin İstiklal marşının ka

bulünü teklif ederim. 

Riyaseti Celileye. 

12 Mart 1337 
Kastamonu Mebusu Dr. Suat 

Bütün Meclisin ve halkın takdiratını eelbeden Mehmet AkifBeye
fendinin şiirinin tercihan kabulünü teklif ederim. 

Riyaseti Celileye, 

12 Mart 1337 
Karesi Mebusu H. Basri 

Müzakerenin kifayetiyle Mehmet Akif Beyin marşının kabul edil
mesini teklif eylerim. 

Riyaseti Celileye, 

12 Mart 1337 
Ankara Şemseddin 

İstiklal marşlarını matbu varakalarda hepimiz ayrı ayrı tetkik et
tigimiz için encümene havalesine lüzum yoktur. Mehmet Akif Beye 
ait olanının Milli marş olarak kabulünü teklif ederim. 

12 Mart 1337 
Bersu Mebusu Operatör Emin 
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Riyaseti Celileye, 
Kaffei ervahı islam üzerinde kıraati heyecanlar tevlit edecek de

recede icazkar olan büyük İslam Şairi Mehmet Akif Beyin marşının 
takdiren kabulünü teklif eylcrim. 

Riyaseti Celileye. 

12 Mart 1337 
Bitlis Mebusu Yusuf Ziya 

Öteden beri İslamın ruhnevaz şairi Ak if Beyefendinin İstiklal Marşı 
her veçhile müreccah ve Meclisi Alinin ruhu maneviyesine evkaf ol
makla kabul edilmesini teklif ederim. 

Riyaseti Celileye, 

12 Mart 1337 
Isparta Mebusu İbrahim 

Mehmet Akif Bey tarafından inşat edilen marşın kendi tarafından 
kürsüde kıraat edilmesini teklif eylerim. 

12 Mart 1337 
Kırşehir Mebusu Yahya Galip 

REİS- Bu takrirlerin hepsi Mehmet Akif Beyin şiirinin kabulünü 
mutazammındır. (Reye sesleri). Müsaade buyurunuz, rica ederim mü
saade buyurunuz efendiler .. 

REİS- Bu takriri kabul edenler, yani Mehmet Akif Beyefendi tara
fından yazılan marşın İstiklal Marşı olmak üzere tanınmasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyeti azime ile kabul edildi. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) - Reis Bey yalnız bir şey arzedecegim. Ham
dullah Suphi Beyin bu marşı bu kürsüden bir daha okumasını rica 
ediyorum. (Gürültüler). 

REFİK B. (Konya) - Milletin ruhuna tercüman olan işbu İstiklal 
Marşının ayakta okunmasını teklif ediyorum. 

REİS- Müsaade buyurunuz efendim. Heyeti muhtereme bu mar
şı kabul ettiginden tabii resmi bir İstiklal Marşı olarak tanınmıştır. Bi
naenaleyh ayakta dinlememiz icabeder. Buyurunuz efendiler; 

(Hamdullah Suphi Bey İstiklal Marşını kürsüde, okudu, azayi ki
ram kaimen sürekli alkışlar arasında dinlediler): 

358 



TÜRK YILMAZ MARŞI 

Güfte ve Beste: Kazım Karabekir 

Con desideria 

Çelik gibi kollu tunçtan ayaklı, 
Göğsü imanlı, temiz vicdanlı 
Türk hiç yılar mı? Türk hiç yılar mı? 
Türk yılmaz! Türk yılmaz! 
Cihan yıkılsa, Türk yılmaz! 

Düşmana salsa, tek bile kalsa, 
Düşmandan kaçmaz, ölümden korkmaz 
Türk hiç yılar mı? Türk hiç yılar mı? 
Türk yılmaz! Türk yılmaz! 
Cihan yıkılsa, Türk yılmaz! 

Harbe girince, hücum çalınca, 
Türk hiç yılar mı? Türk hiç yılar mı? 
Türk yılmaz! Türk yılmaz! 
Cihan yıkılsa, Türk yılmaz! 

KAzlM KARABEKiR PAŞA (1882-1948=66)- Kurtuluş Savaşı
nın büyük komutanlarındandır. İstanbul'da dogmuştur. Mehmet Emin 
Paşa'nın ogludur. Balkan savaşında Edirne'de, Birinci Dünya·savaşın

da ise önce, dogu cephesinde sonra da Çanakkale'de tümen komuta
nı olarak savaşmıştır. Daha sonra Irak ve Kafkas cephelerinde savaş
mıştır. Birinci Kolordunun başına getirildıkten sonra Erzincan, Erzu
rum, Kars ve Gümrü'yü kurtarmıştır. Bir ara İstanbul'da vazife gör
dükten sonra tekrar doguya tayin edilmiş ve Şark Cephesi Komutanı 
olarak Ermeni ordularını bozması ile İstiklal Savaşımızın ilk başarısı
nı saglamıştır. 

Cumhuriyetten sonra Orgenerallige yükselmiş ve Edirne, İstan
bul Milletvek,illiklerinde bulunmuş ve B.M.M. Başkanlıgı yapmıştır. 26 
Ocak 1948'de vefat etmiştir. Askerlik ve savaşlar konularında birçok 
kitapları ve birkaç marşı vardır. 
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AKlNCILAR MARŞI 

Güfte: Yahya Kemal Beyatlı 
Beste: A. Yekta Madran 

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, 
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. 
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: llerler 
Bir yaz günü geçtik Thna 'dan ka.fllelerle. 

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan, 
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. 
Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla, 
Birden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. 

Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de, 
Hdld o kızıl hatıra titrer gözümüzde. 
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, 
Bin atlı o gün dev gibi bir crduyu yendik. 
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BAYRAK MARŞI 

Benim nişanlı bayrağım, 
Uğurlu Şanlı bayrağım. 

Ayınla yıldızın ne hoş, 
O tatlı kırmızın ne hoş. 
Vatan seninle süslenir, 
Cihan scrV.nle süslenir. 

Beste: Sadi Yaver Ataman 
Güfte: i. Altiattin Gövsa 

Görünce dalgalanmanı. 
Coşar içimde Türk kanı. 
Göklerden aldığın nişan, 
Görünsün, uçta dalgalan. 
Benim nişanlı bayrağım. 
O nurlu şanlı bayrağım. 
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CUMHURİYETİN ONUNCU YIL MARŞI 

Beste: Cemal Reşit 
Güfte: Faruk Nafiz, Behçet Kemal 

Çıktık açık alınla on yılda her savaştan; 
On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan, 
Başta, bütün dünyanın saydığı baş kumandan; 
Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan. 

Türküz: Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi; 
Türke durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri. 

Bir hızda kötülüğü, geriliği boğarız, 
Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız, 
Türküz, bütün başlardan üstün olan başlarız: 
Thrihten önce vardık, tarihten sonra varız. 

Türküz: Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi; 
Türke durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri. 

Çizerek kanımızla özyurdun haritasını, 
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını: 
Bütünledik her yönden istikldl kavgasını: 
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını. 

Türküz: Cumhuriyetin göğsümü"!. tunç siperi; 
Türke durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri! 

Örnektir milletiere açtığımız yeni iz: 
imtiyazsız. sınıfsız. kaynaşmış bir kütleyiz: 
Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz. 
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz. 

Türküz: Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi; 
Türke durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri ... 
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ÇOCUK MARŞI 

Con prestezza 

Türk çocukları! Türk çocukları! 
Gözler ileri, başlar yukarı 
Yarınki hayat. yurt ufukları 
Her şey sizindir Türk çocukları! 

Çocuklar aziz vatan malıdır. 
Ulu ağacın birer dalıdır. 
Yardım görmeli, bakılmalıdır, 
Özü ateşli. Türk Çocukları! 

Beste: Zeki Üngör 
Güfte: Aka Gündüz 

Atatürk, Cumhuriyetin ilk yıllarında, çok sevdigi Türk çocukları 
için bir marş yapılmasını arzu etmişti. Aka Gündüz'ün bu begenilen 
şiirini açılan besteleme yarışmasında Zeki Üngör'ün bestesi kazandı, 
ve o günden sonra bu marş Türk çocuklarının oldu. 
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iKTiSAT MARŞI 

Türk çocukları el ele verdi, 
İktisat birlik yolu bizimdir. 

Türk dtleğine birlikte erdi, 
Bunda da birlik yolu btzimdir. 

Türk ne demektir? Sonsuz emektir, 
Yerli malına gönül vermektir. 
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Beste: Cevat Memduh Altar 
Güfte: Aka Gündüz 



ANKARA MARŞI 

Con animo 

Ankara. Ankara güzel Ankara, 
Seni görmek ister her bahtt kara. 
Senden yardım umar her düşen dara. 
Yetersin onlara güzel Ankara. 

Burcuna göz diken dik başlar insin. 
Türk gücü orada her zoru yensin. 
Yoktan uar edilmiş ilk şehir sensin. 
Var olsun toprağın taşın Ankara. 

Beste: H. Bedi Yönetken 
Güfte: Aka Gündüz 
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ÇİFTÇİ MARŞI 

1hnnnın ışığı göklerde yandı, 
Dumanlı yamaçlar nura boyandı. 
Çiçekler açıldı, kuşlar uyandı, 
Yürü çiftçi tarlan seni bekliyor! 

Alnının akında akşamki keder, 
Sabah erlşince dağılır gider. 
Hak çalışanları bahtiyar eder, 
Yürü çiftçi tarlan seni bekliyor! 

Sapan demirinden, ala taht olmaz, 
Orak tutan eller saçını yolmaz. 
Gayret çiçekleri bir vakit solmaz, 
Yürü çiftçi tarlan seni bekliyor! 

İşte uzaklarda göründü ekin, 
Kalbinde kalmasın ne keder, ne kin. 
Hazırla orağı biçime değin, 
Yürü çiftçi tarlan seni bekliyor! 
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Güfte: Aka Gündüz 



KIZ LİSESİ MARŞI 

Beste: Zeki Üngör 
Güfte: F. Nafiz Çamlıbel 

İnkıldbın güneşi parlıyor alnımızda; 
Biz yarının fecrini bildiren yıldızlarız. 
Karanlık asırları aşarak biz bu hızla, 
Bir ufuktan bir ujka nur taşıyan kızlarız. 

Bize iman veriyor hür vatanın hür sesi. 
Yaşasın genç Türkiye, yaşasın Kız Lisesi! 
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ADIMIZ ANDlMIZDIR MARŞI 

Con risoluzione 

Adımız andımızdır, yoluna can koyanz 
Türk olmayı en büyük şeref sayarız 

Beste: A. Muhtar Ataman 
Güfte: B. Kemal Çaglar 

Biz Türküz dedtkçe kalbimiz almakta hız 
Türk olmayı en büyük şeref sayarız. 
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TOPRAK MARŞI 

Beste: Adnan Saygun 
Güfte: B. Kemal Çaglar 

Hep topraktan geliyor ekmeğimiz aşımız. 
Thprağa dökülüyor terimiz gözyaşımız. 
Bitmez tükenmez bizim toprakla savaşımız, 
Bu toprağın göğsünde dinlenecek başımız. 
Belki yan gözle bakan gizli düşman bulunur. 
Her karış toprak için bir damla kan bulunur. 
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ZİRAAT MARŞI 

Sürer. eker. biçeriz. güvenip ötesine, 
Milletin her kazancı, milletin kesesine. 
Thplandık baş çiftçinin Atatürk'ün sesine, 
Thprakla savaş için ziraat cephesine. 

Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz, 
Biz yurdun öz sahibi, efendisi, köylüyüz. 

Beste: Adnan Saygun 
Güfte: B. Kemal çagıar 

İnsanı insan eden, ilkin bu soy, bu toprak 
En yeni aletlerle en içten çalışarak. 
Türk için yine yakın dünyaya örnek olmak 
Kafa dinç. el nasırlı. gönül rahat, alın ak. 
Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz, 
Biz yurdun öz sahibi. efendisi, köylüyüz. 

Kuracağız öz yurtta dirliği. düzenliği. 
Yıkıyor engelleri, ulus egemenliği. 
Görsün köyler bolluğu. rahatlığı. şenliği. 
Bizimdir o yenitmek bilmeyen Türk benliği. 

Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz, 
Biz yurdun öz sahibi, efendisi, köylüyüz. 
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23 NİSAN MARŞI 

Beste: HalitOzan 
Güfte: M. Faruk Gürtunca 

Con entusiasmo 

En yüce gün bugündür geldi Yirmtüç Nisan 
Çocuklara düğündür geldi Yirmiüç Nisan 
Doğdu bir güneş bir ay doğdu yüce kamutay 
Kuralım bir kurultay geldi Yirmtüç Nisan 

Çocuklar gülün koşun kalplerinizden coşun 
Bayrammız şen olsun geldi Yirmiüç Nisan 

371 



Con entusiasmo 

ANKARA MARŞI 

Beste: Ziya Aydıntan 
Güfte: M. Faruk Gürtunca 

Ankara Türk elinin coşkun kalbi Ankara. 
Yanıyar içimizde güneş gibi Ankara 
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100. YIL ATATÜRK MARŞI 

Beste: Sabahattin Kalender 
Güfte: Şinasi Özdenogıu 

Th.rihin baştanbaşa zafer ve şan Atatürk. 
İnsanların şerefi büyük insan Atatürk. 
Milletçe yolundayız, bize inan Atatürk, 
Ölsek bile eserin yaşayacak Atatürk, 

Atamızın yolunda milletçe 
Mutluluğa ulaşmak güzeldir. 
inanarak elele verince, 
Zaferlere erişmek güzeldir. 

Evrensel barış için savaş veren insansın. 
Özgürlüğün sesine onur katan destansın. 
Severek, inanarak gönül verdik yoluna, 
Çağdaş olmak isteyen, A tam sana inansın. 

Atamızın yolunda milletçe 
Mutluluğa ulaşmak güzeldir. 
inanarak elele verince, 
Zaferlere erişmek güzeldir. 

Yeniden doğar gibi Gazi Mustafa Kemal. 
Doğsun tüm insanlığa bir barış ki en kutsal. 
Ey Türk .. Yüzüncü Yılda Atatürk'ten kuvvet al. 
Dağsun tüm insanlığa bir barış ki en kutsal. 

Atamızın yolunda Milletçe 
Mutluluğa ulaşmak güzeldir. 
inanarak elele verince 
Zaferlere erişmek güzeldir ... 
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ATATÜRK MARŞI 
-100. DOGUM YILI-

Işıktan bengi-sudur, zamanı aydınlatan: 
Sestir canevimizde, özgürlüğü anlatan. 
Kırkbeş milyon yürekte bir nabız gibi atan. 
Başlıbaşına millet. başlıbaşına vatan .. 

Uzanıyor çağlara destanlaşan yüce Türk. 
Yaşama sevincimiz. büyük önder ATATÜRK .. 

Bir özlem çizgisinde her düşünce uludur. 
Bu yol insanlık yolu; ATATÜRK'ün yoludur; 
"Yurtta sulh cihanda sulh" ilkesiyle doludur. 
Sevgide yer-yüzüdür. güç de Anadolu 'dur .. 

Uzanıyor çağlara destanlaşan yüce Türk. 
Yaşama sevincimiz. büyük önder ATATÜRK .. 

Beste: Nevit Kodallı 
{İki ayn marş) 

Güfte: Feyzi Halıcı 

Yüz yılın çağrısı bu; tatlı düş. kutsal emek 
Dimdik adımlardayız. yolumuz sonsuza dek. 
Duygumuz. sevgimiz bir. ülkümüz andımız tek; 
ATATÜRK'ü yaşamak. ATATÜRK'ü söylemek .. 

Uzanıyor çağlara destanlaşan yüce Türk. 
Yaşama sevincimiz. büyük önder ATATÜRK. 

Müjdesidir ATATÜRK. en kutsal yakarışın. 
Thrih sayfalarında sınırsız bir yarışın: 
Karanlık gecelerden günaydına varışın. 
Güvercini; sonsuzun. güzelliğin, barışın .. 

Uzanıyor çağlara destanlaşan yüce Türk. 
Yaşama sevincimiz. büyük önder ATATÜRK .. 

Çağalır zaferierin içimizde şenliği. 
Özgürce var-olmanın sımsıcak güvenliği. 
ATATÜRK. anayurdun bayraklaşan bE ·1liği. 
Bütün bir insanlığa sunar egemenliği.. 

Uzanıyor çağlara destanlaşan yüce Türk. 
Yaşama sevincimiz. büyük önder ATATÜRK.. 

374 



Önümüze bir vatan haritası seriyor, 
Başöğretmen ATATÜRK yeniden ders veriyor. 
"Türk, öğün, çalış, güven!" bitsin her güçlük, diyor: 
Kartal bakışlanyla bize yol gösteriyor .. 

Uzanıyor çağlara destanlaşan yüce Türk, 
Yaşama sevincimiz, büyük önder ATATÜRK .. 

Mtlletçe birliğimiz altın taç olsun başa: 
Devrimlerin adını yazalım dağa taşa. 
Söyleyelim el ele; ''ATATÜRK binler yaşa!'' 
Olsun çiçek bahçesi yurdumuz, baştan başa ... 

Uzanıyor çağlara destanlaşan yüce Türk, 
Yaşama sevincimiz, büyük önder ATATÜRK ... 
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