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ÖNSÖZ

Vatan; Bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir milletin hfilcim olarak üzerinde yaşadığı,
barındığı, , gerekirse uğrunda, ~anım vereceği. .toprak bütününe verilen . isimdir... Vatan
~'
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sevgisini:iş,e- üzerinde doğup ~ü~düğü ve hayatını geçirdiği bu topraklar için gerektiğinde
hayatını feda edebilme, tüın sosyal ve ekonomik haklarından feragat edebilme duygusunu
vatansevgisi olarak tanımlayabiliriz, Vatan sevgisi, .en astlıı en ~e, . s:~vgij.eı;deµrbiri~¥
.
. Vatanına, memleketine sevgi ile bağıt olan. kişil~r4: bu ,topr.~J.U'.d®., a,.~ak:

zorunda

, k~l~~ı ya da zorla başka ülkelere.gönderilmesi gurbet kavramını doğurmuştur.

İnsanların alıştığı, sevdiği topraklarda, sevdi~h;rinin bull.mdu~~ndini ~lu
•

·

•

·

,~fi~ett~ği

·

· ..

,.

·

cf

x~rlerde yaşamak istemeleri en doğal haklarından b_i;ı:i-. Ama b~J1: .ay.r~aı;,. ~h~t ya da
~uı:bet hissiyatında bir hayat, bazen iş, bazen.idealbayaller

g~!i. ıfa dQ;;Çeşit~,paşka

sebeplerden dolayı kaçınılmaz bir hal bir yaşam tarzı olabiliyor...

> ,

:~aman.zaman gurbet, ayrılıklar Is,onu~unda .<,l~şün.ce.leri~ ç~şjı}i.,ş\~p.U,~4e.~lR:g~tirir,

duygularımızı paylaşırız... 'Gurbet garip için zor bilmecedir' ... ya da "Gurbet o kadar acı
ki..•", diye başlayan hüzünlü nağmeler kulağımıza. gelir, bizleri bir l~ztln: ~~ffll?eıJµ~ 8.~~
•

sarmalar ve alır bir yerlere götürür:..
,.,..
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•
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:
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Ayrılıklardan kurulmuş bayatlar birbirlerine .l?~nzer. Kimi. atlf\tİ~ .~b.adan kimi de
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. • , .
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evlatlarından, kimi de vatandan, yardan ayrılmıştır, hasret duygularıyla yürekler yanıp
. tutuşmuştur ...

._-,

Gurbette bu ranıp tutuşmaları dile ;g~~µmek ÇOK önemlidir faka.\ bu tQ~, h,,azı.r,laı:kfn
gurbeti tatmış

ra da hala gurbette olan 1?şilerle sohbet etme fırs,at.ı-\ul~uın, •. ~~l?F!:~tti.ğinı

kişilerde . bu yangını yaşıyorlardı bu duygulan .yüz· .ifadeler,i~deıı aşl:aıµWı{ ltoJa.yftı fakat
,.
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onlar 1bu duygularını dil~.. getirirken çok zorJıro9'.ılar,, Jçınil~ o. yıllan hatırlayınca
gözlerinden bir parça yaş geldi, kimilerinin ise boğazında düğümlendi. şt>ıı\e~i.
·,onl~ı,
., ;,,. __ : -- ır~ •. •,
anlayabiliyordum çünkü bende gurbetti yaşıyordum onların hissettikleriııi:·:·az,_:yaqa
.çok
j

Jı

bende1' biliyordum. Bu konuyu seçmem belki de kendimi, kendi duygulanım daha
tQ.lay
'
'
' '
aktarmamı sağladığı içindir.

Çal!ş=mamız "İçindekiler" ' "Ön Söz",' "Kısaltmalar".
.
' "Giriş" ' "4 Bölfun"' "Sonuç" '
"Kaynakça" ve "Ekler" den oluşmaktadır.
,.

.

ct

Çaljşmamızm giriş bölümünde konunu seçilme amacı ve bu çalışmada yararlanılan

ılr'
·~.
yöntem hakkında bilgi vermeye çalışıldı.

"Birinci Bölüm"de ise yurt sevgisi kavramının tanımı ve açıklamasına yer verilmiştir.
Ayn~!\ gurbete çıkan kişilerin memleketlerine karşı duymuş olduklan sosyal, maddi,
j

manevi ve psikolojik bağlara değinilmiştir.

Çalışmamızın "İkinci Bölüm"ünde de gurbete çıkma nedenlerine yer verilmiştir.
Ekon~tnik nedenlerin ne olduğuna, sosyal ve, siyasal nedenlerden dolayı zorla göç
ettirilmelere ve sosyal nedenlerden dolayı göç etmek zorunda kalmalara yer verilmiştir.
Çalışmamızın "Üçüncü Bölüm"ünde de gurbete çekilen sıkıntıları ve geri dönememenin
if!"

-

verm}şolduğu özlem ve hasreti aktarmayaçalışılmıştır. Sıla özlemine de yer verilmiştir.
t-

>

r.

Çalışmamızın son bölümü olan "Dördüncü Bölüm"de ise Türk _edebiyatındagurbet ve
~

' '

sıla t~roasınin yer aldığı şiir, türkü, hikaye ve romanlara yer verilmiştir:
\

Çalışmamız "Sonuç", "Ekler" ve "Kaynakça" kısımlarıyla tamamlanmıştır.

Tezimin oluşmasında bana yardımcı olan gurbette çektikleri sıkıntı ve özlemleri
:j,,, . ~

,

paylaşaa kaynak şahıslarıma, değerli hocalarıma, anneme, babama ve kardeşlerime
J!!'ffi'

teşekkür ederim. Ayrıca beraber olduğumuz zamanlarda gurbet konusu ile ilgilenen, konu

w,··
üzerindeki
düşünceleri
ile çalışmamı teşvik eden ve· konunun fikir sahibi olup, tecrübeleri
,..t.
-

ve ·y.ardımlarıyla beni yönlendirerek böyle bir tezin ortaya çıkmasına sebep olan
danı;nıanım Prof. Dr. Habib Derzinevesi'ne teşekkürlerimi arz ederim.
EMİNE ÖZGÜL
LEFKOŞA,2013
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aştırmada Gurbet ve sıla

vatanlarına,
eketlerine olan özlemlerini, vatanlarından yad ~llere gitu:ıe .nedenleri gibi ,kqnula,rı
> ,,
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dqygUS.\.JllUU, insanlar üzerin~
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,~' amaçlanmıştır,
;

_,

:urbet.,
doğup yaşanılmış
olan . yerden uzakta
olmaktır.
Sıla
ist .bir sür@.. a,şrı
kaldığın
. . ~ . ,-,,.' -: :
.
it _,, : ~ ""..
.'
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kişi~er, özfrinde~ etkisi

yer~~- 9a_yakınlt;UJtı! lf~vu,şma~.;Çalı.şıµa4a ~u iki kavt~.
~F

aktf;ıp~şt~r.. qurbet ve sıla ?uygusun~ _yaşamış olanlarla' gört\§me tekniği, ~u,J.~~arak
onl~!Jl~urbete. çıkmalarındakiekonomik, siy~al :ve sosY,a1. .µp:ti1?-,-~! o}dµğutla yer
verr1,Jştir. Bunun yanında yurtların~ karşı d'ryd~~1'ıw.ı44i,~~-sosy~-

ve.p~ikol9~j~

bağ·t~m neler Qlduw.,ı.aktaçıbnış_tır. ö-YrJ-Ç.agidiP,;de dq:ı;ıen,ıem~pµıveıçiğiJ;ı~ v~~Cfhga~
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sıla!«ıı~~i?r·deverilı.¢ştir.

Eô~~iy~tuıuzçlaki
gurbet. ve sıla temalı şiirlere, ~~l~re,.
hilmye ve. ro~ar~, ~~~-.· yer.
.
.
.

.

-

~e,9al~şı.lınış;1r. Bu türlerde yazılmış eserlerden örnekler aktarılmıştır.
~q~tt~ olanın tek isteği. vardır ~. da yatanµıçı, ın~mleke~. ,~vuşmQ!c işteği9;ir.
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.. . e}i dönmek, hep, bir umuttur, her yew. gün biraz daba_uınu~. ~ır. AYll;l.saµıura
;,;-,_

'

-

._,

.

'

.

.

.

,

.

',

'

.

-

·-

._:_\

·,1• ...

-.

·,

,m~uin çırpındıkça batması gibi. Çünkü gurbete giderken bir kişi iken; dönme vakti

geliq~n aurb~t, bir tır He

. .çocuk, torun.derken ~n),arca ~Ş,i,olıuu~~-.Bir ~ta~

.~şye(?ek kadar olmuştur, Dönülmek içinçıkılan bu yol dön:ühnez:bkyolQimµştur.
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ABSTRACT

HOMELANDS AND THE İNFLUENCES OF HOMESİCKNESS

EMİNE ÖZGÜL

Master Thesis, Educational Sciences Department
Supervisor: Habib DERZİNEVESİ
JUNE-2013
r

\'.fransferring issues like the motives of going from-one's motherland to far-away
ands~their longing to their nations, homelands and the influences of homesickness and
emoti~o. ·of motherland on people have been aimed at in the research.
~~

f.Expatriation (foreign land) is the process of abandoning one's native land or of

'
ing~~~iled.

-

It's being far from birthplace. Reunion, in a way-homeland, is returning to
~
.
one's~Jome or loved ones after a long absence. The influences of these two concepts on
},

indivi~y.alshave been passed on in the study. The social, politicial and economical factors
~
on gg_Jp,g to far-away lands have been included by using the technique of.interview with
*:,-·

.

thosej{ive the emotion of reunion and expatriation. Be~ides, the earthly, moral, social and
psyc1l9Jogicalrelations of those people to their nations have been included in. Futheonore,
-

prob~rs and sorrow of going to a place and not able to return, and also the longing of
reunion have been counted in.
,t It's been tried to include poems, ballads, stories and novels themed expatriation and

~-

.

reunion in our literature. Examples from works written in these types have been conveyed,

Someone, who is on far-away lands, has a sole desire.'Of course, it's the desire of
JOın~9$ to his/her homeland. Returning from far-away lands is always a hope, the aforesaid
ho~j.ıdecreases every other day. Just like the state of a bogged-down person as much as
!iş:··

she/ijp struggles, she/he sinks more. Due to the fact that when he/she goes to far-away

Vl

ands, she/he is alone. However, when the time of returning comes, he/she becomes tens
". L~

eluding wife/husband, children, grandchildren etc. Far-away land. which has been gone
.ith a"ıbag, becomes

much big that İt C8.\1D,Otl,e able to return with an articulated lorry.

SO

Road goııe one times to tum becomes an irreversible road any longer.

Ke~;Words: Expatriation, far-away land.nation; longing of homeland, literal

'--

1

GİRİŞ

AMACI, IµPSf'\MlVE ¥ÖNTEMİ

ÇALIŞ~

Guf~fte .çıkmış ya da çıkmak zorunda bırakılmış olan insanların çekmiş oldukları sıkıntı
~

.

·e özlettıieı;L
aktarmak amaçlanmıştır.
Gurbet diğer bir adıyla özlem çekmek, acıların en
i:11!.f'';e:'
'
.ı

~- .•.

zorunu.ı_xf,Ş.~, hayatı,11,en yokuşunu çıkmak ve tırmanırken o yokuşu yalnız kalmak...
J~ızlıkki;ac,ıları tek başıı;ıı:ı_J:¥şıl'lUlak, sadecetek.olmak ... Yalnızca kendinle
".t"
aimalŞ.;;I;Iay,atın her: anınıtek başına gci@flewek. Zordur gurbet, tabi gurbeti çeken için
geçerli~b:wlGurbetzordur zor olmasına da, ~b~tjjinde
~

~-

gurbeti yaşamak, yani en acısını,

en kötüsünü, yalnız kalıp yaşamaya çalışmak ise daha da zordur. Gurbettin insanları nasıl
etkilediğiy~ bu zorluklar karşısındaki.çabaları, hal yış tavırlarını verınekrfPl\açlaıwıı§tır.

Bu :raçla
'.

'

yurt sevgisinin önemi, kişilerin doğup büyüdükleri yerlerle ilgili bağlarım

aktann~~~~'"ça,lışac~ğız, Ayrıca yad ellere gitm~~ Z9rµnd(l kalıpa,aro_ ııed~ri,

gidip de

önem:mrnin verdiği _ sıkıntı ve acılara. yer vereceğiz, )~~ ,edebiy~tıll:lll, ell çok işlenen
onularından olan gurbet ve sıla temalı şiir, türkü, hikaye ·ve romanlara yer vermeye
çalışa_s?,;ğJZ.

Çaji_ş~anın Yöntemi
'

Çalışmamız gözlem yöntemi ile yapılacaktır. Gözlem "Bir şeyi iyi anlamak için onun
kendi, kendine meydana çıkan türlü belirtilerini gözden geçirmektir"
~,'

1•

Daha açık bir

deyişfe, gözlem "belli bir kimse, yer, olay, nesne, durum ve şartta ait bilgi toplamak için"
M

2

belirlishedeflere yöneltilmiş bir bakış ve dinleyiştir.

1

Görüşme, yüz yüze gelen iki veya

K~asar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağı.tım,s.45

2

daha
r fazla kişinin, belli bir amaçla sözel ve sözel olmayan iletişim araç ve Jeknild~ı:-Jpi
,- -·
kuffwıarakyarattıkları bir etkileşimdir.
ş.

'O.örüşmenintemel
tekniklerinden birisidir dinleme. İyi bir dinleyici
olmak ve kişinin
~:
.
.
söylediklerinin
gerçek
anlamını
iyice kavramak.
gerekir.
Soru
iletişim
'
.
.
'
)
. .
.
. sormak .· .sözel.
' .
'
.

araçlarındandır.
.

Görüşme tekniği

kullanılırken . konuşmacıya

'

belli

başlı

sorular

yön~'}tilecektir.Bu sorulardan bazıları;

Gl!;f bete. ne

zaman ve nasıl gittiniz?

Gurbette çevrenizde kimler vardı?
Guı;.bete gidiş sebebinizneydi?

Gurbette, günleriniz nasıl geçti?
Mçmleketinizi
özlüyor musunuz?
Bununla ilgili
anınız
var nu?
~,-,
.
.
. ,··'
.

.

Ö~rbet size neler kazandırdı, neler kaybettirdi?
Gurbette memleketinizin en çok nesini özlüyordıınuz?
---·

•

•.

<

sorularla konuşmacının ..yaşamış olduğu sıkıntı. özlem ve .hasretlerini
aktarmaya
,..,,, çalışacağız.
q9zyşme tekniği ile elde edilen bilgilere yer vermeye. çalışacağız. Bunu yanı sıra
,.•

edebiyatımızdaki gurbet temalı.-şiir,türkü, hikaye ve romanlara yer vereceğiz.

3

1.BÖLÜM
('

"rZ-YURTSEVGİSİ KAVRAMI VE KİŞİLERİN DOGUP BÜYÜDÜKLERİ
YERLERLE İLGİLİ :aAGLARI

~, sevgisi (Yurt sevgisi) : Tüm kutsal değerler dahil, sahip olduklarımızı borçlu
'tıuz vatana karşı duyduğumuz en kutsal sevgi.

Tü~ei'de vatan, en kutsal değerlerden biridir. Türk ataı~ı

it

dünyada vatansız,

J'~

'

ahire'ff'.~ imansız etmesin" dua muhtevalı sözleri ile vatan ile imanı eş değerde
ıerdii. Hatta "Toprak milletin· köküdür." Diyerelt' onu her ·kıymettin üzerinde
lardır, Türklerde vatan, üzerinde yaşanılan bir toprak parçası bir madde değildir.

i yadigarı

dini, milli hatıralarla doltı, -dağlaa, su.latı,.ovaları, yaylatarı ile Türk

··ısinesinde barındıran ona hayat ve güç veren kutsal mekfuıdır. "Türklerin Ötüken'i
(ıduk) saymaları ve 'Atalardan kalma' yurtlarına bağlı olmaları vatan şuur ve

TanrısJJ"nasıl Türk milletinin hamisi idiyse Türk yurtları hususiyle yüksek dağları,
~

' l,

sulan ata mezarları ve hatıraları ile de öylece mukaddes ruhların makamı oltip

erde vatanın ve onun sularının, dağlarının, ova, yayla ve ormanlarının kutsal
iıb: ·, sebebi, bunların Tantı tatafindan verildiği ve göıtderıldiği inancından

,}Kemal de "Vatan Yahut Silistre" adlı eserini sahnelemeden birkaç gün önce
etesi'nde yayımladığı ve "insan vatanını. sever çünkü" sözleriyle hatırlanan

b makalesinde vatan sevgisini coşkulu bir ifadeyle, şu Sözlerle anlatır: "... Süt

3

Os~®-Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul 1969, s,108

4

Balidzitciin Ögel, Dünden Bugüne Türk KültllrOnttn Gelişme Çağlan, Türk Dan.yası Araştırmaları Vakfı,

11:!:< ; ·.

I, s.116.ı"'

.

'

. . .•

·,

' .

.

.. -

4

çoc)kları beşiğini, çocuklar eğlendiği yeri, gençler geçimlerinin sajkuul3:ğı yeri, jhtiy~lar
d~Y.adan ellerini eteklerini çektikleri yalnızlık köşelerini, evlat anasını, baba ailesini ne

ı·r

türlü-duygularla severse insan da vatanını öyle duygularla sever.
---'

pıı:duygu, yani .vatana gönülden bağlanma·ve oau sevme; sebepsiz~se:re, sırf insanın
tabiatmdan gelme·bir istek değildir.

İtifşan,.vatanını.sever; çünkü Allah'ın insaalara. bahşettiği şeylerin en azizi olan hayat,
vat]\ti~havasımteneffüsle başlar.

İtisan vatanını sever; çünkü tabiatın, yani Allah'ın insanlara bağışladJ_ğı şeylerin. en
P8!brğrolan göz, dünyaya ilk baktığı zaman vatan toprağını.görür.

Jt.>:san vatanını sever; çünkü vücudunun maddesi, vatanının bir parçasıdır.

İnsan vatanını sever; çünkü etrafına baktıkça herköşesinde

geçen öım;iinün,.hüzürilübir

hı-san ·vatanım sever; çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı.. meafaati 'V-atan·. sayesinde ayakta
,;,

kafa~mr.'
İns·ıi:n,.vatanını sever; çünkü varlık sebebi olan atalarının s.a,l<in me.zar-hğı veçecuklannın
mettiana geleceği yer, vatandır.
J;insan vatanım .sever; çünkü vatan çocukları. .aresınde ·dil- 1,ifliği;. ,menfeat, birliği ve

.

rt.

8'it),J,rine: fazla alışıklık olduğundan, gönül yakinlığı ve düş:Once.m(icşli_ği
dtljnluştur. O
.
sa~ede
-bir adama göre vatan, dünya ile mukay,ese,e.dildiğinde,o.
,rs:·
evilğibi görünür.

;}

sever; çünkü mevcut ofan , hakimiyetin bir kı

-ft

;uğu şehre göre.kendi

m, · gerçek anlamda

kı.Ülooma hakkına sahiptir.

irts~ vatanını sever; çünkü vatan, .öyle bir galibin kılıcı veya bir katibin: kalemiyle
tJ

belfrsiz.-,hatlardan, sınırlardan ibaret değil; millet, hürriyet, menfaat, , kardeşlik, _ haklan

;ı.;..~~'.';-

5

.hakimiyet, atalara hürmet, aileye sevgi, .-çocukluk_hatimlan gibiJm ç.Qk ¥Ac_e

k~a,

w_ 1
topamnasınano:ıuşmuş,.mUAa•·.
I
·· d
-1
··
••1~- dd es--ır.·bi düşuuc.
:ı- ed.11'-..
"
duyı11ıı.ann
:ı:{:,-

·

.

->

Şx~iwimiz; :Bayrakları bayrak yapan.üstmıdt}ki,kandır, l'oprak.~er uğnı:ılda,.ölüınüy;orsa
vatlin.'dU'' • der. Ne .güzel .der, işte .bu şiir .tam bizim vatanımız için söylemiştir. Dünya
de başka bir millet gösterilemez ki, bizim kadar vatanı için can vermiş olmasın. Bir
xşairaaiz-de.bu yüzden. 'ot değil onlar deaenin,saçları'tier. Eve.t .yaylalarımızdaki

ja fışkıranQtlar; buvatan.içia savaşmışccaa vermiş analarımızın, nazlı gelinlerimizin

i('

'

'

saçl~ıdır, perçemleridir , Karlı dağlarımızın dorukları yaşlı dedelerimizin yüzüdür,
~

.

saka'll~dır. Bir, mızrak gibi· Ege Denizine - uz.anan: dağlarumz yiğitleıjı:nizin., çe~i~en

iM". Vatanımız öylesine milletimizle bk.. vücut bhnuştur ki, mületimizi:vatanın,11zdan
,,., k mll:UU\.w.ı'.
::-l...::-,
0· e ğil<lir
~-~ıne:·
· · ·

...,.,,,

•

•

••

v•

•

•

.ı,;g,ı..x • sevgısı. yuregımızı

"

<·

·ı denuu.
..J!- o· .
. de.u_e,
,J.
'
•
••
•
saran en nezı."h sevgıeıı
• · mınuzr
yert;,ve:çmemı

,lmiştir. Vatan doğup büyünen ve üzerinde yaşanan toprak parçasıdır. Vatan

1

,__ ş:te sade bir toprak parçasıdır. Fakat alefad@,.sıradan·biı::m,rak·p~ası,ıd,eğildif.'1Biı:
' ·-,illl~m
,.ı.~l~!.
.. rind'
.ı..ıa,:-.: cı,, kurd
~ da
o1arak ııze
- -. e yaşadıv
· · · gı, :.e:aıuı,ıaye~
_·. ugu, h"'--~
, ~ı,
gerekirse ugrun
v

da edeceği toprak parçasıdır. Yurt da ayın anlamdsda. Mtıbarek vatanımızın her

0

ıt,ağt. şehitkanlanylayoğrulmuştur.

Sef~ili Peygamberimiz: AleyhissalatfüVesşelanl'; hicret e&naşm.da ~kk~~-d9n a,fınhrken

Hezre~lı:tcl.e:ıııilen- yerde devesiai.durduedu, Doğduğu ve çocukluk yıllarından beri yaşadığı
yer

ot~ mukaddes belde Mekke'ye son

kez hüzünle baktı, baktı. Ve şöyle buyurdu: "Ki

sen .ı:rı!$' ın yarattığı yerlerin en hayırlısı, ·,Allah'm kataıda en sevgili, -olarusıtt~·c.Bana
j~ana,sevgili; daha güzel yurt ..y.oktur: Q~arılma}!a, zi:ırlmwmnış olsaydoo. senden
aslaJfrılmaz,sendenbaşka yerde yurt yuva tutmazdım." Uğrunda binlerce şehit verilmiş,

içinaı11binlerce masum. yaşayan 'vatanımızc:;şüpli€Siz göz

-It',.
.. . .
herlce~ıııııvatanıkendisi-için

!}1fflml.UZ,ı, baş,, W)lmtz.dır.. Ve

.. . . . .
. . .
aynı. önemi-baizdir. Vatan,_e:d~,

.

V

••

bır,ttlpı~ga,.du:Şman

,. jı\n· eğri bakması bile o vatanda yaşayan herkese savunma hakkı verir. Vatan için
r·;

., .bir borç olur bazen.

i~;aıııllar fert olarak bir meskenec-oturaceklan bir yı:ıv~ya ııuıbtaç oldukları ,gibi ırıiUet
rr~ - ·

~

olar~>d.4,a
bir vatana muhtaçtırlar. Evsiz barksız insanların dünyada huzur içerisinde
r:ft-c,~
~-'"'

6

mürr))fillı1 olmadığı gibi, vatansız insanların da huzur ve saadet iç~rjsi)l,d,e
,c,"f" '

~

"1-·

.I

·.

•

·.

·'

değildir Milletler; ,(lünyada ...huzur, -s~<tlet v-e güvJ:ıı JJ.elilşinde
.mutlaka

bir vatana --muhtaç . , ·olduldaıı - ~;gibi-,• . cli~J,ini~; rahatça

ıtıtetve-taatlarım serbestçe yapabilmeleri, çocuklarını istedikleri şekilde
··ebir vatana muhtaçtırlar.

d . ellere -gitmeye . Gurbet .deair. Gw:bet ke~in

,söz.lttk., anlamı;

,n yerden uzak yer, gurbetlik.
~~:ı:amı~·biz Aaadolıı insanını.nı,bitm:ez -tükenmez acisıdn:,. aile .yapısı
ıtte ı, -bulunmayan bu aasleı, baba o.cağında ki 'ms·an sevgisi· ile
i bir olgunluğa erişmesinden kaynaklanır. Yurt sevgisi, vatan sevgisi
sonucudur, fakat bazı nedenlerden ötürü; ekilecek toprağın yetersiz,

,l)ulu:nrnaması,Aneıdo.ludn.s:a:nınıgu.r~t e~re;mahkinı

:etmiştir.

~-~rsa lar-; - "y·~,,ı;
. . K
. .:ı
· ·ı: . s-~·.,.·
. 'Wll'
u..:.ıd·~·
. ·. 116.uı.mın.
· arı.ııaşıınm
· S-,ev,gıumın
. cil~-uı6ımm
ıgımın.
·-j:ı;t Onun Benim" olmadığım her yerdir demelisin ...

ıxarlarsa dostumun olmadığı her yerdir demelisin ..

;,~t:arlarsa; _dilimikonuşan detdimianlaY-an s.evdamı paylaşan hiçbir

h,

•• ıeamıe-._
-!-1 ' ani aşa,h!,1,;J
•
...ı..... ··~uoenın
ı,:..-~
;,ra,ı;1-ıarsa; goz
!Iİ.luı:gun.
,,.:.wyı.iu
e Im
·., a dıgı
V

•

O

V

saldığı büyüdüğü devleştiği herhangi bir yerdir demelisin ...

~~rçıdarsa; haykırmalısın : "Dünyamın paramparça hülyalarımın birer
"'vaş yavaş özlemlerim dalga dalga olduğu herhangi bir yerdir

--- ~!arsa; ~~nnt11,doysa-~aruhıı~_aç-kaldığı kulaklarımınbildik
gece başımı koyduğumda

·w yerdir demelisin ..

yastığa

sabah uyandığımda

mutlu

7
\

~'"'"".
\

Gurbet nedir- diye sorarlarsa; ölürsem gömülmek istemediğim vunu~sam gözl~JıllhJ.
Ii:.

andırılırsam yüreğimin üzülürsem tüm benliğimin sızıladığı sancıladığı aeılandığı
herhangi bir yerdir demelisin..
:f c

'

Gurl5et nedir diye sorarlarsa; ırmakları ırmaklarım olmayan dağlan dağlarım olmayan
yollarına yollarım diyemediğim köyü köyüm kenti kentim olmayan herhangi bir yerdir
demelisin...
· ~ ·'
,,)f."'
Gurg~t·11edir diye sorarlarsa; uğrunda ne bir anımıne
tatlı
~ bir malımı ne kanımı ne
- .de
canımııık.Jr lahza bile bir .parça.bile bir yudum bile feda etmeyeceğim herhangi bir yerdir
'

'

.

"'·"

.

.

.

.

demelisin...

Gın:bet nedir diye sorarlarsa; Vatanım diyemediğim herhangi bir yerdir demelisin...

Gurge1,neyanadüşer usta diye.sorarlarsa: "Her bir.yanadüşer ... " ~yebilınelisin ..... ,,

ıv.
Gui~~ ~edir . diye. sorarlarsa . "caddeleri .banka dükkanl~ ile, dolu" ülkemdir
demelisin,~ ..
J:;..

Gurb,1nedir diye sorarlarsa "yüreğimdir" diyebilmelisin ...
-~_··7·

l ·

~~~-·

Gutb~te gitmiş olan, insanlar memleketlerine, vatanlarma, köylerine .karşı. özlem
duymalarına sebep olan bağları vardır. Bu bağları maddi, manevi, sosyal ve psikolojik
olarak ay;pbiliriz;

Maddi bağlar kişinin doğup büyüdüğü memleketine, köyüne. evine, arabasına,
bahçesine vb.ıgibi.maddi olan şeylere karşı duyduğu özlemlerdir.

",.

8

Kimi çobanlık ettiği yaylalan.düşünür, kimi· geride boynu bükük bıraktığt~~usunu,
b\bası. şu akşamlarda nasıl derinden çekiyordur .son sigarasını,

antŞJı. g,etirJnek. bile

istemez

· · ·anıar doğup büyüdükleri yerlere karşı manevi bağlan vasdırbanlar bu bağlar anneye,
a· karşı duyulan özlem hasret ve bunun gibi· bağlardır sadeee anne ve babaya· değil
le .arkadaşa akrabaya eşe dosta her şeye insan özlem duyar ve vatanıyla memleketiyle

tanevi bağları anlatan Arif Gölge isimli.şahsın yazmış olduğu mektup ömeği;

, ~vgili Kardeşlerim,
·ı: ~ôüşiinüyorum

biliyor musunuz? Yaylamızı düşünüyorum, yaylamızı ... O garip garip

'.}·sanki bizi bekleyen· soğuk 'seyuımızu«. · Eski çeşmemizi,

başmda otarup, su

ıak için, güle oynaşa saatlerce beklediğimiz eski çeşmemizi düşünüyorum .. Tahta
zı, onun üstüne eğilmiş, boynunu bükerek bize elini uzatan, sanki "hoş geldiniz!"
~ boynumuza sarılan söğüt dallarını düşünuyonım .. Ne 1mdar oyun oynamıştık
\ıa' değil mi?Talvarda hoplamış, zıplamış, toplantılar yapmış; bize·gülümseyen söğüt
zlanm koparıp bilezikler-gesdanlildar

yapmıştık .~ Ahh, ne gSn].erdi o· gtmler! Cıvıl

Jık kuşlar gibi .. Birbirimizle ne güzel de anlaşıyorduk .. Geziyorduk hep birlikte ...

,ronra ne geliyor biliyor musunuz aklıma? Bizim mahalleden köye doğru, Şıhardıcı'na
giderken, Kalaycıini'nin

alt tarafındaki ormanlarla çevrili düz yol geliyor .. Orada

.V ·ğımız oyunlar, söylediğimiz türküler .; Soma o başına
çıkıp evimize baktığımız,
.
;,;. 'temize seyrettiğimiz: basamak basamak tepe var ya, ham Kalayeıwtnm~karşısmclaki;
:tepe hiç aklımdan çıkmıyor. Yine çıkmak istiyorum o tepeye .. Yine oturmak
ağaçların altında ve yine gezmek istiyorum yollarda, dağlarda, o yemyeşil
.~ıfarda ... · Solumak istiyorum yayla havasını .. Özlem duyuyorum, yağmur yağdığında

;\r~ o'.

.•

:ii.

etraffl<faytlan o güzelim yayla toprağı kokusuna ...
,.,
\~~-....

9

,hh, neydi o yayla! .Yaşamak ne kadar güzeldi orada' AHruı'.ıın,,ne kadar güzeldi!
t:l

?

Kaı;,aımk topluyorduk dikenlerden .. Nebi Teknesi'ne gidiyor, bakımsız, kimsesiz, garip
>

.

.

dağ~ımızı şealendiriyor.keadimiz deşenleniyorduk ...

~~¢eleri uyumuyorduk sohbet edeceğiz diye .. Yıldızları sayıyorduk bir de .. Hele o

~

R~1zan günlerinde, ilk yılchzı,'görebilmek için gökyüzüne b~z

akşamlar ve sonra

bftıtoııda; alaca karanlıkta, hep birlikte, yediğimiz iftar yemekleri •. Yaylanın hes şeyinde

r·

· fuzellik, •· iyilik, dostluk, kardeşlik vardır... İnsanında, taşında, toprağında, ağacında,
·a;,yapııağında;,hele·şırıl şınl akan miniminicik suyunda, insanı ferahlatan havasında

sevgi, hepdostluk, hep.özgürlük vardır...
~eylülerin,b-iraraya gelip söyleşmeleri, ocağın kenarında toplanıp ısınmaları .. Dışarıda
ısul yağan, iyi niyetli; dostluk ve güzellik timsali kar .. Odada yanan çıralar ..
şede oturup piposunu çeken, tütününü onunla içen yaşlı insanlar .. Hepsi ama hepsi
~illmda tütüyor... Hepsim canım gibi severim köy insanının. Ellerinden öpesim geliyor o

taılı konuşan insanların .. Boş lakırtı yapmaz onlar, çene ç~

için konuşmaz .. Bir

g~~~k1ik vardır her birinin konuşmasında ,~ Çünkü·Anadolu hısauınin öyküsüdür her

]~0nra sabanını. omuzlayıp, çift öküzünü 'önüne .katan..ve ısstz, tepelerin, kimsesiz
bif~ımış Anadolu topralda:rının yolunu tutan köylüler, çiftçiler .. Sabanıyla, öküzüyle,
~

çc{l1ıtguyla-çocuğu~la
didinen, ekmeğini taştan çıkaran-,o ulusumun efendisi köylülerimiz ..

,iNastl · özlemez insan oniart?· Ne kadar özverili, ne kadar alçak gönüllü insanlardır

· O, .. dağlarda; dallar ve yapraklarla bezenmiş dağlarda· cıvıl cıvıl ötfl.şen kuşlar ..
:ooamn·,siperlerinôe,kimileri ağaç kovuklarında, kimileri dalfaı m:asında.yaşay.an .yaban
ı;;!lli'-~·anl
uııw arı..
~.,:;,

~\

~nDoğanınsüsü
yaratıklar...
f;·,
~iNasıl sevilmez, nasıl özlenmez?

d'
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tı©ı:ılar ne güzellikler-ki kardeşlerim, hiç kötü·yam olmayan, insana bç ,huzur ,,l!'.<Jlte.tt,
;1

neşe ,kaatan güzellikler...
HeFışeyigüzeldir köyün, köylünün ve yaylanın..

Her şeyi yaşamla doludur...
,.r

O;-ortalıkta
gezinen yavru kaplumbağalar ..
ıı;.
~

!'

'

..

'

,.

Kafasını sallayarak sayı sayan, dişimizi sayıyor dediğimiz goçmarlar ..
I

Mipiminicik gözleriyle bize bakan, fildir fildir gülümseyen, bir yandan da tir tir titreyen
fare y!\7,rµlan •.
~;

YulJlak tekerleyen .kedi.yavruları .•
Cik~\< diye anasına~ koşan civcivler ..
~--'

M~l~Mip.zıplayan1 anasını görmek için sabırsızlanan oğlaklar..

Daldan dala hoplayıp ceviz toplayan tirikler..
C~~ı~ gibi gözleriyle bizi süzen güz~lim da,n,alar.• , . ,.. ;
Katsle,ş~:t:bacılar,babalar-analar..
He!t,ş~ygüzeldir yaylada ..
Hei\ş,ey;....
Haa;r?,ı,,kaJsınumıtuyordum. Çayırlık var ya, hani akşamları inek getirmeye gittiğimiz,
üzerine . oturarak yoldan geçenleri seyrettiğimiz, üzerine uzanıp yattığımız, yumuşacık,
taptaze, yemyeşil çayırlardan oluşan çayırlık ..
Biİ·Pgun ben, garip çeşmemizin önündeki ıssız talvarda otururken, bana bir çiçek
getirrı)-iştinizçayırlıktan ..
A.~~.ayabildi_niz mi? Neyse unutmuş ola.bil~siniı...
İşt~f~~~eşlerim size.bu mektubu yazarken, hep eskigünlerimlzi anımsıyor; ,lc'?yUn_ı.ü~
köyli;H~rim,i ve sizleri düşünüyorum ...
fi[.

• •

'

'

'

E!~~engeldiğine~ anlatmaya çalıştıw,size 4uy,gµlar~.-· ...

,

.,

'

Ôz,,~e!,uni yansıtmak istecdlın ..
Başar@bfüliınse
ne mutlu!
'f•."'
' •
'
.
~J:

S'ı-zl~de
birlikte. o güzel yaylamızda, nicer,güzel
anılar yaşamak umuduyla, tOmOnüze
,;>.,
.
; ·. ,'
sevgi ve selamlarımı iletir; sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dilerim...

.Arif GöJgrı

. Ankara, .198,5.

;,
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•. şamların da. o yaban ellerinin bir .ezan sesi...dahi. duymaJiramI\ iç sızısı gözlere

~.

yanşJrda,serde-Anadoluluk vardır, saklar elin yabanından gizli, gizli silerken kirpiklerinde

Iiiş-atılar · doğup büyüdükleri yerleri özlerler çünkü 'orada yaşanmışlıkları vardır orada
IC

geçırJıklefi ilet tatlı · günleri özlerler orada vakit geşirdikleri arkaaaş'la:tını ailesini
akr;öasıiıı·özler ·sosyal çevresini özler mahallesini okulunu sokağını evini odasını eşyasını
her~54ni özler sosyal yaşamım-özler.
sıvgili her.neredeyse .aşığın yurdu, memleketi de orasıdır.··Sevgili, bulunduğu. yere bir
kuttı:ret kazandırmakta ve orası aşığın gönül vatanı-haline gelmektedir; aneak sevgilinin işi
güc~·aşiğa eziyet etmek olduğu için bn -vatan eziyetli, meşakkatli

tın vatatıcıhr.

Yine de

aşı@.sevgiliyle bir arada olabilme hatırına bütün bu eziyetlere razıdır; oradan ayrılmayı,
!ı._~

uzailıaşl}layıasla düşünemez.

doğup büyüdükleri yerlere psikolojik olarak da özlem duyarlar orada
geJtrdikleri güzel günlerin hatırlarlarla hala orada olmanın hayalini kurup geçmişe o güzel
gf lere özlem duyarlar çocukluk günlerini yaşadıkları o mahalleyi oynadıkları oyunları
hatirlayıp geçmişe özlem duyar memleketini vatanını özler. Çocukluğundaki oyunları·
hidayıp mahallesine, köyüne özlem duyar orada geçirdiği güzel günler aklına gelir ve o
günlere dönme isteği oluşur. Kimi-zaman bir ekmek kokusuyla mahallesindeki fırından,

1

aldığı
ekmeği hatırlar o günlere dönüp özlem duyar.
,.

t Gurbette
~·-

insanın üzerine en fazla yük bindiren akşamlardır. Meşguliyetin az olduğu
1

<

akşamları, gurbette olanların içi kan ağlar. Gündüzleri ekmek parası kazanmakla uğraşan
ysı da başka meşguliyetler içinde olan gurbetçi için gündüz vakti, bir nebze olsun özlemini
, ~d:Uyduğu vatanını ve sevdiklerini unuttunır;lakin akşam, bir başka hüzün çöker insanın
'

"I"
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üzeftJe.Bilmiyorum

dertten gamdan/ Zevk mi alır intikamdan/Kanlım

gibi şu xakam.q~

~--

Tut~t;::gurbetakşamları ...

E~Siimem terk Fuzuli ser-i küyin yarun
ts~-

N'~.1kadar zulm yeriyse ~ana hoşdur vatanun
G'pl,ette

insanlar baze~ küç~~ük , ş~ylerden yaşamış olduğu güzel günleri hatırlar

I

örneğin; Bir anımı aktarayım. Sokakta.,fO,rüyo:ı:um,,önümde siyah saçlı, ince, uzun boylu
.aj..,

ir

h1nlm yürüyor.

Bir an onu sevdiğim bir dostuma benzetiyorum.. Peşinden gidiyorum.

Hızlı~'i!:i~.iıp yüzüne baksam o olmadığını görüp üzüleceğim. Bırakıp işime gitsem, sadece
dostuma benzettiğim birinin, verdiği huzuru yitireceğim. Onu gideceği yere

{;LJ ediyorum. İçimde hüzün ve. sevirrç.birbirine örülmüş.
ir gün, arkamdan gelen ayak sesi ve aldığım,parfüm k.olmsuyla, başka bir dosta
,yorum. Arkamda yürüyor diye heyecanlanıyorum.

Bu kez o kadar şanslı değilim .

.eden kesiliyor ayak sesi. OysaJ;,~n,,daha:onun yanıma gelip, halmii sorduğunu
eektim.Olmadı,

ıkta komşu balkonlar kalabalık. Kahkahalar yükseliyor. Kah çay kaşığının çayla
,,.olcey taşlarının .şıkntısı. Duymamakiçin film aç~omm..,Esmeı:ay dirıliyorıım.
lıyorum. Yorulana kadar, .Uyanamadığım kötü- bir

ı;ıya plmalı.

;nektir""Ölınüş_ gi~i .sevdiklerinin yüreğinde. küllenmek.tir .. · -

ft.,

Qurb.et. Bence
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2.BÖLÜM

2.a YAD ELLERE GİTMEK ZORUNDA KALMANIN SEBEPLERİ
'·. ~ ,:ı

(GÖÇ ETMEK)

ıti,iıi, 'iktisadi, siyasi, sosyal ve· diğer sebeplerden· dolayı insan tçluhiklarının
· ~fl,Ii111,

tamamım veya : bir bölümünü 'geçirmek üzere bir iskan Qmtesil'lclen, bir

a:yedeşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir.5

"G_8'.tlii:ı4nsanlıktarihiyle birlikte başladığe.söyleaebilir. Semavi dinlerde Adem He

J:..'lmnicennettenkovular.ak dünyaya gönderilmesi bile bir çeşit göçtü.r.',6

.l'ıangi' millet ve dm mensubunun basına gelirse""..gelsin biP · insanlık dramıdır.

"rın; milletlerin

zorla yer deği$tirmesi' anlamına gelen göf, yıllar, asırlar boyunca

afızasından kolay kolay,silihmez;~Oöç belli bir.zaraas di4iminesığan bir olay

tnun etkisi . fertlerde bit ömür boyu, hatta nesiller boy;tı devam eder. Göç, aynı
göçmenin hayatında ekonomik, sosyal, psikolojik, coğrafi, eğitim öltetim, imar,
.tüarmda köklü değişimler meydana-getirir.
~

"Gö~kelimesinin
r:

~· "<'

.

.

· ilk anlamı "zorla kaçmlan" olan bu sözoflt zaınanla f'kenc!li · isteğiyle

. er değl§:t,iren", "yerişyurdu, işi olmayan, yiyecek yardımıyla geçinen, evine gidemeyen,
· yapamayan, her şeyden muaf olan, kira vermeyen, göçmen evinde oturan, hoş
v.s. anlamları kapsamaya başlıyor. Bir başka anlamı "ekonomik nedenlerle yurt

'aA.kkayan, Göç ve Değişme, İ.Ü., Edebiyat FakiiltesiBasımevi, İstmhul 1979,s 21

.:Yalçm,Göç Spsyolojisi,s.3,
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dışığ!,,giden:', "sıkılıp.kaçan",

"terk eden", "yurtdışmda iş bulan", •'yurtdışmda eş.bulan",

·'yurt,4.ışın'akaçmak zorunda kalan ve bırakılan" v.s, gibi aalaınlara gelmeye başlıyo,r3.'7
~·

Göç; ekonomik, toplumsal, siy-asal, çevresel, kültürel ya da· bireysel nedenlerle (boş
zamanlan .değerlendirme/ dinlenme, aile parçalanması, çatışma, şiddet, terör, korku ve töre
~

vb.)"Jbiryerden başka bir yere yapılan geçici, kısa ya da uzun süreli yerleşim ve barınma
arna~güden, istemli/ zorunlu bir yatay hareketlilik ve toplumsal değişme sür~cidir.8

Göv; Türk Dil. Kunımu'mm sözlüğüne göre; ekonomik, toplumsal, siy.asi ve savaşlar
sebebjylebireylerin veya toplulukların .bir ülkeden başka bir ülkeye, bir .yerleşim.yerinden
aşka ~ir yerleşim yerine gitme isidir. Göç, kelimenin kökü itibanyla göçme}'i, yıkılmayı,

L-~

insanıi)t,,kökünden, atalarından, doğduğu topraklanndan, tarihiade», geleneklerinden

Göç, tüın toplumları ve toplulukları etkileyen, pozitif ve negatif yönlere sahip olan bir
olgud}dr·,Neredeyse insanlık tarihi ile, bütünleşik .olarak - anılan bu olgu toplumları ve
oplulg]slarıetkileyen bir değişkendir.
s'ij

*;;,,.,

İn~hu;ın yer değiştirme hareketi, neredeyse :insanlık t-aribinin başla:ngıemdan bu yana

,.

sosyafhayatın en önemli öğelerinden birisi haline gelmiştir. Ulus devletlerinin oluşumu ve
uluslararası·siyasi sistemin temel. aktörü olmasını ;takibe~ ise, .bu hafekeılilik sınır ötesi
olaşiırrşeklini alarak farklı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamlar ıdai<:azanmıştır9
·f

.

'l, .

•:}:,.

Ins~ıktarihi incelendiğinde
her çağda insanların- yer değiştirme hareketliliğine
8
.
.
rastlarhsk · mümkündür. Günümüze kadar insanlık tarihinde yer alan insanların yer
-H-.:~>::

r

...

eğiştfff?e hareketi, farklı nitelikler kazansa da genelde, ihtiyaçları karşılamak için kaynak
arayışrveya yaşam koşullarını değiştirmek şeklinde elmuşnır.

7

Ali:Nesim,Kıbnslı Türklerin Kaderi:Göç,Halkbilimi,sayı:56,Lefkoşa

8

Sa6ti·Çakır, İnsan-Kültür ve Toplum Yazıları. Fakülte Kitabevi Yayınlan, s.240, lsparta-2008
~~
So_(i'gtıl Sallan Gül, "Dış Göçler, Yoksulluk ve Türkiye'de Göçmenlere· Yönelik Yardımlar'';İnsan

ı:'

9

'

~

C•

Hakları Y,ılhğı,Cilt 23-24,s.80 (2002)
)'

rs
·aır~ketj -ilk.bakışta bir-yer değiştinne,hareket·holatak değerlendirilse.de ned.imleri

1

~rile. birlikte bireylerin ve toplulu,kların ,üzerinde geniş.. çapb,değişiklikler.
ii'ıgerçektir. Toplumsal fumnas.yonlçl.fın-ekoınoınik,. politik ve.küOOrelyapılarında

,, · !;tlar içindeki ilişkiler. sisteminde. yaşaııaıı değiş.imlerin..-.;S.Onu~und.a'ortaya .çıkan
,: n;asu yapılarda önen:ıli.dön'üşüµılereyol açmaktadır1q
Göç ~~Lolarak,-bir,yer değiştirme olayı olatak;görülmektedm.:Bu olayJar, kent.ve
- .-)· ·1ferleşim . birimleri arasında g_eııçekleşmektedir. Göç eyleminm ..~erçekleştiği

.;.bnleriiseengöç alan ols:uıu,~y~iste.r;göç veren elsa.Jm .olştmım olumlu.veya
)]ıJÇları,ile-karşılaşmışlardır.
Bunenlabeıabea göç eden ins~~.göç.;ettikleri

~J.nılerine,; uyum sağlama .sürecinde ..y.aşadığı · mrlu!dar bazı ;problemleri
-Her yerleşim birimi kendine özgü yaşam ·lwltü~ı>lt1:Şturmlış, bu Jruttüre

Jatın· göç etmesi, çeşitli, s:0mnları da bemberinde getirmiştir. Kültürel
un ortaya çıkmasında en önemli rol, unutulınamalıdır

ki göç olgusuna aittir!'

GöçleE,~ilümizboyunca bir .çok farklı "8eb:eplerdendolayı meydan~ ;gelmiştir.. Daha:iyi
,,. arama, .yaşanılan yerdeki . ek<1>nemilc . .imbı.11ısızltldar,. r tabiat, ;ı:şaıtlanmn

nsya!
,çevreyi değiştinne isteği; nüfus, yoğımbıj_·_,uJm sehiplemeııJ,.1n kaçıdır,
.
.

,)~ebeplerclen dolayı sık sık göç etmiş ya da etmek zorunda kalmıştır.
Türkl~i)i;bir· zaman, göç vakasına yabancı .bir mil.~t olqı.amıŞ;tır. Neredeys.e;ıgöç,:wakast
Türl<.l~rbiır,biriyleparalel giden unsurlar haline. gelmiş; w 'fWl'klJfü OnaJA~ya'daı:ır
radan .da Avrupa'ya .yayılnnş bir nıilleL·0hırak.

.taıib":-sahnesinder.boy

Türklet}n ilk tarih sahnesine çıkması Hun İmparatorluğu ile olmuştur ve en eski yurdu,
"&t>j'' '
•••• ••. .•
..
··,• ••
ebe s:;"'
o1~·
surdurdüklerı
.Orta Asya ,.dır. Hun, halkının·ttU"Uftıl
elveri.Ş'li
arazıle+Jnm.
az

ası seJ1~ınciyle göçebe hayvancılıkla uğraştıkları .bilimnekted.ir.

·t,..··

,li"

~
.
Göktfu,;k A.,Kaygalak S. (1999): "Göç ve Kentleşme",,Sosyal Hizmet Sempozyumu,Ankara,s.111-147
~-

cenfiıYalçın,Göç Sosyolojisi,Anı Yayınlan,Ankara 2004,s.4
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göçleri Hun İmparatorluğundan· sosra M.S. SS2'de k:uı'Qlan Gektürk

ağnnda da devam, etmiştir. Bu .. göçleı:iıt sebebi, olm:ak toprak!amun" taama
;~lması, hayvanlar için otlakların yetersiz olması ve hayvan hastalıkları, iklim

,. ın değişmesi nedeniyle kuraklık ve şiddetli kış yaşanması; Türk boyları ve
~avim\eI\e -ya-pı\an. mü.ca:ne\e\eı: gibi nedemetden a.o\aJı gt>y Ja'9an.nn\\\t.

lıitnanlığı kabul ettikten sonra Cihan hakimiyeti düşüncesiyle

''.,"l071 'de
;

.,.,..

..

.

.

.

.

yayılma hareketi

Malazgirt
. olan- bu h~t,. .
, . ·, zaferiyle, Anadolu'ya y911el.miş
.
'

.

)

··.

. .

•.·.

'··-

-l\~~)ıup.teı:nel.felsefesi olmuş.işgal ~4ile¥, yeni.tqpr~J:ürlc

.

Osmanlı

.

;~

,-u.ışurlaı,-ıp.ın göç

bir ftvıwn haline gelll\iştir, Osm~ı İnıpw.al0rl\l$¥)ıda gö~,n .başlıca göç
çirilen topraklardaki yerleşim birimlerinin yeniden canlandmlması amacıyla
~apılan nüfus hareketleridir. Bunun yam sıra, imparatorluğa baş kaldumış grupları
ada, sürgünlerin de, göç açısından yeri önemlidir.

İmparatorluğu'nun 1699 Karlofça Anlaşması'yla ilerlemesi durmuş, geri

eci başlamıştır, Bu süreçle beraber·:göçhateketktti de ortaya çtkM veOsmanlı
daimi bir şekilde meşgul eden sosyal bir problenı

,~:an- göçler

olur; Ruıneli'defr ve

yaklaşık JOO yıldan beri devam etıiıe~e,ve lıala -da zaman 'zarnan

elebilmektedir,

Asya'dan Avrupa'ya kadar yayılan Türk milleti Wm Rumeli, Anadolu ve
~raldarında·f8

ve 19. yüzyıllarda var oluş nıücadel~1ivermiştir. Bn yüz;yiHarda

~arıdan içeriye göç olgusu ~incfryüzyilmson1arıria kadar devam etmiştir. yapılan tanımlar farklı bilim' adamları, farklı bllhn 'dallan tarafin(an -yapıhnış
;isinde benzer unsurlar bulmak mümkündür.

-Yer !ö'eğiştirme
eylemi..• ,- Göç
olgusunun
özünde yer değiştirme eylemi olduğu için,
? ; '•
{ ~ ., .
•.
. ·,
lan ôüiün tanımlarda yer değiştirme eylemine rastlamaktayız.

· - , . e~ değiştirme
eyleminin . kimler
tarafından
yapıldıBıdu. Bu. eylem . bireysel
'
.
's
'
o

üfus hareketi olarakgösterilmektedir,

'-.4

•

•

..

_._ ·_ •

·,___

'

'

. '~..

,.

j
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).:er: . değiştirme eyleminin aedenlerini üç başlık .. altında t@playartlk iaceleyebiliriz,

~vı

Tez~zde· bu nedenleri açıklayıp; göÇ, etmek . zorunda kalmış ohm kişilerin göç

fill;J.J?Plll

fifitetnizde tarıma sanayinin girmesi ve nüfus artışının çok hızlı olması. Anadolu

arıaırı artan nüfusu barındırıp besleyecek yeterlilikte olmeması, feodalite kalıntısı
yıkılmaması gibi temel nedenleri ekonomik -nedenler · altında

.rağın ~•~mayışı
ya da yetersiz o:luşu

:en kente göçün önde gelen nedenlerinin başında topraksızlık gelir. Toprak ya hiç
~'

ve ~Siıl~

yokt~!?t~da yetersizdir. Ç()~,kez miras y,,oluy\a ~~lüş~

çoğu öne~ tarım i~i

dere'iji\~üçü~ü,ştqr. Topraksız ,~~arm

sağl~yf .çalışmışlardır.. ancak _ makineleşme ne~_eniyl~~ ~

~e~le:yeıp~z

ya~

g~yh11Jerini

,işç~ijği de:·::bu1J.111~az

olmlf~tın,Toprağı olmayanya da yetersiz toprağı olanlar için tek çare köyqeıı kente göçtür.
~s.·.

·.

~,

'

• ..

'

•

•

,

':

'

_..

C:

~

..,

GÔ'ç,ün
diğer bir sebebi kuşak çatışmasıdır. Çocuklar birer ikişer baba evinden ayrılırlar.
&:.,
I''

Bu duırumda_ baba sağlığındayken toprağı paylaşJµ;,na yoluna gideb~lıne~çpir. Her ÇQftı~a
~. toprak verilir. Artık toprak parçalanmış, Bu toprak ,hithiriµi besl~weınfz
hale
,-'ı' .... _.:;,,_.

,

:-..

,

,.

·e

•

'

•

·,

,•

·

·.f'

·,

gelir İi:ıWs~ar doğduklan topraklan bırakıpbaşka diyarlara göç «m~~-~e.rw,ı4a. kalırlar,

2.a.l~~f"Niakineleşmeve sanayileşme

törün tarımsal üretime girmesi en fazla küçük tarımsal işletmeleri ve ortakçıları
olum!llz yönde etkilemiştir. Traktörün tarımsal üretimdeki insan gücüne gereksinimi
.-.<-.._.,.,~.

bu küçük işletmelerdeki inşan gücünt,iıı, önemli bir bölümünü atıl hale
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g~ıtrmiştir. -Bu nedenle, insanlar yönlerini kente çevirmek zorunda. kalmıştır. Kentlerde
~istihdam olanaklarının varlığı, bu anlamda, çekici bir etken olmuştur.12

fU148-1~56.döneminde; Tüskiye'de. modernleşme . başladığı ilk dönemdir.,-Marshall
pr~gr.amınınuygulanmasıyla ülkedeki traktör sayısı l.800'den 44.000'e çı-lmııştır.Traktör
'(,·

sayısıpın.artışı her geçen yıl artarak devam etmiş ve 1970'lerdetmktör sayısının 100.000~e
II',

~

ulalµıı,_ştır.. Bu artış köydeki insan gücüne olan-ihtiyacı düşümılş-ve .ekonoıru,kaçıdan'köy
hal;nı sıkıntıya· sokmuştur bu sıkıntılardan kurtulmanın yolu da kentte göçüp orada iş
bulmak şeklinde olmuştur.
~J·

;[raktörler ve öteki tarım makineleri köylünün işini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır.
Eskiden.sabanla günlerce uğraşılarak sürülen tarlalar şimdi dalın kısa sürede·sürülür-hale
gelınj,şt4r. Düvenle günlerce harman sürmek yerinepatosla iirüııiUşleme yohı gelir.Bunlar
~

.

makineleşmenin geıirdiği.olumlu gelişmelerdir•. Buna karşılık makineleşmenin zararlı bir
yanı da.olmuştur.Tarım işçilerini işsiz bırakmıştır. -

"Önceleri tarım işçilerinin yaptığı işi artık makineler .yapmaktadır. Kısa sürede hem de
ucuza, Böylelikle tarım işçisinin tarımdaki rolü ve önemi azalır. Birçok yerde artık gerekli
olriiagıkça artık.tarım işçilerine gerek kalmaz. Fazla bir eğitimi ve çiftçilıikten-başka bir
meslekleri olmayan .bu insanların kasabaya ya da.kente göç~~en

başka, yapacak bir

şeyleri bulunmamaktadır."13

Köydeki ağanın artık ırgata ihtiyaç duymaması, 1 O ırgatın göreceği işi bir traktörün
gö~_si ve daha hızlı bitirmesi köyde duyulan ırgat ihtiyaemı

:tımş ve ırgatla,rıtıartık

keritte;gö,çetmeleri gerekmiştir. Bu durum köyden kentte göç etmenin nedenlerindendir. ·

Q)ıemli kentlerdeki sanayinin hızlı bir şekilde gelişmesi, Türki¥e'deki saaayileşmenia
pl~ı:ı;lığının bir-sonucu olarak göç, -daha çok.büyük- kentlere yönelmiş ve bu kentlerin

17·-Cemal

Yalçın, Göç Sosyolojisi, Anı Yayınları, Ankara,2004,s.l 15

ııBekir Aydoğan, Cumhuriyet Dönemi Plika.ye ve Romanda Köyden Kente Göç, A.O: Dil ve Tarih
Cotaffa Fakültesi Lisans Tezi, 1984
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metrgpoJ kentler haline getirmiştir. Sanayileşmenin

büyük kentlerde artması ve köydeki

~!.

.:aş~n zorlaşması sanayi şehirlerine göçü arttırmıştır.
~

19ı0.'.dap sonra yurtdışı~a işçi göçünün de en büyük nedeni ekarıomik problemlerin
lmasldır. Türk işçilerin göçe kararvermesinde temel 'etken, .ekon~,.getiridir.·Bjrçoğu
t-·

in yfu,:tlçinde · çalışmayla ev araba, arsa vb.. - almak rüyadan öte bir şey değilken,
~.

.

_:urtdış~1,,1:tia\çok daha az bir süre.çalışıp biriktirilen parayla bunların olası olduğu görüldüğü
lil)i-.

dan ıfjba:rengitmek isteyenleri tutmak mümkün olamamıştır,
Eko~~nıik anlamda. Türkiye'den ilk dışa göç f958'de başlamış ve az sayıf{a.işçinin
'

zellikle Federal Almanya'ya gitmesi şeklinde olmuştur...
re

"l 960r.yıhm:la·Federal Almanya'da 2.495 Türk işçi bulunurken, sonraki ytllaı:da.bu
amınİJtrzla artarak 59LOOO'e ulaştığınısve bunun .temel·n.edeninin de ilk gidenlerin
da 'iziııli·döndüklerinde diğerlerini özendirme şeklinde. olduğunu ifade etmektedir':.14
Ayrıca;bµ.i,özendirmenin.bir yandan· işçilerin beraber-inde getirdikleri radyo, te-yp;,araba
;ı;

.,

-

i daywııklı tüketim mallan ve diğer yandan da. Türk medyasının yurtdışmda zengin
a rııJ:tt,fLişlemesindekaynaklamr"15 ileri sürmektedir.
Yurtdiş:ıı,fa işçi göçündeki. hızlı artışın, bir nedeni de, özeltikle,lfederal Almaiıya':nın
ızzat Turlciye'de açmış olduğu yaygın büro ağıdır. Bu bih'olar,-,bizzatıkendileri
Alman~~fı:ugötürmek üzere başvuruları kabul .etmiş ve istediklerhkıstasLarauygun işçilere
Almanyaty,a-.göndermişlerdiı;;

ekonomik şartlar sonucudur ki,, yurtdışına ve yurtiçine · birçok göç
,- .

nedenlerden dolayı memleketim.bırakıp ~gitmek ZOJU11da;-kalm.ı, kişilerle
yapm!,Ş,olduğum konuşmalardan birkaç,anlatım .aktaracağım;

14

"'!;l

.

fil~ut Tezcan,Dış Göç ve Eğitim,Anı Yayıncılık,Ankara,2000 s. l

15~-"''k; .

i,A.ğ.e. s.l

. . .
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- Neden 'gittiniz? Gitmekteki amacınız neydi?
- Burada ekmek yoktu ekmek varsa bile katık yoktu, maddi sıkıntılar içindeydik ltj;içük
yaşta gurbet ellere gidip çobanlık yaptım daha sonra köyde dağa gidip ağaç kesip
'\..

'

•

.

; i

.

:·ı:f.

'.

~

'·~ -

getiriyorum senirde 7.50 . liraya satıyordum ertesi gün tekrar· gidiyordum bu
sıkıntılardan dolayı Almanya'ya gittim para kazanmak daha iyi ğeç~ek

iyin'g~bet

yoliatına düştüm. Dönüşü. kimse düşünmedi çüfıkü bir an önce. Almanya'ya gidip
para kazanmaktı herkesin ~acı .'
Nasıl gittini~? Ne gibi kontrollerden geçtiniz? y olculuğunuz ne kadar sürdü?

i961
·~

de Almanya'ya giden işçilerin çoğu 1965'0lerde geri
dbdill:er ~;a'
'
'

...

da'fu-iz
. ...

çıktı geri dönmek zorund.a kaldılar sonra A.İınany~_durumunu düz~ltince tekrar işçi

aı~iiıina
.,

başladı. Bizlef ilk · işçi bulma kurumuna yazılclık işçi bulma kurumunda da

'

'

',

.

\

öncelik afetzedelere verildi bizim burada da gölün yükselmesinden dolayı afet kuşağı
sayıldı ve. bi~e öncelik verdiler . biz İstanbul iş~a

b~vuracaktık sonra Konia?ya

~çılınış bi~ler Konya' daki işkura başvuru yaptık.Önce ~aportl~~ı
Konya'ya gittik orada okuma yazına var mı? diye baktılar okuma
: 8~ellikti diplomaya bcdanadıl~
bizlerin . dişlerine

baktılar

çıkartıp

yamı~ e~ '~anan

da _okur yazarlığa'baktiiar, sağlık kon~olünde~ ~~çtik
dişleri

kötü olanların gidip ; . y~ptı~al~~nı

;:söylediler,Kontrol sırasında sadece külot ile kaldık yeri geldi mi onu bile çıkarttılar
ıt~lcfalan var. mt, cliy~. ve .JJ~an doktorlar Alınan· doktorlardı ciğer filmlerimizi
it.çektirdik ciddi bir sağlık kontrolünden geçtik, hatta sağ elimizi kaldırmamızı
\W:yl~~ijer ellerimize bakıp. çalışkan olup 3 o~dığqp~a, :\1~1$-.
n~

i.

~lilJ~,F~;

mı

·)X~.,Sağl~.· rclponınl! geçeı;ıleıj_.İştan'bı,d ~a.-'.gö~~.eı:4,ileız.~_.to.pJ~flp,~~~~ir~~.cj
~dan bindik 2. gepe 3 gµndüz.sürdµ Y<?lculv,A;un:ruı; ,~~~~f~~şµı,Ju~~~i };erl~t
· ,,çecle11 .dağıtılımş.\ı.67QOTürk işçi ;gittik:Ell. çokl]lr~

~l~ıl~t; -~,.;I;ürılçle;J,ın

,¥.X~tli, ,güçlü olması uzun süreli dayanabilen ve çalışmaya ihtiyacı ?iması Türk işçi
_J'cih etmelerinde büyük bir etki olmuştur.Bir de Avrupa'dan gelen işçiler birinci
~,vatandaş.sayılıyordu çünkü.onlarda g~
b.i1de bu

.d'U!'UP1

birliği.:v• ,şlı).ıdı~4e 4 v~p~ bir.ı~ği,

ol:qıa.dığm.dan _ biz ikinc! smJ:f, vtıt$1,ftdaş . s~~$1!ydı}&ti§Qi

ıj,.ijugün bile Almanlar Türkleri ikinci sınıf olarak görürler Türkleri
ımezler.Almanya'ya vardık Almanya' daki fabrika bizim her şeyimizi hazırlamış

1

1'~çbir zorluk . çekmedfk kalaoağunız yener b~dı

i~ giqıe~e~~ı:~to1'üs~f

ldt bir sıkıntım~ ~lduğund~ Türk terctµııa.nı.. yar(fı.Ş~niın, ~ , işlın ~q:rd
ab>.w:kas~daydı temizlik.işiyle başladım 1971 ayının başa,ı~jş, }?ElŞl y~ptık.
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1 gittiniz? Gitınenizdeki amaç neydi?
ıı,

para 15:azAA1:llak için . gitmişti Almanya' ya. Almanya
~. V.,}_;/\ -•-'
.
'

Q

zamanlar . iy~ para

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"'-~~~~~~~~""

Paf~ J<:.az~a,k

i~vı?nüyordu bunu görünce b,abam~aA}many~):a gitmek istedi burada

· zordu
kazandığın
para ile çocuklarının
karnını
zor
doyuruyordun bu sebeplerden
i
. .. . . ;-~~
,.
.
. ~ . •.
..
.
dolayı babamda 1971 yılında annemle ikisi gittiler biz üç kardeş Tiirkiye'de kaldık.
Üç sene so~~ biz üç kardeş g~ttik annem ve babamın

Ji"

?~ işt~ıp.es(oradanJ\z;e istek

<~gönderm,esiylegittik.l
S yaşındaydım gittiğimde bir daha da dönüş yapmadım hala
..
..
,\..;··

.

;

·•

-

-

orada yaşıyorum. Babaınlar 1984 döndüler biz kaldık Almanya' da.
- . •. · E}conqmikaçıdan getirisi oldu mu?

urbet maddi durumdan iyi par~ !<az~dırdı. fyf ~~e~etim de olsam bu in,ııcan.Jara
•

•

-,

.:_

,

•

.

r

-»

<

~

'

r5ahip olauı~d~ orada maddi açıdan insanı ~oyuı;ıyor.memleketimde olsam iyi bir
eğitim görüp iyi bir işe sahip olunca ancak para kazanabilirdim-Almanya da iyi para
f():,· kazandım ama özlemimi bitirecek parayı kazamıyorsun me~ek~time özlemim her
. ,_geçengün artıyor..Dçğduğıın yer değil doyduğun yer diyerek ken~
";;;.:_.

•

,.

.

~

•

•

.

·:

•

avutuyoruz.

. l

_,

-

•

•

r[.'

2.i~1~ Sıyasal ve ToplUıi1sal Nedenler

~;Kırsalkesimdeki kan davaları ve terör olaylan. Kırsal-kesimlerdeki can güvenliğinin,
tetJ>r, kan davaları gibi nedenlerin sağlanmasındaki zorluluktan dolayı köylerini terk etmek
z~da

kalan yüz binlerce insanın kendilerine-yakın kentlere' göçmesi. sonucunda; bu

'il'-·

k~tlerde nüfus patlamasıyla birlikte, hazırlıksız yakalanmışhğın doğurduğu birçok
{;J:.

, 'Deprem, sel felaketi gibi doğal olayların sıklığı, bunlara

" }·'.

..

aranağı
bulunmaması
~ .

bu

"

'

"

'

karşı önce4eıı önlem
'

'

'

alma

'

olayların karşısında. çaresizlikten kaynakılanan göçler
"

oiuştw.maktadır.

~.,

ğu ve Güneydoğu'da yıllardan beri çözümlenemeyen ve gttnütnttzde etkisini' tüm

yaieriyle hissettiren ekonomik, toplumsal ve siyasal . içerikli şiddet ve terör olayları,
it

p,Ş,jkolojik baskı, kadın haklan . ve kan davalan.. teı>re ve namus cinayetleri, yoksulluk,
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esleksizlik, eğitimsizlik vb. göç olayının doğmasına, gelişmesine yol açan t~m~
.

.

,.. ,

I,

denlerdir".
C\'t".'
I'

Doğq}2 .büyüdüğün toprakları bırakıp . gitmek zorunda kalmanın başka, bir nedeni de
).:·

,1ltanınja\.saı:ıa· .yapılan zulümler karşında ses çıkszamaman ve topraklarından göçmek
ı::;

runda- kalmaktır. Belki de en acısı budur istemeden vatanını bırakıyorsun ya da
,ıraktırrhy,orsun yaşamak için yapmak zorunda kalıyorsun.

Sürğ~,edilnıek ailenia dağılmasına; ,yeni yerleşilen yere uyum sağl~yarnama gibi
.. :2

~}

ok ri~yenlere sebep olmuştur.

Türk;t\ı;tlkı da birçok göç yaşamıştır. "Göç göç oldu göçler yola dizildi, uyku geldi ela
zler j~e;üldü".. . Rus işgalinden ve Ermeni mezaliminden canlarını, yavrularını
kurtamıaldçin- kaçan Erzurum halkının göç türküsü böyle başlar.17
Osm~1hDevleti'nin zayıflaması ile işgale uğrayan Kafkas ve· Balkan, coğrafyasında
yan}lütk ve. Müslüman halklar için de umutsuzluklar, göçler, ölümler, işgaller~;·ana
ratanlara·an kopuşlar, tehcirler de başlamış oldu. Göç hikayeleri, göç türkO!eri,ayn dillerde
. lensi)9ll duygular, hüzünler hep .aynı noktaya, işaret ~iy<ınia. SUıgün edilm,..ana
~:

larindan koparılan, hastalıklara yenik düşen,
yollarda
.
. ölen, açlık ve. sefaletle karşı

6

SabriÇakır, "Türkiye'de Gecekondu Sorunu ve Politikaları",Hukuka Felsefi ve Sosybiojik Bakışlar-IV

pozyurqu, 2-5-29 Ağustos 2008, İstanbul.
.:.5.

7

Bu~¥~apvar şu eserlerden derlenerek ~azırlanmı.ştır. Bu eserlerde; çqlc d,allaı ayrmtılı sayılar
aktadır,
Bilal N.~".Şimşir, Rıımeli'den Türk Göçleri, Türk Kültürünü Araştın.na.Jinstitü&U-Yayınlan, Amfflr~, Cl,
8, C2,f9'70
edim
Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçlei{ TürkTarih Kurumu Yayınlan, Ankara,1994
Mehme(Dikici, Anadolu'daTürkler, Anadolu'ya Türk Göçleri, Burak Yayınlan,İstanbul,1998 .
Justin MtCarthy;Ölüm ve Sürgün, İnkılap Yayınları, Çeviren, Bilge Umar, Istanbul, 4: Baskı, 199'8'"
Justin MQ'"Çarthy, Müslümanlar ve Azınlıklar, inkılap Yayınlan, Çj;:viren., )3il_ge Umw, İ$\anbul,J99Ş.
Hüseyiffkslan;16.yy. Osmanlı Toplumunda Yönetim, Nfüiıs,'İskan, Göç ve Sürgün. Kakn.Us Yayıhları,
bul, 200.l
emal J:I:'Karpat, Osmanlı Modernleşmesi, İmge Kitabevi, Ankara, 2002
H. Yıld~m1 Ağanoğlu, Osmanlı'dan Gumhuriyet'trBalkanlar'ın Makas Talihj (löç. Kum Saati Yey.ınları,
bul, 2001
Fuat ojndar, İttihat ve Terakki'nin Müslümanları' -İskan Politikası (1913"- 1918} İletişim Yayınları,
bul, 2Q01
v.ww .diftimizvetarihimiz.bfogcu.com/tarihtekiTürk sürgünler]

J~k,

ı
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.~·· karşıya kalan bu· halkların. ·acısı, .ne . yazık ki dünyanın gelişmiş ülkelerince bir türlü
görülmedi.
Tehcir edilen halkların- sığınağı haline gelen Türkiye'yi, yıllprdır E~ni,

, karşıya bırakan birçok ,gelişmiş ülke,

iddialarıyla

ne yazık -ki Kafkaslar ve B:~lkamlardan 'sürülen

mı~onlatcahalkın yaşadığı,acıları birtürlü görmek-istemedi. ·

muhabirinin Başbakanhk Devlet-Arşivleri Genel ,M:üdtı:rffl:ğü, Katkas'.Vak,fı ve

. can · Medeniyet

Derneği

yetkililerinden

derlediği

bilgilere

göre,

Osmanlı

İ~~aratorluğu'nun zayıflamasıyla 19. yüzyıldan itibaren Kafkaslardan ve Balkanlardan
rs·

AıfaJfolu'ya göçler.başladı,
IJZEY KAFKAS TÜRKLERİ··
~·füdı milletlerden Müslümanların ve Türklerin yoğun bulundukları bölgelerden biri
Kuzey Katkasya'ya ilk Rus akını, 1768'de olmuştur, Kuzey Kafkasya halkı, önce
'ıllrle .: birlikte· Ruslara karsı savaşır; ·fakat düşmamı.ı,·sayıea fazla :olnıası ,yüıünden
, k, 10. 000 kişilik bir kafile halinde ,Anadolu'ya göç· ederler." Jluslaıla 'rl<i.;a-fkas

mn savaşları çok uzun yıllar boyunca . devam ed_er.. , 1180•. uıoo arasında. ~'gö.ç

tn sayısı

30 OOO'i bulur. 1829-1859 yılasında. Ruslara karsı>yapılaıı bağımsızlık

,iındaki ·yenilgiler,·-· Anadobıt!ya-yeni geçlerin yapılması,s.onuç,unu

4~;;-185$

·~ııarı arasında 295 000 kişi Tüd<lye'ye :göç:..eder. I.i~4~te 8.atı-,Kafkasy~ı,;;ve.:Kuban
r

dııdeki · Türkler, bir ay içinde' yurtlarım terk etmek zorunda bırakılırlar. Bir

mily§.µ,dan fazla göçmenin . büyük bir kısmı, yollarda ölür; ancak 600 OOO'i Trabzon,

s

\ Köstence' ve Varna limanlarma gelebilir. Bir k:rsıııı:: Akdeniz ve lig.e:lirnanlarına ve

iç

.~"Glolu'y'a- gönderilirler, Göçmenlere yardım amact¥la~: bOyttk' şohiıl<i-r.de, yardım

komtş,Yt>ınları kurulur. Rumeli limanlmına inen, bir kısım göqmenle.t,. Niş, Vlkiştirie .ve
i!

Kosöla Jıavalisine, Edime ve İslimye taraflarına, · Vidin . ~yale11iını, Sofra ve Herffl):f~a
sanc~an.na, , Ziştovi, Niğbohr ve Lofça'ya ·yerleŞtirilider. "Rw:neli'ye yerleşen, Kafkas
göçrii_~iılerinin sayısı-I 75: OOO'i bulur. Anadolu'ya, gelenler, de Aaasya, Adana.- AdapazatJı.

e..

.

Burs~};~ankın, Izmit,

l

.

Içel, Konya, Tokat ve Sivas'a, hatta Halep, Sam, Amman ve

Kıbt'tsta. yerleştirilirler. Sonu gelmeyen göçler devam ettiği sırada 1877 Osmanlı..Rus
,,93, Harbi) patlak verir.- Yeniden ·.S,(iıO 000 kişi kara~lan,ve denizden Aoadolu1ya:;göş
eder~Bıriııci Dünya savası:sırasında da Aaadolu'ya göçler devanı eder.
1
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~RAÇAYJ3ALKARLAR

TÜRKLERİ -

SSfJ:3'ye bağlı Karaçay Özerk Bölgesi, 2 Kasım 1943'te Sovyet askerlerince kısa süre
Itt

inde}~.oşaltıldı.Emirlere uymayan Türk kökenli bu halk, anında inf~ edildi. Karaçay
halkın\ap. 32 bin 929'u çocuk olmak üzere 63 bin kişi tıpkı diğer Kafkas halklarına
. apıldf:&tgibihayyan vagonlarına doldurularak Kazakistan, Kırgızistan ve Ôzbekistan'ın iç

I.

~ıgel:pe gönderildi. 8 Mart 1944'de ise Balkarlar, Karaçay halkının maruz kaldığı acı
>t·

cilc.;VE İNGUŞLAR
u!nun 23 Şubat 1944'de.Kızd:ordu'nun 26. kuruluş y,ıldönümütıO.Ş@llliklerine
~llt:Çeçen veaynı etnik kökene sahip·o1an İnguşlar, apar topar ve bimerce insanın
p~.,ı.:g;r,ı.ua Sibirya'ya

sürüldü. -

gönderilen- her aileye, yanlarına-ahnak için aaeak 20 kilogram bagaj,izni
Jann tüm mal varlıklarına ve hayvanlanaa el.konuldu. Felaketin enlı>üyi:i.ğü ise

tluğundagerçekleşti; Sürgün editen ins.~aons:üz;fe. 20'si kptü hava koşulları
·\ıdü. Ölüm Çeçen ve İnguşlar'ın yakasını yerleştirildikleri yeni yerlerde de
,rşk,.iklinı.gerek ağ~ çalışma koşulları ve hunlara b~

salgın lıastabklar

_sk muhacir. yaşamını yitirdi. .Çeçee - ve- İnguş1 halkmm ·:;&ürgitndeki nüfus

p,'8 oranında olduğu,kaydediliyor. ·
Birliği Yüksek Şurası, 9 Ocak 1957 yılında aldığı karar ile 1944 yılında
~ilen

Çeçen ve İnguşlann ana vatanlarıncl_>,dö:rnneleriııe izin,verdi. 7 Mart

,ıa:tvedilen ,ve .toprakları çeşitli ,ülkelere paylaştınlau Çeçen••İtı:guş Özerk

'st Cumhuriyeti ise: 1957 yılında yeniden kuruldu. 1939 yılının resmi
e 488 bin olan Çeçen-İnguşların nüfusu sürgünden sonra 200 bine kadar
· ~claise Çeçen-İnguş Cumhuriyeti'ndeki tüm İnguş ve Çeçenlerin sayısı 311

lt'\.~. o• ı·-·,
• -· dagumasının
.-.t- ··
t, .. -ı .x,..,, !l~A,
ovye~,vır
ıgı nm,
ar dın.dan .,tıagıınsızı,
5J.f.,U ~O,ı.i®
r

r,,.,.
• t·~· ,,.1u.a:
y-.;ç_enıs.

1994,ı.96 yılları a.rasınd:a bir
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·tn..U~on ·civarındanüfusu olan Çeçenistan, bu savaşta yaklaşık lZO bi.a kurban verdh ·,l-999"'

~llO l yıllan arasında yaşanan,ikinci savaşta-ise 100· bin Çeçen·.öldü,. 30 tlıı Çe.Jep .i,ş,¢:1.akat
kaldı."

.

~;KIRIMTÜRKLERI

);l(ırım'ın,Ruslar tarafından işgal ve tahrip edildiği sırada (1771), 35 00.0 Kırımlı Türk,
kJl,ıç:tan.geçirilir. Bu ,türlü şiddet hareketleri karsısında; Anadolu'ya, ve Balkaruar'a,.,gö:çler
y~pılır. Toplu halde göçe zorlanan ilk Türk toplumu Kırım Tatarlarıdır. 1772 yılında
q~şlayan ve sayıları 100 OOO'i bulan ilk Kırım göçü hakkında elimizde yeterli bilgi yoktur.

Ju, göçlerin en önemlisi, 1789-1790 yılları arasında olur ve lBOO'e. kadaıı ··d~v:arrvseder.
Bô:,yJ.ece,>şaklaşıkelarak ·500 000 kişi' .Kmm'dan ayrılır. 1812'de?.Osmanlı D,evleti,rtin
Rüsya'ya karsı Fransa ile işbirliği yapması,üzerine Ruslar, Kırım Tiliklerine yeniden zulüm
y~pmaya başlarlar. 1 &60-.1862 yıllarındaki göçlere-Nogaylar-rla:,Imtıhrve-227. 627.:-kıişi; göç
f

.

eder: 1862'de~ göç edenlerin sayısı 360 000 civarındadır. 1859-1864 yıllan arasındaki
Nogay göçleriyle birlikte göçmenlerin sayısı 700 000 olur. 1877-78 Osmanlı Rus
S.a~ası'ndan(93 Harbi) sonra Kınm'dan IS..2ô -000:lcişi daha ~ad.oltı'y.a gôşeder,

L871 yılına kadar Kırım'dan gelen göçmenler; imparatorluğun Rum.eli:sahilleri:ş:deki
I(ô.:stence, Mangalya, Balçık, Burgas; Vama :şe-hiderindenBalkanlann içine Vidin'e kadar
yayılırlar.
Trakya ve Anadolu'da ise İstanbul, Edirne, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır,
1;:,
ft,

•

Esi<tşehir,Halep~·izınir,Konya.ve Sivas gibi şehirlere yerleşirler.

~ıUar soma terk ettiği .topraklarll)a gelen .insanlan 1 başka bir hsin ttl!b10'. bekliypı:du..
Kı~ Taıarlan yurtlarına döndükleri zaman evleriain, iş yerlerinin ve toprak4mnını;Ruşlar
ile).Lkraynalılara-dcığıtıldığını._gördü
.

.lürcistaa'ın Ahıska bölgesinde yaşayan ve "Osmanlı Türkleri" olarak da bilinen
Ah;~~lılar, 14 Kasım 1944 yılında tarihin en acı olaylarından birini yaşadı. Amdan geçen
65{y:ıla: rağmen .Ahıskalılar, halen yurtlarına denemedi. Ana'\!ataıtlaruıdanlıoparılan: Ve
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hayatta ıkalan · . Abıskıtlılarm · tomn!arı -b,tı.gün Rusya . Federasyonu,
· Türkiye, Ukrayna, ,t\Jnaaııya,, ·. Fransa, İ~ya

ve ABD' de

Stalih'in emriyle bir gece ansızın gelen haber üzerine doğup büyüdükleri vatanlarını
rla tsl ettirilen Ahıska-Fürkleri, "ölüm katarı" olarak adlandırılan hayvan vagonlarına
~'
· ilen.etek bir bilinmez yolculuğa çıktı. Sibirya'ya ve Sovyetlerin iç bölgelerine
r-~ •

ndedlj=iiô.7aklaşık 2.50,binAhıska Türkünün ~irçoğu·Y;el4ahijst®kıan,.,açbk41P ya,ş~nı
tirdi.~)tı ayn bölgelere dağıtılan Ahıska ,,Türlderi yı!larça.birbirind~n -~er alamadan

özHeJffstm'da sürgiin bayatı yaşayan ~skalıl:aı";_:1989 yılın,da-ildnci ~~
a ~~JgtğJ. Pergaaa'da.çıkan

süngün

ol~yl~~a,yalq.aşık lOQ bin,,Alusko Türkü. ikinci vatan

edindikl~t,~J;)zbekistan'
dan komşuülkelere :ve.Rlısy;a~pı~.~µoda,r
bölgesi
ile Ukrayna'ya
r,
.
öç et~,~l~tzorundakaldı. .Türkiye'de bir süre önce çıkarılan y;{lSa ile Ahıska4ların. Türk
atandaşlrğına geçişi kolaylaştırıldı.

1944tcl~ ,

sürgün . edilen . Kafkas- halklanndşn . hiç~j.r- -ş~kikle·· yuıtkınn.a dönüş

• apam~y@ı11ar ise Ahıskalılar oldu; ,Gi\ruis~an, .Ay,rupa Ko_use_yi'n~ k,ı};\m.l edilirken
~

Ahıskl}ılar~ yeniden kentli vaıanlarma yerleştirilmesi, lçon~unda.
~··

t•®

altına- .girdi,

ancak 'ojıgwl.e kadar verilen.sözler yetine getirilmedi.

~~pist-an'ln Azerbaycan'm Dağlık Karabağ bfilg~smi-· ~~92-94 yıll~m4a.yaşjiU1aş
savaş~işgaliyle başlayan süreçte .en çok zarar gören, sivil halk Qldu,·İ~l~--uğr-afan

~:

.

opr~l\rından kaçan yaklaşık 1 .milyen Azeri Türkü, halen zor koşullar altında
Azerbaycan'ın çeşitli vilayetlerinde yaşamlarını sürdürüyor.

D@GtJ.TÜRKİSTANTÜRKLERİ
. er¥~

-

B'frg:i.m, .Çin idaresinde olan Doğu Türkistan; zengin ,~iewere sahip :.ollnaşı yü~ün.4.en
birçöj<:ıis.tilaya uğramıştır. Bölgedeki·Türkler QU isti{al~ ş~b@\1iyle s* s.ık,.:göj eder, J.917-'de

''itti

20 QflQ,:kişilik bir kafile Tibet's, buradan da-Hindistan'a ve Anadolu'ya ·sığınır.1949'da Çin
baskısından kaçan 7000 Türkistanlı, Türkiye'ye göç için yola çıkar; -bunlardan ancak 852
kişi Türkiye'ye gelebilir. Türkistan'dan 193.4.:1960 arasında 2128 göçmen gelir ve Adana,
Kon~tC:Kayseri,Niğde ve Salihli'ye yerleştirilir:
J
'~

X1e XI. Yüzyıllarda Selçuklu yönetimi altında Oğuzların Azerbaycan'a

yaptıkları göç

dalgal!fI·b:ölgede büyük bir Türk çoğunluğunu 'oluşturmuştur. 15. Yfleytl_a 'kadar Orta

"·
Asya'~;ıtn,,t>ölgeye
göçler devam etmiştir: Bölgede Türk çoğunlu' oluşmuştur ve yönetim
Türk kökenli hanedanlar tarafından gerçekleşirdi bu yönet-im20. Yii2yılın ilk ~eğinde
sona epniş, yerine Fars asıllı Pehleviler dönemi başlamsştır. Pehlevi hükümeti Türkleri
şitli}Şftııırlamalara maruz bırakmıştır ·bu sınırlamalar· karşısında ·TOtkler göç etmek
zorunda kalmışlardır. İslam Devriminin gerçekleşmesinden sonra ise göçler hızla devam
etmiştir~~klere-.yapılan
dini ve siyasi baskılar karşısında birçok Türk aile TOrkiye'ye göç
ıw::.::
tmek'~jrunda kalmıştır.

Azerba.ycan'dan yapılan göçler, 1800'<len sonra başlaın:ıştır.1812-1815·-arasında·1000,
m~-·
29'da)·ooo, 1860'ta 18 000 Azerbaycan, Kars, Iğdır; Ardahan bölgelerine gelir. '93
bind~~göçlerdaha
da yoğuajaşır. Ayrıca, Birinci Dünya savası sırasında da yaklaşık 10
:S:5
kişi_~.a.ha Anadolu 'ya göç etmiştir.
BALUNLARDAN GÖÇ EDENLER·

·sküp, :;~alkandelen, Manastır, Ohri, Selanik, Saraybosna, Prizsen, Şuınnu, Vama,
orm~~.,,ı. Belgrad, Sancak... - Rumeli Türklerinin "çil çil kubbeleriyle" geride bırakıp
ek zorunda kaldıkları şehirlerden sadece birkaçıydı.
~-

t'

umeli ı.Türkleri,ayrı bir anı, ayrı bir acı; ayrı bir özlemle terk edilmeye zorlanmıştı

hzade-Süleyman Paşa'nın 1352 yılında Rumeli'ye geçişi ve art arda devam eden
erle Oşmanlı,
kısa sürede Balkanların tek hakimi haline geldi. Türklerin R.umeli'ne
,

28

,Jirilmesi -ve bölgenin yerli halkları olan Arn~wtlarlaj, Doşnaklann da islam'ı seçmesi
t-eeğrafyasını- ikincibir Anadolu yaptL Yaklaşık-500')tıl
Os~h
~;,'i

idaresi altında yaşadıkları

'nm zayıflamasıyla birlikte hu hölgede yaşayan Türkler ve Müslüaaınıl halkları da

zor g)Jiler bekliyordu ..· 1912 yılında yapıları, 1. · Balkan Savaşı 'ma laıybedilmesiyle .de elden
fi:

~"gj:ı:,raklardan milyonlarca Türk, Beşnakwe Amaeut, Anadolu')'~ gtl;-ettnek-zmunda

ırakiJ:eJ:ı;;Goç · etme imkanı bulamayanlar ise. kaldıkl_arı: c0oğrafyru:la ieşitli . asimilasyonlar.a

enn en acı yanı ise 500 yılı aşkın Osmanlı idatesiruie :kalaıı ooğrafyadaki Türk şehir
in en güzel örnekleri olan eserlerin yok edilmesi oldu. -Osmanlı!nm .15. bin 787
:>ı inşa ettiği Balkanlar' da göçlerle birlikte. bu- tarihi eserler de ·sahipsiz kaldı,
,ııı izlerini yok. etme.pahasma 'birçok tarihi esmi, han, h:amam,yıbldı,, ,geri0kalan
ari}ıi eser ise aslından uzak ·görünümle.restoreedilip. amacı dtş:ıncla kuUanıldi.

Ierdan Anadolu;ya göçün ilk dönemi, 1804 yılında Sırp isyanı ile başladı. 1804'te
Sırpların 'şiddet hareketleri sırasında, Semendire'ye bağ_lı yerlerde Türklere
.tşilen katliamdan kaçanlar, Rumeli ve Bosna-Hersek'e

göç etti. 1826'da yapılan

·tn Antlaşması ile 150 bin Türk, . Sırbistan'das, gö~t etmek zmımaa .kaldı. · 1867
ırpların - , zulmünden .kaçan . 150 bin . civannde Boşnak . da '.Ilwklerle birlikte

ta göç etti. Yine 1908-23 yılları. arasında300 bin; 19.23w13,;.yıHaruımsında.da 350
ırbistan'dan göç etti. dôç edenlerin bir kısllll ise yolhmta.has-tıalık ve.açlıktan

~~STAN TÜRKLERİ

·-:, Mora isyanından .sonra, .Sakız, Girit; .,Epm ve ·di~r .ad_alardaki Türklerin
Osmanlılar .için büyük bir mesele: olmuşter .. Avmpa'dan gelenr,gönüUü
J'Rum çeteciler, Teselya ve Ege adalan ile Mora'da oturan Türk ve Müslüman
Ilii-lınetmeye başlarlar ve 32 000 Müslüman Türk'ü öldürürler. Rusya ile İngiltere
'"'"ı~apılan anlaşma (1826) ile-bağımsız Yunan devıleti ..k.umiın,ye.,MlslümanJ):~lkı
_Jtan'dan çıkarma kararı .alınır. Mora'da. buLunan Ttirklere ait arazi satın .alınacak,

29

halk),9smanlı

Devletinin-bir kısım bölgelerinegöç

edecektir-Bu

tarafı~$an red olununca, Rus-. İngiliz baskısına Fransızlar

teklif Osmanlı.Bevleti

da ~atılır. Osmanlı donanması,

.•avarJptde, yakılır (20 Kasım 18.27). Fransızlar, karaya asker çıkanrlar. 1823'de Rusya da
barp "Uını edince, Osmanlı Devleti, zor -durumda kalır. Edime'ye ve_ Erzurum'a kadar
~,-.

Osmanlı toprakları saldırıya uğrar. Bunun üzerine Anadolu'ya göç baslar.

İmzalanan

,#aşması'yla (1829) .savaş son bulur.. Yunanistan, Osnıaıılı Devleti tarafından
tanınırıa Bölgedeki Türklerin göç anlaşması İstanbul'da · kabul .edilir tl 830). Böylece
ora'dM ;Türk göçü baslar. Girit'te.. Rum .katliamı şidd~leninee (1864); buradaki Türk
kı zôrıcdurumdakalır.ve.Girit'ten Anadolu'ya.ve İc&tanbul'a 60 oeo kişi göç e-der._.Balkan
,

avasr.sırasında Yunanistan'm Balkanlardaki-Selanik gibi büyük şehirleri _ahna,sı üzerine
bôlg~deki Türklerin büyük· çoğunluğu Anadolu'ya .göç ederler. Birinci Dünya
',.~-

·.

.

avası'.n~ansonra da, Yunanistan'daki Türklerden önemli bir kısmı, Anadolu'ya göç eder.
urtulı~-iS,,ı;ıvası'~takip eden Lozan. Antlaşması hükü~~rine ,gire yapılan .mübadele
nundı:t/J.'fürkiye'yepekçok
Türk
ailesi göç etmiştir. Göçler,· 193~1960, .arasında da
.
.
.
evam e'A;er, 23 78& kişi Türkiye'ye gelir.. 1-960-197.0 arasında 2081.kişi Yunanistan'dan

;.·

'--

Rusların 1828'de Tuna'yı asarak Edime'ye kadar gelmesi ve Bulgarları Türklerin üzerine
dırtm~sıısonucunda bozguna uğrayan şehir ye kasabalardan, perişan:.halde 3-0 000 Türk,
Anadoliı:,Ya göç eder. 1876'da Rusya, Almanya ve Avusturya tarafından Balkanlar bölünür.
ustürjta,
alır, ayrıca Bulgarlara ve Sırplara, Rusya himayesinde
~ Bosna-Hersek'i
~
.
"'ımsi~\f verilir. Aynı yıl Bulgarlar, Türklere karsı şiddet hareketlerine girişirler.
inlerc"'eı/fürk,Edime, İstanbul ve Anadolu'ya göç eder. 1877 Osmanlı-Rus Savasından.
nra ya2l}1;111.Berlin Antlaşması'yla Bulgaristan devletinin kunılmasııkabnl ·,ediik 1876'!!i· ',

8 yı_l.1c!rt arasında 200 000 Türk Edime ve civarına göç etmek zorunda-kalır. 3DO. 000
meiı,,,R;mneli'denAnadolu'ya geçer, 75 .OOO'i Halep ve Sam'a, 2S OO!fi Adana'ya, 1.0.
O'i I(q:şya
ve
Kastamonu'ya, 1 O OOO'ı Kıbns'a yerle.ştirilir. Sivas, · Amasya. ve
.. .
.
'
.yarb~rr~- beser bin kişi. gönderilir.

93 l'latcbi'nde görülen göç ve göçmen felaketinin daha şiddetlisi, . Balkan Harbinde
reyangeder, Yüz binlerce -Türk, bütün varlıklarını bırakarak, eriye- eriy~

İstanbul'a

3-1

bnica'dan 80 bin civarında .Türk..yurtlarını. terk.ederek. Anado\u\ya yede_şti. · 1923 'ten
nra, Oô]mıı.ca'dan_yenigöçler başladı. 1923-1933-ar~sıµd.a;33-bin

852 kişi göç etti. 1934 •.

960 yıil.lU't arasında ise Romanyaldan göç edenlerin sayısı 37l bin 416'ya ulaştı.Bu

menles, Trakya, Batı Anadolu ve diğer bölgelere yerleştirilirler.•
1:'.·

180~'te(ı~yaneden Sıııp~~ şiddet hareketlerine girişirler. Bu sır-ada, Semendire'ye bağlı
derde· Türklere karsı katliamlara girişilir. Bu bölgedeki Türkler Rumeli ve Bosnaııc

ersek'e"'"ı'g~_ç ederler.. . Ruslardan yardım gören Slq>lar, .: Tilrkler · U3~deki · şiddet
ketletini ve ·baskıyı,daha da-arttırırlar, Bu sırada kay.abilen·'fil$ler, Manastır; Üsküp ve·
osova'xat,yerleşirler. 1826'-daimzalanan Akkerman antl~asıyl~ TSO. OOO!e yakın Türk,
~"

bistaıfclan çıkarılır.. Belgrad ve diğer Türk kalelerinden
ıı;.,'f<·

öç

1:S-·00.0 kadaı,Türk, .Anadolu'ya

eq}r~·Sakarya ırmağı çevresine yerleştirilir.
''"'

93 ıı.fl~öi,-sırasındaRuslardan güç- alan Sırplar ,_böıgedeki,, Mttsltımanlan- kaçırmak, için
!!'

edhilidlareketlerine .girişirler, - . Türkler

kuvvetli olduldatı:, hazı . lı>filgel.eırde silahbmarak

aır.

endi~~cini koruyabilirler., Ancak· birçok yerde.-öldürülür, sÖi1'· :,ıorlanırınr: Bölgeden
dağın)k·,birşekildeonbinlerceMüslüman
Anadolu'ja sığınır..
~.~·.
.
.
Balkan.·Savaşları. sır-asında;da bölgedeki .Müslümanlar 61
soy~ım!aryoluyla bölgeden atılmaya .çalışılmışlerde; Bu·yillard
1933:;,,, arasında da 108 J.79 Türk, .Türkiye'ye

göç, . eden-

t

".~,

ırza geçme ve

lgeden 3f)f>.OOO,J923-

. ,t.an'daki 1 24.1 , 076

L,

Mü~ümandan savaşlar sonunda 566 .4I8 kişi kahmştır . }:JJ>lged~ rejim.,desğişikliğinden
sonra:
da göç harekeıleri..devam
eder.. 1934-. 1960 .Jıllmmda l.6<fr922 ki§i.plürkiye'y._e
,.~
.
.
yed~şir. Yugoslavya'dan .göçler, daha sonraki yılarda" da,» devam .@tınişth'. 1960·-1970
'

.

·•,

ar~şında-43751 göçmengelmiştir,
.I"

f510'te Osmanlı idaresine geçen Kıbrıs'a, Anadohıuua güıiey-:vilaıyett@tinde.n
50-60 bin
1:,ürk yerleştirilir. Böylece, adanın nüfusu 200 OOO'e çıkar. Ada, İngilizlere kiralanınca
F

il,:'-,"

-

(J878), buradaki Türk halkı, Anadolu'ya göç etmeğe baslar. Bu göçlerle 15 000 kişi

32

dolu'ya gelir. Lozan antlaşmasıyla ada İngilizlere bırakılınca, g~ler daha da hızlanır
,; .

24

ooo, kişi Türkiye'ye gelir.

l 878'den itibaren -göç edenlerin sayısı 70 O'OO'i 'bulur.

Ienlerin-çoğu .Ankara, İstanbul ve İzmir'e yerleştirilir. Yunanlıların 1960'lı yıllardaki
üm ~fe baskılarından kaçan bir kısım Türkler de Anadolu'ya sığınırlar. l,Q74
t:.;
,.ı.,,,.
katından
sonra.Türkler Kuzeyde toplanırlar, Adaya Ana dolu' dan 30:..40 ·biın kası.~.-.Ji~tırk

93 H~inden sonra Kafka~topraklarının büyük bir bölümü Rus egemenliği altına girer.
iı·Y

.

·

tum, I{ars, Ardahan olmak üzere bu bölgelerden Anadolu'nun içlerine doğru devamlı bir
yaşaiiil Kuzeydeki Laz'lar, Gürcüler Aıiadolu'ya göçerek Karadeniz ve Bursa, İzmit
R?:

.,j-

,

-

.

geleri)-'B~'yerleştirilirler.1890 yıllarından sonra doğuda Ermeniler sık sık ayaklanırlar.
ayakÜIBmalarsırasında
bölgeden pek çok Müslüman iç Anadolu'ya göç
.
. eder. Van,
Erzururrf/i,Bıtlis, Kahramanmaraş, Trabzon, Adana 'bölgelerinde Rus destekli Erm.emle~
IP

üslümajı'l"ara saldırırlar. Bu savaşlarda pek çok Türk ve Ermeni ölür. Birçok Müslüman
göçe·hie~bur kalır. Daha sonra Birinci Dünya Savası'nda Rusların Doğu Anadolu'ya
1'

eler.{ile· bu bölgenin ahalisi büyük kitleler halinde iç bölgeler-e -gôçerler, Doğu
~,·

dolü'~an iç bölgeleregöç-Bolşevik ihtilalma kadar devam eder.
ile~

Yuna~lllar Osmanlının zayıflamasından sonra sürekli bk Türkleri yok-etme politikası
emişlerdir. Mümkün olduğu kadar Müslümanlar öldürülmeli veya sürülmelidirler.
~

~

unanist!Jl!da ve Balkanlarda izlenilen bu· metot Yunanhların Batı Anadöln'yu
gallerip.'dede devam eder. Rumlar İzmir' e çıkartma yaptıkları sırada bölgede-3 771' 00
~ -

'

üsl~illl' a karşılık 650 000 Rum vardır. Bu dönemde-adalara veya başka bölgelere kaçan
, tda geriye -döne11ler. Bölgede Türkleri kaçırmak için her tğdü zulümler yapılır.
v

öylerilt bir çoğu. yakılıp talan edilir, pek çok Türk öldürülür. Soma--tiölgeslııdeCf O 000
ii.
ürk'iufJijViyakılır. Urla bölgesinde 3;000 Türk öldürülür. Manisa hemen hemen tamamen
• akılı\?Turgutlu'da 40 000 Türkten sadece ôOüü-kişi kalır. Diğerleri ya öldürülür veya
fi.

öçe zdtlanırlar: Yalova'da 7 000 kişiden 2 000 kişi kalır. Ege ve Mamıara"daın Türklerin
llEi t

üyük~~ğu Yunan zulmünden kurtulınaldçin içbölgelere veİstanbul'a göçerler.
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GQs,\enn getufüğ1 .o\-um~\Ui\\.a"Va'JaKa-r':}i\.u.ç,_ 1\\'t'K\eı "\l'Z.\m. ~~n -&a-..ı~\'at -..ıe 1emii\.e"(~en
onra topyekün giriştikleri Kurtuluş Savası'ndan

galibiyetle ayrılmışlardır.

Yüzy.ıU~.d,ı,r

devam eden geri çekiliş ve mağlubiyetler bu savaşla yerini galibiyete bırakmıştır.

Siyasal ·ve Toplumsal nedenlerden dolayı göç etmek zorunda kalmış ya da bırakılmış
li'iı'.'

.

.

.

)

· şil~'rfe yapmış olduğum konuşmada onlardan dinlediğim anlatıları aktaracağım;
tf\.:

Veiı Arısan'ın anlatımı
?ı.:ı\

$le·~-

- . Gurbete çıkma amacınız neydi? Neden gittiniz?
- ,. (} yıllarda burada Burdur 'Gölü kabardı evleri, tarım arazileritıi sular bastı ve burası
~afet bölgesi sayıldı. Almanya işçi alımında buranın afet bölgesi sayılması sonucunda
{--'., r

~;füıtadan başvuru : yapanlara öncelik verdiler . herkes· yazılıyordu bende yazılıyım
r

.,dedim yaşımda tutuyordu yazıldım. Yurt dışı merakı vardı aralan gömıek Avrupa'yı

?g8rmek istiyorduk ve· iyi para kazandırıyordu· bizde. gideriz l-4

yıt. gidip

.bir traktör

,p.fu-a~ı ya da ev parası biriktirip geliriz diye gittik.
i'.· .

.

- ~Nasıl gittiniz? Nerelere başvurdunuz?
-:y;.

-

f197Ö

1

yılında Senir' deki kahvehaneye devlet memurları geldi isimlerimizi yazmak

ı~iif Almanya

ya gitmek isteyenler yazıldı bende o gön :Oralardaydiın baktım herkes

yazılıyor ama ben yazılmadıriı çünkü benim yaşıtlarım o zaman askerdeydi bir şeyler

· fJtiuı

sorarlar diye yazrlmadım o sene yazılanlara hemen

-çıkıt hak

kontrollerden

·tg~çtikten sonra kazananlar hemen gittiler bir sene sonra tatile geli~ce ceplerinde iyi
~a olduğunu gördük iyi para kazandıklarını gördük ve ertesi yıl Burdur' da deprem
~{du .ve .yine af~t bölgesi ilan edildi ve öncelik yine bizlere verildi ve bu sefer bende
;y-azı,ldım bana e;la çıktı önce pasaport . çıkarttık SOJ1ra sağlık kontrollerinden
•

-

••

f

geçtik

.·,~·'okuryazar
olup olmadığımıza baktılar
ve gitmemizde
hi!' nıw qbntıym.ca
Almanya
,
'
.
'·~

yolu gözüktü bize 1972 yılının son aylarında gittim Almanya'ya ben pek fazla
·iistemedim gitmeyi ama rahmetli babam çok istedi biraz onu zoruyla biraz da
,fAlınanya merakıyla gittim .. Maddi açıdan çok kötü_.qcığild~ 70, koyunum vardı ama
t;~?'~·

Ahnanya'yı

merak ettiğim. ve herkes gidiyor diye bi{ h~ves old\l daha sonra da

{'

r;,ıbabamınve eşimin istemesi eonııcunda Almanya '~a gittim.
• -

<
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¥,f"
. y- ııld ırım ' ın anl atmu
ıy;ı:'Qlllın

j.,Gurbete ne zaman gittiniz ve nasılgittiniz?
;.

._.:

'

!I

.

'I

. .911 de gittim ve devlet .kanahyla gittim Alınanya:ya. t~ç~, b~~mıa

'II

y~ıld~k

., sene Burdur Gölü'nün kabarması ve bir çok eve ve tarlaları su basınca , su altında

,A .

·

~lınca buralar afet bölgesi ilan edildi ve öncelik bizlere verildi biz buradan 20 kişi
~~ ·,'

-~-

.

~rden de 40 kişiden fazla kişi yazıldık, ve pizi sağlık ~~~t:ro~fin<Je.Q,. ge:9µ-diktçn
SJ)J;fa. okur yazar olup olmadığımıza baktılar bu kontrolleri geçenler Almanya 'ya hak
~~~dı

bizcle kazandık sonra pasaport falan çıkarttık ve senirden kazananlar ve

!(Iii!,

b"iih~ buradan
ırurwnunun
~p.,

kazananlar toplaşıp otobüs tuttuk İstanbul'a gittik orada İşçi bulma

irtibat

bürosuna

gittik

:c .

gideôeğimiz falan belliymiş.Biz
\;.,

orda

bizim

•

i.

hangi şehrine

Almanya'mn

'

Istanbul'dan

.

trenle çıktık yola 2 gece 3 gündüz

.

'

,

',

:

•'.

sür~µ yolculuğumuz Almanya'ya vardık orada herkesin gideceği şehirleri söylediler
ora~a bizi' çalışacağımız firmadan karşıladılar biz Berlin' e gittik orada
;,+:

.

bizi firmanın

hayiihine (lojman,pansiyon) götürdüler ve ilk orada kaldık sonra hanım ve çocukları

-.

gefilin~e ev tuttuk Ve orada kaldık 42 senedir oradayız,
·e

,t,ı,c,

gidiş sebebiniz neydi?

- Para··, kazanmaktı

,

·

amacımız - başka bir niyetimiz

yok çalışıp para kazanmaktı

AlnianYa'~ın iyi para vermesi bizi cezbeden şeydi. Burdur gfililnün. kabarıp _taşması
h

-,_

.

•,

T.

tarırnfarazilerini suyun altında kalması bizim Almanya'ya
~--

'

_.

-

_.'

gitme isteğimizi

:••

arttırdı bu

.

-\

.....

'

bölge:<>afef bölgesi ilan edildi ve bize hak tanındı yazılan herkese en kısa zamanda
~-

~

-

gitm\Jrakkı çıktı Almanya'ya bu şekilde gittik·

·

~'

· ·

•.\{•

Iazluni Karaoğlan'm anlatımı
- Ne z~an ve nasıl geldinjz? Sizi l].~gi şartlargetirdi?
t :'

-

.'

.

. ~

~ . -.

.

t'

l

.

bizleri

1963 vılının sonbaharında geldik. Gelmemizin tek. amacı babafl'.l.W,
;~-'f

istemesi
'I"

'

•

.-

·.'

okutmak
•.

•

.

'

p

Aileftıi.ıle beraber mi geldiniz?
f~

~ '

.

-

Tabi; 'babam ve dedelerim sürgüne gitmişler. Dersimden
~

.

'

--

.

swOlıntl§ler.
. '..

ı

Aileniz Isparta'ya mı sürülmüşler yoksa başka illere,mi.,gönderihnişler?
~'·:;

Bab~n
Bursatra

i

'

.

•

yakınlarının
gitmiş

bir

•

i

•'

•I

•

-

~

.

'

~l~~

,b!r

bp~ü~Wt

. de _ Konya'ya . s_ürgt,gıe , gi)tlıjşler

ama

dµn,~a.

bir lgs1111 Isparta:ya . gelmişler sür~
bölümü

.İ,

konjeiJörünün nasıl değiştiğini ~ark ettiği için Is~~a~nın ~

dy)Jeı:şim~

iklimine
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J

dolayı yaşl~ ,<l'lmıı @ü-~~~
kolay. k<day ölm,e.dile.r , iklim

benzet .. Konya.ve :Bursa'y;a gideıtler,il~lim.;£,arklıhğınd.an

:t;;.

ilk yıl· içinde· .öldüler . ama · Isparta'ya · gelenler..

benzerliğinden. dolayı. Eee .orası bizim· iklimimize uygun olunca '. sQr:gj;nqen,, ŞQlllitl
ikLim benzerliği bilinir ve: babam bizi buraya getirir aına,.t~, amacı babamın- bizi.
ckutmak istemesidir,
Eğitim için-geldiniz yani?

tap:ıınamıza sfJıgün vesile, clue

. Hem, eğitim .hem. sürgün diyebiliriz..Jsperta'yı

.iklim

benzerliği bizi eğitim için buraya.getirir ,

Ne zaman gittiniz, nasıl gittiniz.gurbet

ellere ~asıl geldiniz?

,:·

1979' da ki ihtilal ve siyasi gerginlik memlekette ilk olarak dttşünce nedeniyle bizi
işten açığa aldılar her yere' gittim herkes ayrı' ayrı damgalar

wrdular. Paritürkizinci

misin? Gibi bin türlü şeyler söylediler.
Memleketimde iş yok güç, yok memleket daği1Illı$, karmakarışık her tarafta itısafirar
var hiçbirinin işi gücü yok sefil bir .şekildeydik. I3'eiı evliyim de ev~
~ ••

~

'

'.

-'>

zorundaydım

'

.

•

'

•.••

.

- •

.•,

:·

•;

ekmek

•••.

götürmek
·~-,

,.

•.•

., •.. ':

çocuklar aç susuz 'düşündüm taşındım. benim bir şeyler yapmanı

gerekiyordu ben devlete bağlı bir öğretmendim devlet olmayınca maaş alamaz ~·lduk
bende hanım altı~, pulu varsa aldım satıp bir dükkan

kiraladım Tütkiye'y~

gideri 'yol

da

üzerinde oradan gelen giden Türk şoförleri gelip: gidişler bir şeyler;getiriyotya
bit
;
.
'
,
. \
.
' .'·
\'
şeyler götürüyorlardı bu şekilde parakazandım eve .pnm göttıtmeye başlatfü:n. Çok
.

.

'

''

/

geç~eden belediye çalışanları gelip şu belgeniz var·~
'. sorular ~ordular bizde belgeler :olmayınca dükkanı kapatmak

bu belgeniz' v~ 'mı g'il5i

zorun& kaldık

yi°ne eve

ekmek götüremez oldum daha sonra kaçak olarak lastik falan sattım ama hep kısa
sürdü bu işler devlete karşı geldiğim· için h~r yaptığımı. engelliyorlardı.
arkadaşımla

Son olat.ile

ortak bir dükkanda ciğer satmaya başladık ama onu da satmamıza

devrim muhafızları yine izin vermediler hu

iş. böyle olınayacak dedim kendiıtl denize

atacaksın ya boğulursun ya karaya çıkarsın dedim ve Tütkiye'ye kaçıp sığındım
çocukları da Türkiye'ye getirip düzenli hayat kurarım diye dUşfindüın.
Türkiye'ye kaçıp sığınacaktım ama kaçmak için 'param yoktu bir tanıdığımı g6~düin
sorunumu

söyledim

o paranın problem

olmadığını 'benim kaçmamada 'yardim

edeceğini söyledi sonra kararlaştırdık ben evdekilere söyledim ben gi<Üy~rum.~tfnr~
sizi de yanıma alacağım beiı sizleri haberdar ederim dedim ve ·vedalaştık. Nihayet
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h~ıakşanı 6 da otobüse bindim.hııduda gittim,ıı:sradabeni bekliyorlar-dlheni ~~lsleyen

adamın evine gittim zaten o adamın ,haberi varmış -benim :gid:ec.eğnnd~n
~~a-y:ardım
edeceğinden: Ertesi gün akşam saat 8 de bir katır-labeni ahııaya $~!di1er,,¢i4Q.de bir

v·aıtiz vardı

valizin içinde bk takım kıyafet, bit,.diploma

v•

1:m-:a~çi:tleınleketimin

toprağı vardı. Beni.gece bindirdiler, birkatıra Kato dağının eteklerinden tırmanmaya
başladık- dağa, bazen. 'saklanıyorduk: bazen-katırdan iniyeıduk bazen ·-kıatıra -binip
teltt~,
hareket ediyorduksonunda dağın tepesine geldik,ve,bemın sigara içmeme izin
,ıiS\
verdiler ben. de bir sigara yaktım ve kendi -kendime ya bea burada Oieeeğim ya da
buradan kurtulacağım. ,Akşama doğru biz hududa yaklaştık kmşı·tarafta:n.bir Kürtçe
se $lgWrl,i.Beni·götüren kişide cevap verdidaha-sosra başka ifd adaililatekrat· devam
0

eJr~y-0-lunnızasonıa duydum ki Türkiye sınınna gelmişiz orada bir' eve· götürdüler
ôeni ~orada .sorguya aldılar, .valizime baktılar valizimdekicteprağı sordular' bende

w~m\~ketim.ö.en, a\diğım bu

'cW\\Ç,tOl)!fil<..

c\:eö.im ô:ma ~()~ t)ta:-Ö.'a\t\ bit Kürt bua\<.

,:._

ekmek .kazanmaya gelmiş buraya dedi.Sonra beni aldılar 'tekt:ar yola tıktık· dağın
başıada. çobanlar, vardı ·onların iki gün misatlıleri olduk bi-zlere· süt, peynir.çay,

,~:ekmek verdiler iki gün, sonra: yola devam ettik ·bet -geee ağlıy-0tdum üzüntü
. içindeydim, .çooaklarıaı nasıl aç nu: SUSUZ mudiyemerak i9indeydinı.afieroi annemi,
:: · ~abamı özlüyordum hasretimi gözyaşlarımla akıtabiliyerdw:a.6· saat, katır sırtında

Van,.sınırıne kadar getirdiler oradan ~oma· f,it i1ıiıi1b~e '-bizi Van' a yakın· bir köye

i
r~::'

bJliaktılar~! beni bir öğretmenin, yanına götmd:üler korkuyor-duıiı· her an -yakalanma
L,

korkusuyla yaşıyordum, param yoktu pulum yoktu ôl!ad:aki· köyde bir Ahmet dayı

vatd:ı o beni bir hafta miseiir etti. Benim ailemle kontı$mtim gqrektiğitd bildiği- için
beni; telefon . kulübesine götürdü. memlekete', telefon , ettim -aımemle, babamla

komiştıım iyi olduğumu .söyledim sonra eşimi ve çocuklamm aradım bmara daiyi
oldttğ~u sağlıklı olduğumu 'söyledim. Daha sonrea ·döııtlnk köye ·beni -akşam İstanbal'a yolcu; edeceklerdi ama. .o -dönemde sıkıyönetim "'

kimlik soruyorlar,

otobüslerin .önünü .kesip aramalar yapıyorlardı-o-yüzden Van'dan .ıratvan'a kadar
yürüyerek gittik, Tatvan'dan Bingöl'e kadar ise dolmuşa ·bin., dolmuşla Bing01J~·
lf:

vardık' :,oradan beni İstanbul'a yolcu· ettiler- elimde- eskiden kalma bir Türkiye
kiniliğim yardı. onunla idare ederek İstanbul'a 'kadar geldim. 1stanburda:Topkapi
tefu)lna;lme•indim kardeşimi aradım ben geldim ne ya11acafpn diye o da bana
afkadaşların adresini verdi onlara gitmemi söyledi, bende kardeşimin verdiği adrese .
"
gittim ama kapıyı açan olmadı o gün sokakta kaldım ertesi gün tekrardan gittim yine
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açan olmadı.iki üç gün dışarıda kaldım cebimde ne bir para ne de bir pul vardı, aç
susuz sokaklarda yatıp kalkıyordum. Yattığım bankların karşısında bir büfe vardı
-

oradaki adamın dikkatini çekmişim geldi yanıma sordu iki gündür buradasırı.gidecek
'yerih,yokmu diye hende yok dedim. Karnın aç mı dedi hende evet.aç ama param.yok
dedim Allah razı olsun bana yiyecek ekmek, . çay ve sigara verdi kamım doyduktan
sonra tekrar, kardeşimin verdiği adrese gittim bu sefer kapıyı açtılar korkusundan
dolayı kapıyı .açmıyormuş sesimi duyunca açtı eve aldılar beni birkaç gün orada
:kaldım. İzmir' e kardeşimin yanına gidecektim ama . param yoktu arkadaşım para

)

verdi yeni , kıyafetler verdi beni giydirdi cebime de para koyup·.. Vatan şirketinin

j

olmuyor diye o firmadan bilet aldık ve beni uğurladılar. Ben · İzmir' e vardım

I

kardeşim karşıladı. İzmir üniversitesine başvuru yaptım yüksek lisans için ama
r

devanı zorunluluğu olduğu için bana uymadı çünkü ben hem okuyup hem de para
,,i..kazanmakzorundaydım kazandığım para ile hem kendim geçinecektim hem .de
" çocuklarıma para. gönderecektim. Öğrenci .helgesi. aldım m:na sonra, okıımaktan

"ık vazgeçtim Erzurum'a yakın arkadaşımın yanına gitmeye karar· verdim İzmir'den
Ankara'ya gittim önce orada polis kontrolü vardı korkmadan öğrenci belgemi
gösterdim belgeyi görünce bir şey yapmadılar ve oradan bilet aldım Erzurum'a gittim
-~ orada arkadaşlarım vardı ama arkadaşım kadar düşmaru.m.da var~ ,heni ilıbar,etpıişler
~

i

otobüsüyle İzmir' e yolladı Varan şirketinin arabaları her yerde,durmuyor arama-çok

L.. polis

~

peşime, düşmüş sınır dışı, edeceklerdi. Haberim - olunca .Doğubaşazıt'a: gittim

ıı ·- beni 'İran' a-kaçırmak için 100- bin lira istediler bende parayoktu Iğdırlı abimi aradım
bana 100 bin lira gönderdi bende 3-4 gün Iğdır'da kaldım daha sonra beni İran'a
devrim muhafızlarına yakalanmadan .götürdüler,• ben ya1¢!anmeadm:ı vardım -ama
İran' da buldular beni işkence falan gördükten.senra bıraktılar.. Bazı şeylerden sonra
tekrardan Türkiye'ye geldim çok sıkıntılar ve yorgunluklardan sonra Türkiye'de
oturma izni aldım ve üniversitede hocalığa başladım ama sıkıntılar bitmiyor
çocuklarımı özlüyordum ailemi ödüyordum telefon yoktu o zaınaular . mecburen
posta haneye

gidip telefon açabiliyordum hemen sırada geJmiyordu önce .kayıt

yaptırıyordun gece beşte altıda · anoa vakit geliyordu.Çt>ğu, zanıat:L mektuF)la
haberleşiyorduk. Allah kimseyi gurbet elde parasız pulsuz, evsiz, bar~ız bırakmasın
çok zor oluyor ben bunların hepsini yaşadım.

38

Kö"~de bütün uğraşıp didinmelerine, çok fazla çalışmalarına karşılık ancak geçimlerini
"'-lay!ıbilmekteydiler: Yine.kültürel
!·

ve sosyal yönlerden de-hiçbir.olanağın.bulunmadığı
..

bi(tçevrede tekdüze. bir yaşam. sürmekteydiler. Köylerin bu denli it.ici bit duruma
:elmeli;;keııtlerinse•çekici' gôrünmeleri kent yaşamına karşı bir özlem yaratmıştır~
~

Ül~7mizde elektrik görmemiş, suyu olmayan köyler söz konusudur. Bu yöreler kitle ve
aştıiı,):ı-a hizmetlerinden de çok az yararlanabilmektedirler. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde
e d~

a;mdır. İnsanlar kendilerine ulaştırılmamış hizmetlere kavuşmak istemekteler.

DahaJcllizenli bir. 'iş, daha iyi bir yaşam sürdürebilmeyi özlemektedirler. Bu gibi
. "~- _,
.
.
eden!lrden dolayı büyük şehre göç etmek isteği doğuyor:

:&!~t plan ve programlarının çağın koşullarına - uygun
küıtJ;-gibi değer yargılarını yükselten ~aruı

olmaması, Halkın bilgi, görgü,

~sal bölgelerd;· buhınmaması ve

böylece kentsel yaşamın özendirici bir nitelik ve nicelik taşıması vb. nedenleri sosyal
~·.c;

'

'

"'·

nedenle:eolarak adlandırabiliriz.

\,
0

~Jy.a. ile desteklenen büyük . kentlerdeki - fırsatlaruı ·ıinsanlan daha. iy,i bk . yaşam
starı:ğ_ardına ulaştıracağı fikri, .kırsel yapılar içind~ durıuınlan_iyi o!mEıyan kısanl~ın. daha
ı,'-

kolay göç.kararı almalarını sağlamıştır.
Çocuklarına daha· iyi bir gelecek sağlamanın kentten . başka .bir, yerde mümkün
··ctığımn bilinmesi, birçok aile için dunımlann köylerde kötü elmasa bile,.göçteı;ıbaşka
.. ~.
1u b ırakın
ço~~myo
- amıştır.

, entlerdeki çekici güçler devreye girdiğinde, psikolojik etmenlerin de etkisiyle, daha

•

iyiı bir yaşam tarzı için maddi durumu -iyi olan msanlarm .da göç e-.tıne:si karşılaşılan
d~lardandır.
~;

•

•

Bu tür olaylar, tıpkı .piyangodan büyükikramiye kazanan fakat küçük

kent, kasaba veya köylerde yaşayan insanların. dahı;ı.,iyi bir.yaşam itin büyük ye.rl~ı:~ gQç
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,,

:liüyükkentlerde··insap.larin kendilerini daha iyLg,e:liştimıe ve,.ı.Wıa iyi,eğiwn
-

Jtlma~iW
..,,

imkwıJarınınolması insanların köyden kentte göşmelerinde, cazip gelen nedenlwd.~ı.ıdk.

'¥,'\lkarıdabelirttiğimiz nedenlerden dolayı köyden kentte ya da köyden yurtdışına göçler
~

-

oluş,naktadır bu nedenleri-sosyal nedenler altında.toplayabiliriz. Ayrıca ·eğiiim almak için
gidftı p:ğııencive ya eğitim öğretim.vermek.için giden. öğretmen ve meınurhmnda- yapmış

l

.

oldtfjt mecburi göçü bu sosyal nedenler altında alabiliriz.
'*
İ~ın-ait
Alper' in anlatımı

~·; Neden gurbete çıktınız?

-f ~n,nemi, babaını kaybedince v_e eski eşimden aynlınca .:Teki¢_ağ'f!_an_soğqdum~ir
~-- _ şgğukll}k_ geldi o ~ehuden bana bende çareX,i gurbete ç~~~
~.

Jt ~pl~
.

.

.

.. '

"

!>u,J.d~~ Mersin'
deki
·-·

,-,.

·~

.

yanına gittim bir karıştı benim ~~ete çıkışım sı8.J.nac* bk Jhn~ aradım

1 ıe Mersine gittim oraya sığındım. Bu şekilde gurbete çıktım 20 yıldır gurbetteyim.
,"h;

e

.~

s·~nerBülbül'ün anlatımı

'

-

'

'

--

."

•

r

·"'

bete ne zam.anve nasıl gittiniz? Neden.gitmek zorunda Jmld.ınız?
:m.<di benim gurbete çıkışım ortaokuldan - sonraya rastlıyor yani e:Skilmn bir sözü
~ardır kapının ardı gurbet diye yani .Jlk gurbete - çıkışım ilçeden ile. gelmek ama
tköyden başka bir - köye gitseniz bile gurbet say-ılıyor1.,ugünkü, gibi ortaokul liseden
a

sonra insanlar istikballeri için gurbete düşüyorlarsa bizde o günlerde .az olmasına
l"ağJJlenbu zamanlarda daha çok insanlar küçük yaşlarda ilkokulda veya 12-13
·~~aşlarda başka yerlere okumaya, , çalışmaya - veya derslere haffltlanınak için
\~t~duldarı yerlerden ayrılıyorlar•.fakat genellik.leilçe ,ile yakın ctduğu i9in Keçiborlu

~-

,tlısı,arta'ya yakın olduğu. için gurbeti çok fazla -hissetm.adikulaşım imkanları yar
ıaırıan zaman kendimiz ilçeye dönüyorduk zaman .zamanda.ailemia geliyordu ama
- bu okul hayatında böyleydi tabi okul hayatında ailenin geliriyle .geçlııdiiin için çok
fazla gurbeti hissetmiyordum belki Isparta gibi bir ilde yaşadığım_ için · birçok
imkandan faydalanabiliyordum an:m asıl gurbete çıkma olayı .1976 da .{lğre.tm:en
okulunu bitirdikten sonra o zaman bile - küç-iik,sayılırdım o .zaman şartlarıyla -l,:8
y.aşındaöğretmen oldum ve günümüzdeki gibi değil okul bittince öğmtmen eksikliği
olduğundan hemen atanıyorsun. Asıl gurbeti, atandıktan sonra yaşadım, O zamanlar
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.

:iylerde,taşıma öğrenim yoktu o yüzderi bizleri: eıı· ucra:k-öyleıe atıyofflttdL.,B'.enim
-

·ldc ·görev yaptığım yer Antalya idi. İlk baktığında Isparta Antalya komşu iller ama
pen.im.görevyaptığım yer Antalya'nm, Kumluoaıilçesimn-Ktırabtücköy;iiydü. Antalya
- .. turızın
•
. ,,ı '.b··.•
;;,ilr - ·ı
-.. ....ı -ço, k'-· , kötü
ı"•l\;t..}ter, ne -k;ad- ar - bugun
açısınli(an
· u ,rua
-0 sa.- d
· a k· - o••,.,ı-..ı
1 ı:e.n o · d"
- ~nenme
·-o
V

\1.t1ın1mdaydı H1;76-19"J7 yıllanrıdachalaelektrik-yok

suyu-birtakım imkamarla~*ö'Ye

"i/

f;·<'getitiyorduk
hende bu köye . gelince agxf g,urbetliği"burada9ekmey:e·-@:aşladınt:sosyal
ti -, ~
!"/

~,-,~iinclen ve.hayat.şartfanndaa dolayı.özlemim ve gurbet hayatım daha fazla bana etki

.

- tW:urbet dediğiniz asıl duygu manevi ,eksild$ten: doğar bende ;orada
~

manevi :otan

-

l~kşikliğiıni.köy. hal:kına.yakmla~makta:bulduın -oradaki< kişiler ban~ evlatlaıt--gıiıbi
fkardeşleri; gibi davrandılar

bh şekilde gurbetin yükünü azaltmış oluyordum.Orada

r,- maddi olarak kazancın var ama paranı

harcayacak yerin yok ne bir lokanta ne bir

\;;restoran,var acıksan bir ailenin kapısını çalıyorsun orada yiyorsun yemeğini bu da
~;,.'

',

·t,-Senin karşındaki kişilerle olan samimiyetini geliştiriyor ve aranda sıcak bir bağ olur

r,

.

o

lfkimisine anne kimisine baba diyorsun ve bu şekilde gurbettin manevi yönünü

,1, azaltıyorsun

ya da azaltmaya çalışıyorsun. Asıl gurbeti hissettiren sevgi, saygı,

ıt':}

~;yakınlık" gibi duygulardan yoksul olmakla anlaşılır.

Annenizin, babanızın,

cardeşlerinizin, yakın çevrenizin, akrabalarınızın, ar~adaşlanmzın veya yıllarca
beraber yaşadığınız komşularınızın sizin hayatınızda manevi bir bağ, hissiyat vardır.
Bu boşluk doldurulduğu zaman dertlerinize, sıkıntılarınıza hemen koşan insanlar
bulabilirsiniz memlekete yakın çevrenizde sıkmtılarınızı paylaşan veya neşenize
ortak olan kişiler bulabilirsiniz ama gurbette bir anda sizi yabancı olduğunuz ya da
karşınızdakilerin size yabancı olduğu bir ortamın içine düşüyorsunuz bu eksikleri en
fazla hissettiğiniz yer gurbettir. Gurbette yaşadığım ilk zamanlarda radyo yok
televizyon yok sosyal ihtiyaçlarını yönlendirip vakit geçirebileeeğin başka bir uğraş- ·
başka bir çare yoktu. En güzel çare oradaki halkla birlik olmak onlarla bir şey
paylaşmak bir şeyler verip almak şeklinde oldu oradaki insanlar benim yeri geldi
annem oldu yeri geldi babam oldu derdimi dinlediler çare buldular ya da bulmaya
çalıştılar bu şekilde gurbet denen ağır yükü bu sevgi ile geçirmeye çalıştım. Ben
gurbetin maddi manevi sıkıntısını en az yaşayanlardan biriyim çünkü gurbetteki
sevgisizliği karşımdaki köy halkıyla paylaştım onlarda bana hem sevgi hem saygı
gösterdiler ve bu şekilde benim gurbetteki sıkıntım azaldı ve ben hala oradaki key.
halkı ile konuşup arada yanlarına gidiyorum orada kaıandığım dostluklarımı
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~yitirmedim benim oradan tayinim başka ile çıkmasına rağmen oradaki bana yapılan
'·/".

fiyilikleri unutmadım.
- ~;Günümüzdegurbetin ağırlığı yavaş yavaş azalıyor. İnsanlar doğumdan itibaren bir
zy.erlerde çalışmak için bunun gereğini biliyorlar bunun için kendilerini hazırlıyorlar.
- purbete alışmak anne babaya özlemi başka yönlere çevirerek giderildi yükü başka
_ ,_,,hı~--·

.

-.

~-

·., .. ·' -

s _.,.

-~ .,

.

.

t

".-.

. •.__ .

..._

',

tarafa çevirerek gurbet yükünü unutmaya çalıştık ama o özlem her daim kalbimizin
~

-~

;,

.

ı·~hmızın bir köşesinden asla silinmedi.
u:,

- '\(}urbet kavramı Türk insanı kadar hiçbir topluluktaki insanlar bu yükü omuzlarında
.

~;

·•

··.,

.

.

.

'""bindirdiğinidüşünmüyorum yük diyorum ben buna· güzel yük bu yük insanlık
'ç.eğerirtıfn. kaybolmaması de~ektir. İnsanı insan. ~den öğelerin hala ·~muh~faza
~ edildiğini göstermektedir,
. ..
;

·

c','

t

'-.._

42

3.~ÖLÜM

3.a GURBETTE ÇEKİLEN SIKINTILAR VE GİDİP DE DÖNMEMENİN
VERDİGİ ACILAR
f'

.

.

Yıllar önce bir ekmek uğruna memleketlerinden göç etmişler. Çiçeği burnundayken

.t:!J..

.I

-

~

;

daha iyi hayat şartları için gurbet yoluna düşmüşler. Deyim yerindeyse dişlerini
r.;

.

J,.,,

.

.

,.

,-

.

,, .

'

tımgklarına takıp bu zalim gurbetin kahrını çekmişler, bazen horlanıp küçük görülmüşler,
'ti

'

.

'

.

'

bazen yabancı diye dışlanmışlar. Çoğu zamanda hakları ellerinden alınmıştı. Ama
yuiJumun insanı her z"orluğaher acıya göğüs gererek bütün zorlukların üstesinden gelip'bu
"ttı
.
gut;betteyaşamlarını sürdürmüşlerdi. Her şey daha iyi bir hayat ve çocuklarına daha iyi bir
gelecek sağlamak içindi. Kimisi bu isteklerini, arzularını yerine getirmiş iyi bir hayat
-

sağlamıştır. Kimisi ise umduğunu, aradığını bulamamıştır. Kimisinin yuvasını yapan

,
.
gurbette. Kfmilerinin sonu hazin bitti, zorluklarla mücadele ederken, hayat kavgalarım

gurtt kimisinin de yuvasını bozdu. Hayattı · bu onlar için acısı;ıa tatlısıyla yaş~dılar
,

,

.

'

;

.

~

sürdürüp giderken gençliğini getiren uçağın kanadında ömrünün son demini götürdüler

]

bazı1t~ ise bu kadar şanslı bile olamadı umutlarla bfudiği o uçağa dönüş için binemedi. · :'' ·

~

I·

,Iı·

ıı
MHlet olarak tespih taneleri gibi dünyanın dört bir tarafına dağılmışız, Ya ekmek .

l.

.

peşinde, ya bir siyasi arayışta ya da bir gönül kırgınlığının küsk:ünlüğünde içimizdeki
'(·

sevdalar ve bin bir hasretlerle yollara dökülmüşüz, Uzaklık, gurbet, yalnızlık
. ~:n·, .
. .'
- .
. -·.,
yüreklerimizde öyle derin izler bırakmış ki, her gülümseyişin ardından birer damla da
'ıh.ı -: · .

gözydşı akıtmışız.
.s

'

O~ gözyaşlarının

~Il!ı

,ıil

ı,

Ji

ı:

I

I
t

içinde

geride

kalanlar,

zamansız

ölenler;

son

sözlerini

t

l

duyımıadıklarıınız, mezarlarının başında birer Fatiha bile okuyamadıklarımızın hayalleri,

t

bakışları, gülüşleri durur.

f

!il

"' .

.

i

s>

. r·,

Bence en ince duygular, en temiz özleyişler ve en yanıklı türküler gurbette yaşayan
ı:;·ı·

~-

izim·riıilletiniçinden çıkmıştır.

>

•

~

~

•

'

'
ıı

~
f,

;

--~:-~
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",

-~,

,.:;·(:

· gurbette yaşayan, biziin · insanlarımız kadar vatanı kutsall.aştınn~ış,
yakijılanna, 'dostlarına bu kadar .içten bakmamıştır.
~.·.'·

.
~,-.

Msfnlekete·.dönmek veya dönmemek arasında .sıkışıp kalmak be.klid~;p:roblem.leııin;.Qnı}i:.
büyuJfü..;Almanya!yagöç eden bir aileye.memleket.özlemine gurbette~yaşanan·zorb1klardw
eklenince Türkiye'ye dönüp dönmeme kararsızlığı.yaşarlar, "Eğeı bu yıl da..dönme~s.ek
.• ;l-

çocukfa:rınıınyaşları
ilerleyecek ve . onlar -dönüşe . ikna etmek zor olacak. Çucukl~lm1ın:
ıı!ifü·
ômütrb€>yu Almanya'da kalacakları düşüncesi zihnimi -kemiriyor," Sözleri ailenin içinde
uluiı;~µğu.ruh halini çok iyi veriyor. Eğer bu aile çoeaklarını getiıe.nıezse, ileride bu'

!lj

fı
lıi

ıl;

çocül'dati···hiç gelmek . istemeyecekler tç.ünkiL yaşadıklan çevre ile Türkeyetdeki çevre

i

.

irbirihe:benzemediği için ayak-uyduramayacak .oramn.,kijltürüne,ahsacek Tüık kültür ve

.·ı

ı
I

ananelerine uyum sağlayamayacak .bu hem. aile kem de çocuklar için büyük 1m problem

G~geceyi kovalarken memleket hasreti buram-buram.tüter gurwt elde. Buna bir de-dil
sorurt:$!~~ültürel
çatışma ve.sosyal hayatta yaşanan uyum-sufluklar
r

eninoe, ülkey,e: dönüş

planları.şapıltr ama dönmek o kadarda kolay değildir.
'"'

. :.. r

Yattdışında kendilerine yeni bir hayat kuran aileleııin p:ııoblel)liıui sadeee, O,lkeye;,.geri
önüp}dönmeme konusundaki kafa karışıklığından ibaret değil

··ıtutei~
çatışmaya,
,r::
~:

tte, Dil senınundan

sosyal hayatta yaşanan uyumsuzluktan. helal, -~gıda sık;ıntısına., kadar

;iıf.':~

irço~~onuda sıkıntı yaşıyorlar.

olduğum konuşmalarda yurtdışına . göç etmiş olduğum kişilerin çektiği
sıkın)iarı aktaracağım;

- 'i
- ~,ıNe·gibi sıkıntılar çektiniz?
- ıtlk.-gittiğimizde kolay değildi çünkü Almanca bilmiyorduk her şey yabancıydı bj~
1e.trafta tamdık yok .akraba-yok çok zorlaedık. I974 yılında gittik biz ka;r,deşlerimleilk
,,., işimiz lisan öğrenmek oldu dil kursuna.yazıldık.J sene kıırsa.gittikasşamları da dil
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kursu oluyordu 6 .ay kadar ona .da devam ettik dil. konusunu ç&!üc,~~ad~
...•~:ıı<',,,,
zorlukların bir nebze olsun yedebildik.
Gurbet size 'neler kazandırdı neler kaybettirdi?
- Gurbet. maddi, durumdan iyi para kazandırdı., Memlekeaim ı{ile .ı:~ls.a.nı ·hu imkfütlaııa

· sahip olamazdım orada maddi. açıdan .iasam doyuruyor.memleketimde olsam ,iyii .};)fr
eğitim görüp.iyi.bir işe sahip olunca ancak para.kazanabilirdim.Almanya daiyi para
~ı:m.an.dım ama özlemimi bitirecek parayı, kazamıyorsun mmuleketime · .özlemd.:m ,h~ıı
ge,9engün artryor.Doğduğunyer değildoydıığun yer diy~ekkendinıiziavutuyoruz.

-· ,~;,Ş:imdi Almanya benim olsa Burdur'a .değişmesn çünkü .do.ğduğ~~ · bü.yüdüğüm yer
ama .bazı insanlar var üç beş kuruş sahibi olmuştur, · evi vardır, arabası vardır;
d'n.S..ffllları hakir. görür -selam vermez selam almaz para göriince kenöıi kaybeden
insanlarda çok fazla var Almanya'da, gurbetin insanları değiştiren-bir tarafı da var

&~:ki
,. şükür ben onlardan değilim. Ama gurbetinde hakkını vermek lazım maddi olarak
çok şeyler kazandırdı. İpin ucunu kaçırdıysan..maneviyatından çok şey kaybetmiş
in.ş;anlardavar paranın. insanı bozduğu; ihsanlarda var. Gurbette. bııdini .bilerek
o'

.

yl;i:şa.rşan maddi olarak hem kazanırsın maneviyatında da 9ir .azalma ya da kaybolma

- A1m.anyabir de bize kurallıyaşamayı öğretti ·l,eklide_en-~çlı

olduğumuz,d'urunı

ô~J .saygı sevgi çerçevesi içinde kurallı ve diizenlf ya;,şamayı .öğretti. Mesela ben 31
yrl(dır Almanya' da taksicilik yapıyorum ve tek bir ~vgam olmamıştır ne bir
~uşterimle ne de bir taksici arkadaşımla kurallar ve saygı ön plandadır ben
İstanbul' da taksicilik yapmış olsaydım kim bilir günde kaç kavga ederdim.
:···~

't\lmanya'nın bize kazandırdığı şeylerin başında kurallar gelir saygı, sevgi ve tertip
d~a, sonra da maddi.olarak·bir kazanç elde ettik.

Müfrtin.Yıldırım'ın anlatımı;

Gurbet size neler kazandırdı neler kaybettirdi?
- (lı;Jmbet bize maddi olarak çok şey kazandırdı ama birde o kadar ,kaybettirdi sağlık
açJs·l,lldan bizi.çok yıprattı sağlık sıhhat yönünde.bizi çok kullalldt bizi.YlJ)rattı.En,çok
ı!a~.hettirdiğişey ise çocuklarımı kaybettirdi onlar Almanya' ya alıştı ve heh buraya
dönünce onlar gelmek istemiyor çünkü onlarda. Türkiye'de yapamıyorlar hele

, Y't·,<·;f~'t-'>·"

4S

hiç getiremiyorsun Almanya bana kazandırdı gibi görUndii ama ~ası,l
Almanya benden çok şey kaybettirdi.
Sıkıntı çektiniz mi?
- En: büyük; sıkıntıyı biz çektik dil bilmeden · Almanya',a ·gittik ve ki'lifse.'ltıle
nnlaşamıyorsua.bakkala gidip.ekmek almakta zorluk çekiyorsun Türk takkal,-ytJ~i~e
gidiyorsun adres bilmiyorsun .sorsan kime soracaksın:çünka.Almarıcatı yok hatta;:'.fü:t
~ün işe gideceğiz bir parkta, görevlendiı:ıilmkoradaki park .işlerini-yapacağız aı:İlii
gide.ceğiıniz--yerLbulamadık·•kim$eye.de
soramadık bizde geri. kaldığımız yere,tekraı
~ {l:öillnüştük.Fazlada öğrenmeye ıihtiyaçı ·duymadık çü~

çev,r~mizde, hep-Jffuk

arkadaşlar .. vardı hala tam bilmem Almancayı . çat , ;pat halimi .. anlatacak kadar
, -ğiiiııim.Artık.çok ihtiyaç duymuyorsun ·çünkü,.artık·Almanya'da,.bir s-tbflTitrk;fm~ijt
lQkanta mağaza, var.Almanla .irtibat kurmana .gesek kalmadı

ama

bizim

~~cuklar;torunlar ana dilleri gibi -biliyorlar-Almancayı
- .~önmeye karar.verdiniz mi?.Kesin dönüş yapma?'ı düşüntiy.oı-~usunuz? ;-,
-

;,,l:3;.eınr, artık emekli olduğum, ,ve 65 yaşından yukarı olduğum için istediğim süre

1

~.

•

.,r.J

.,.

-

\IDürkiye.de kalabilirim polisten izin aldıktan .ssnra bir problem çıkmıyor kesin dönüş

_yapın.ayı düşünmüyorum çocuklar orada. eğer döne,rsenı .onlar geleme01.h@ı,.s~ne:·ve
göremem
çecııklar.torunlar.hep orada o y-Ozde;ıı,hakkmn-öldtttmeden
isteaiğim k~dar
.

\·-'

~uJtıada kalıyorum istediğim kadarda:.:A-hnanya'.ıfa:kalı,y-or:um.Ahnaııvaıruıı4a;şhğ1miz

·yok .hala Türk pasaportuyla girip çıkıyoruz·Türk işçi sıfatzylaıyız.

\,:; '"

_15,esin dönüş yapacak mısınız?
- ,-,fiıi'~ene'gelip gidiyorum istediğim kadar buralarda kalabiliyorum.Almanya' dan ve'
r:,....

ı

,...,

•

~

-

•• •

.

'

: ' ~-

--:

ı. \

, •

Türkiye'den emekliliğim var param yetiyor Almanya'dan para istemeyinceAlinan

cümeti istediğim kadar Türkiye'de k~lriıaınıza

izlıı

veriyor· ve 'kesin

d~nüş

yapmayi düşünmüyorum oradaki haklarımı da öldürmek istemiyorum çünkü
'

··çocuklarım, gelinlerim,torunlarım orada buraya kesin dönüş yapmış olsam onları
~1,

.

~ö'zleyeceğimgelip giderek ikisini de idare ediyorum. Burada yaşantı güzel Almanya
;;.-_

ci:~ı~auım

sıkılıyor evinin gölgesinde oturmuyor Almanlar istediğini yapamıyorsun,
.

.

insan burayı özlüyor çünkü burada herkes birbirini tanıyor bir şeye ihtiyacın :olsa
yardıma gelirler orada kime ne kimse kimsenin yardımına gelmez.

"I
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>" t1

'.eli -Ansan 'ın. anlatımı;

,. i·i·.{?;!~!*-

?Xt:i.

-~-:--~~.1

;a:.;

K~sindönüş neden yaptınız? Pişman oldunuz'mu?

.i

""
!_
Almanya'da 800 mark alıyorduk iyiydi o zamanın değerinde ama özlemimiz paha

it~.

.

.

. ',,

.

,.,,.-biçilemezdi hanımı, çocukları götüreyim desem götürmek zor götürünce getirmek

l~~¥t,.d~ ~or orada.çocuklar bozulur sahip çıl(amazfatn dil farklı din farklı o yüzden
/~~pr},<:tuın ve ailemi götürmedim. Bir de bizim ~nişte_ Q sene be~.m~eJ<w~~~ ve.
''}FinJira kazanmışbendea fazla bunu_da du~ca
~

'

•

•

•

. .

C

•

•.

'

•

.•

>.,

.;-.,

.i,,

ı,q

geri 4ô~yi ~af~ya koydum ve

._

'•

!-

S

.,.

. .:~

•

'

,,_\?.76 yılındakesin. dönüş yaptım ve .geldim meıpjeketmıe._.Keşlc~'..~lnıe~eydill\
1F'"'"·•-

">'

•

'1~r,d4n

•

•

·, •

•

••

'

•

•

•

;.,,

.• ,

•

• ~ --

,,·.

•

•

~.-

burada çok fü,zla, enerji harcıyordun çalışma açış~au m~.ı:nlekete

ç~

~g~liQ.ce bende besihane kurdum ama işe.dört, ~Ile sanldmı ~
,,·-~-- .•••,•. ,

C

-·

4

•

•

:

•

-•'.'\.

·_.'_

'

•

•

-,... • '

orada.kazandığımdarı
.,,

.

'

.

.

'

•

•

~ kazımdım ve. çok yott44mn orada 8. saatten.fazla çal_ışpuy~rsuuam!lJcendi)şip.d~
, ,ıJ~,_s~ı ,çalış\11~ zorunda.kalıyorsun O(~Qa~. işlerin f~f,l,,O:{~CU ,9Jw.~ası _ve iii
i};pa,ra . kazandırması , benim tekrardan gitnıç~, için t,.ev~sl~ir~ ~ a.ma.- pasaportum
.~

.• •. ,

•

~,~~ştı

•

-~:

.

.·

•

• .

•

•

· .. •.._•

-;-

•.•

-·

>--

-•·

-

tekrardan gidemedim

- ,:'b9r~da ne iş yaptınız? Ne gibi zorluklar yaşadınız?
l!"':·r·.

•

r-,

·.'

,

·- ;,.Almanya da ben Stuttgart şehrinde çalıştµp._oraya gidit}~e_ ~~

~ış.~~fı

bizi

J~f[Şll~dı. Biz burada _ çobanlık yapU;~şız orada bizi alüminyum döküme verdiler,

tıµeqiğinıiz iş olunca
zorlandık l:>abamst,\ ı;n~ktup
yaz.dw ç.eheıme~e
mi gönderdin
.
.
.
.
...
.

.-.,.

'"

•"

-·,_,.:_

,,,

· ·,~~ dedim. Biz kışın gittik oraya hadi bir de yazı görelim dedik sonra kış derken
1~,p,~yce

kaldık. Gurbe!lik bize zor geldi.

~urbet size neler kazandırdı neler kaybettirdi?
- ·~)Surbet manevi yönden bir takım iorluldar 'çıkardı nili sağlığımın bozulmasına neden
)~idu ama ~sa z~anda riı~~vi eksildikl~rimizi orada ~duğuniuz

- 'ıı,;,
~,.-

.

Çi,µrbet
size neler kazandırdı, neler
kaybettirdi?
..:.....
.
.
. .
-

~'

dostlukl&1a

47

-

Gurbet-bana yeni bit aile.kazandırdı .yeni. . bir evladım oldu en bUyük

k~ş.ncı,mt~@

kaybettiğim bir şey olmadı. zaten kaybettiklerim yüzünden gurbete çıktım·be.n artık
kaybettiklerime değil geleceğe bakıyorum kaybettiklerime baksam dtınmı:am,

,;_;)

Mazlum Karaoğlan'm anlatımı;
'--

-

"'
Çe~tiğ'inizsıkıntılar
var mıydı? Ne gibi sıkıntılar çektiğiniz?
IspJta''ya geldik hiç Türkçe bilmiyorum ama çocuklar var ya saklambaç oynuyorlar
bizd\1\mu oynardık köyümüzde ama biz saklambaç demiyoruz da k:ukuli diyorduk,
amasbende oynamak istiyordum ama Türkçe biliniyordum. Oynadıkları zaman da
Ispar,f~lılat bir ağaca gözlerini kapatırlar biş derler ebeye hadi bakalım hiş derler
bendi: öyle yaptım. O zaman ebe olarak yumduğum ağaç neydi biliyor musun? O
kiraifağacıydı, 1 O yıl öncesine kadar duruyordu o kiraz ağacı bir öğretmen arkadaş
gelc;i'i~bayaiı o da senin gibi kültürleri sevdiği için gel sana ne göstereceğim onun
.,,,
.
.
arabası vardı götürdü beni beyaz şahini vardı yayla mahallesindeki kiraz ağacım
.

göstetdim ve fotoğrafmı da çektim üç dört gün sonra oraya bir evin temeli kazıldı ve
ağa~: gitti. O ağacın kesileceğini sezdim ya da
.1\1,•·.

.

.

o

ağaç beni bekliyormuş .

.

.

.

'

Çocukluğumdaki o günleri özlüyorum, · o kiraz ağacını özlüyorum, memleketimde
oyriadiğım saklambaç·oyunu özlüyorum
Bayiiıln.Iarda ve özel günlerde nasıl duygular yaşardınız? 'Ve he gibi 'sıkıntılar
çektmiz?
IF

•

Şin:fAf bizimbayramlarımızla Isparta'nın bayramları çok farklı, zamanları çok farklı
ktiğ!rt·bayramı vardır. Şeker bayramı bilmeyiz biz çünkü bizde ramazan yoktur.

Kurban bayramı var bizde o bayrama da biz

çok farklı hazırlanıyoruz, Ispartalılara

bakıyorum onlar tatlılar, baklavalar falan hazırlıyorlar ama bizde her şey çocuklar
içıihflr. Bizde en yoksul aile bile kurban b~yramında vazifesini yapar.. Kurban .

·~

-

'

,

bayta.mı sabahı anne erken kalkar ve tüm çocuklarını tek tek yıkar ve bayrama
It,.,,.

.

-

.

·

.

.

h~tlar, bizde bayram·çocuklar içindir tüm hazırlıklar onlar içindir. Geldim.Isparta'ya
acaılp geliyordu bana · kimse kestiği kurbanı dağıtmazdı o zaman ama şimdi
dağıtıyorlar. O zaman %99 dağıtmazdı % 1 dağıtırdı Ispartalıların ama bizde kurban
ev! hiç kalmazdı, herkese birer kilo yarımşar kilo kadar dağıtılır, geldiğithdç'garip
g~laf Isparta' da kimsenin 'kurbanı dağıtmaması: Bayramda memleketinde olmak
isti~ot insan tabi ki özlemi bu özel günlerde daha da artıyor.
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_jl\!iirde bana çok garip . gelirdi kurban-Isparıa'da.güneşe doğru kesilirdi;. S,\lıll~::nejjr.
r,ltilmiyorum zaten, bizde kurban güneşin
doğduğu tarafa güneşe çevrilir v~ke,silir. F;;t
,

-:'"

~

Bfaim dualarımızın hiç birinde Arapça ve Türkçe yoktur. ~. dualaamıaın-tümüaü

t,Kürtçe söyleriz..Bir örnek vermek-gerekirse bizde. yeni doğan ço9.uğuannesi ;tuz1aı
'"fozlarpaişlemi bittikten sonra annesi beş, altı tas su ayırır.ve lıebeğiıkohm.aalarak.dua
ederek suları. döker, bir tas su alır ,"bu..etinin ve canının suyu olsun~.t ikiıı,ci tas. suda
\it senin güneşinin suyu olsun" üçüncü tas suda "bu senin g(.lzelliğininsuyu olsun"
,ııdüncütas suda "aşağı insin bebeğimiz büyüsün" beşinci tas suda "ne kadar kötülük
varsa içinden yok. olsun" diye dua ederler -bıı dua daha :-uzun ama özü -bu, kadardır»
'

KW.tür olarak çok farklıyız ve bu .farklılık benim memleketime olan.hasr.etimi kat ve

g'

kJt.arttırıyor.
:{

Inamşımın. farklı· olmasından. dolayı da- çok zorluk Ç:ekti\}1 ben lnamşmidan dolayı
iç'~ine mezar yaptım. Kimseye , söyleyemiyordum inamşum, anana, babana, atana,
f;,

'(

.

sô~a hakaret ediyorlar ve ben -hiçbir şey ·söyleyeınij'(i)fdialll.
Tıeplunıs.eni dışlıyordu
c'o/liye gittim hoça bana hakaret .ediyor kötü sözler söylüyor şimdi bana.sonıyorsıın
va'.t.anınt özlüyor .musun? Peki; bu kadar zulüm içinde biç .vatan özlenmez mi?
Bıirnumdatütüyor. İnanışından dolayı dışlanıyorsun 1<lmseye,bir şey söyleyenüyorsuri
b~*jımezarımı içimde ,taşıdım, banışımdan dolayı içimck, .öfd~ hen.,:Bit . örnek
vere~:ekolursaın Süleyman Bostancı diye Şarkikaraağaç'm arak köyünde bir memur
arkadaşım vardı bende Yalvaç Hüyük'te yaşıyordum haftanın iki günü bizdeysek üç

gü_n~: onlardaydık. Benim eve girişimde televizyonda Alevilik ya da o tarzda konulu
~:

programlar
açık olurdu bu konular açıldı nu benim evimde bana küfür eder aleviyim
t:~P.
,--t.

~~-

,;

.

'

b~n4n, taıinim. çıktı Isl'~

diy11~_endesöyleyeme~dim. B.ir ~

d~~~ğumuz devam etti bir gün Isparta' d~ evime ,geldi

merkeze.geldim ama

?i~~ de o ~

kayınvalidem

ve·!~ın.atapı vardı, bizimde kendi inancımıza göre orucumuz yıl~aşıp.çaf! sonradır ~e
bizim orucumuz diğer dindeki oruçlardan daha eskidir. Bizim orucumuz her sene
')

.

•

•

._

• '

·; ~

•

I

•

. i

.

:,•

,

yılbaşından sonr,a~r çünkü güneş kutsaldır bizde güneş yılına göre ~tarız o~c~uz~.
~,:n,,

.

.

.

.

.

.

.

.

O ar~ıadaşıın ge~d~ . bizim eve eee bizde <?rucumuzutl!~uşuz ~1?.daşını geldı,_ne
yap-ixorsunuz
dedi bizde
orucumuzu
tutuyoruz
dedik. bizde
iftar yoktur
özel olarak
ril'.r~
. '
·-·
. .
:, .
,•
,-·
... tr : .
yapılmaz ne. varsa O yenir ,bizde S~lll'a _kalkmakta y~~ ~~
ye~~\~ ,

hat\wc

tamamdır. Şimdi o arkadaşım geriye oturdu kanepede siz alevi misiniz? Dedi ..evet
r:ı-r;

'

'

.

·

;.

.

~

, ~-~ ..

-·:

.

1-:~'.·\t

de-di,m Süleyman aleviyiz
biz evime geldiğin de küfür, ' ettiğin aleviyim
ben • dedim
•
.•
"",.;
; ~ ;·*\" ' -~ -~~ •
-

inanmam
yaa aleviler sizin
gibi
olmaz dedi. Ne gibi olur dedim altı yıldır evime gelip
I ~
. .
.
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gitl):ğin ben aleviyim dedim. Ama arkadaşımı çok severim küfür etse de hakaret etse
""·
~

.

deseverim zerre kadar şikayetim yoktur. Çünkü öyle anlattılar ona öyle öğrettiler. Bee
şiru'tlL söyleyin bana vatanımı özlemez miyim ben özgürlüğ;(lmfbıiçinde ne kadar
ı,:

hapis.. .yaşadığımı.esirlerin bile benden daha.özgürlüğü vardır. Dilini konuşınasalar-da
&: •

~·

•

inartışını inkftr etmezler. Spartaküs'ü lütfen oku ozçağlarde bile şiındiki ·çağlardM.bin
yıl-!i'ilerde idiler. İnanışları serbestti, saygı vardı. Köleler kadar özgürlüğiiınüz yok
1/İ'

özlemez misin.o.zaman vatanını?
Gurbet sizeneler kazandırdı neler kaybettirdi?
Baha ne kazandırdı biliyor musun? Başka insanları sevmenin zorluğunu çünkü
duşroanlık o kadar zor ki 14 yaşındayken .İzmir de bir Rum'la tanıştım adı Yuda idi
~·
adaına·düşman olmuştum burada nasıl yaşar diye sonra kültür farklılığıyla tanıştım
yeôiı..:kültürler -görünce sevmeye·başladım, Isparta da çeşit çeşit yemekler gördüm
~;

rJıdı meyveler tanıdım bunlar bana gurbetin kazanaırdıldarı., Kiraz meyvesiyle
tanıştım.aşık olduğum meyve önceleri Isparta da-kiraz bayramı. kutlanu.·dı {) zaman
nas:ıhbeklerdim.dünyanın en. güzel. şehrinde ¥aşadığunı zannederdim. · Bana Türkçe

"
öğrenmeyi kazandırdı.·Ve mesleğimi-kazandırdı
simitçiıli.ğl öğrendim o meslekle ben
p~:d<ı~anma güçlüğünü kolaylığa döndüriildüğfuıü gördüm. Peki, neyi kaybettirdi
biliyçn.amisun? Dilimi kaybettim, .kendime.olan 'saygınlığımr bkybettim, kendimi
saklıiinakiçin ikiyüzlü olmayı öğretti bana.

i'!j,,,

Siltgün hayatında ne gibi sıkıntılar çeldiniz?
Sürgün hayatı başladı ailem yıprandı, ailem ezildi. Devrim muhafızları benim yuvamı
Y!~t{ Şehriyarın şiirini okuyup o~dan teselli bulurum. Meinıe,ketiıne'ne kadar ~Zak
~İınsam o kad~ iyi oluyordu yoksa hududa gidip ~e~eketiriıe uzaktan bakması beni
dJifıa çok üzüyordu orada kuş olup uçmak istiyordum gidip evime k~nnıak istiyordum.
''t.e~lekete dönemedim babam vefat etti görmedim, annem vefat etti görmedim.
J,krabalarım hastalandı vefat etti göremedim. , Mezarlarına gidip bir Fatiha
t,

okuyamadım benim tek arzum bir gün memlekete gidip onları ziyaret etmek. Kızımın
. t}ğünü oldu göremedim, onun en mutlu gününd~ yanında olamadım, torunları~ oldu
j\f;-

'

'

-.

'

'

. .

' , :_ -;· . ~:~

·goğumlarınıgöremedim belli yaştan sonra torunlar yanıma gelince görebildim. Tüm
I,'

'

-

,!Hem hepsi farklı yerlerde onlarla beraber olamadım bir hep beraber olmayi
~.

ltzuluyorum artık tek isteğim budur.

'
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~'

~:

,,

arklı bjr, dil.ıfarklı tatlar, farklı kokular, yabancı yüzler.; Tüm bunlar, yepyenhtık
.,

anın ,ır.ı'
k:~,ş,fedilmeyi bekleyen cezp edici özellikleridir. Yabancı bir ülkeye ailenizden,

izdenve alıştığınız ortamdan ilk defa uzun süre için ayrılarak gidiyorsanız kuşkusuz
eyec~- .dolu bit sürecin. başlangıcıdır. Kendinizi bu, sürece tam anlatmJl~.,hazır
diyo'r;f?lsanızdahi, ilk ayrılık zordur Ne bu zorluğun :lıissettirclik;mrinijhmes az-yasda

giliz~~Idehomesickness;. uzaktayken eve, aileye ve,:hağlıohman şeylere,kalışı duyulan
~

ü özh:ın,ıı,e karşılık . olarak .' kullanılır. Almanca- karşılığı "heimwee"(yuva acısı),
ızcası "mal du pays" (ülke hastalığı), İspanyolcası "el mal de corazon" ( yürek
ı)'dur~Türkçe karşılığı için; .aslında .çıkış noktaııına :d:ayan;.arak. "nostalji' k,linJesin~
£

•

anabiliriz, zira İsveç bir tıp Qğrencisı elan Johannes Hofer ·-16'88· yılında, keliı;neyi, iki
ca ~Qlcten; nostos( eve.dönüş) v.e ~lgos( acı/özlemj.köklerinderı ttltetmiştit. Kelimenin
.. .:ld. ıgı
•v• z~· anki
"
. .
+
d·,i
·~ v• d en.ve.;.cgıu·
.
bi'
türetı
. ·; ., anl.· amma_, "biır.Jnsanm;•anavaıı;.awna
uıune,ı;;ıı.egm
,ır
gör~meme korkusundan kaynaklı çektiği acı" -diyebiliriz. Daha .sonradaa.nostalji
esi günümüzdeki "geçmişe duyulan: özlem; geçmişi a.raınç\11 anlamım kazanmıştırdci
,

"

elde••'flkranlamından çok. uzakta değildir.. Tanzimat döneminde kelimen.in Osmanhea
ılığı,'i:Arapça· hastalık. anlamındaki .Ilda" ·ve Türkçede anayurt. .a.nlan:ıına: gelen.. "sıla"
"daussı
.. 1a" , o1 ar.ak· çevrilmi"
. "0•
1. , ştır...·~
oım.

Sılasözlemi, genellikle kişinin aileden ve alıştığı ortamdan ilk

ıt~:ıemı..,,
.vz:

UZUll

kaw.amını

süreli ayrılığından

ynakh ..etres ve fiziksel bozukluklarla kendisini gösterir. Özlem, datsgusnmı;;,.S1k1ıkla
dişe~~ /depresyon eşlik eder. Bu semptomlar hafiften ·şiddetliyedeğişir. G~nellikh;iuzun
eli ~y~Jıatlerde.ortaya çıkar, tanımadık çevre ya da yabancı kültürel koşullar şiddetini
~F

arttırafülir. -

Özfilikle gençlerde sık görülür. Genç insanlar, okuldaki ilk günleriıme,..yaz:kmı:tp1axiıadat
. a d~.aileden uzak uzatılmış-bir yaz tatilinde, kerku, ,ç,aresizlik.Ye ayruma korkı.ıS:u:hissipıi
tecrübe-edebilirler. Birçok yatılı okul ya da üniversite birinci .sınıf.öğrencisininilk aylar--r,.bu~
duyg_l,l'y_la:ınücadeleetmekle geçer,
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ayrılık· yurtdışında yaşandığı takdird~~-·ortam.değişildiğiaae.birıcle ,''kmfflr_

~©kl'lr't

ekle~. Yurtdışında uzun vadeli geçireceğiniz,sürenin ilk .gqmmden itibaren yaş~abilecekt

G~ler geçipte turist olmaktan çıkmaya başladığınızda, kültürel farklılıklar belirginleşir
·e ku}tür şoku yaşanır. Kendi kültürünüzle, bu yeni tanıştığınız kültür arasındaki farkları
:i-':

. .:

eke~ieker görmeye başlarsınız. Her şey farklıdır, sizi bir aydan uzun süredir tanıyan hiç
kim~,yoktur. Uzaklardaki eviniz her geçen gün gözünüze daha bir sıcak daha bir güzel
L
gö1'\lr. Kendi kültürünüze ait objelere, yemeklere normal de verdiğinizden fazla anlam
_.iikl~.!heye başlarsınız, bu da sizin yeni kültüre uyumunuzu zorlaştırır.

if~~oğlu olur da yolu gurbete düşmez mi? Yolu gurbete düşer de sıla özlemiyle yanıp
'\'. naz mı? Ne demiş büyüklerimiz: "İnsan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde ... "
,,.ğumuz yerler zamanla doyamadığımız yerler olmuş. Okul hayatı, iş hayatı... Derken
gönüJa;ü ya da gönülsüz savurmuş kader rüzgarlan, düşmüşüzyollara ve ver elini gurbet.
Ta 'doyduğumuz

yeri bulan: kadar. Bulmasına bulmuşuzdur, gönlümüze göre veya

zo~ıu olarak yerleşeceğimiz bir yeri. Üstelik karnımız da doyuyordıır, Fakat ters giden
bir {'ter vardır. Bazı duyguların sinsice bey~imizde, yüreğimizde gittikçe yoğunlaşmaya
başl}~ığım fark ederiz. Hele ki yıllar geçtikçe bu duygular daha da artar. Adeta avuçlarının
f:

içiri)ialır ve kafese tıkılmışsınız gibi sizi boğmaya başlar. Artık isteseniz-de istemeseniz de
için~i kavuran o duygunun esiri olmuşsunuzdur. Bunun adı özlemdir. Bunun adı gurbet
haslığı,
bir başka deyişle sılaya özlemdir.
~j;':
~y:le anlar gelir ki hiç aklınızda yokken bile en ufak bir ses, bir koku, bir şarkı vb.
herliangi bir olay sizi alır yıllar öncesine götürüverir. Bir anda, ta oralara, o günlere gidip o
*

ala özlemini anlatan kısa bir anı; Gecenin yorgunluğu ile güne, buruk bir "günaydın"

~

_/?

del~niz
kendi kendinize. Sokaklarda çıt yoktur. Nerede . o? Canım memleketimin
itt'

i'jJ

"Si~itciiiii, hadi taze simitler vaaaar ... sicaaak sicaaakkk... yok mu isteyennım?" diye

f:

ba!ıran gariban ama yürekli simitçileri, nerede hep şikayet ettiğimiz korna sesleri. Nerede

;:i

ıi!,

;I

f·

'.j

o ~pencereden pencereye sabah sohbeti eden Neriman teyze, Fatma hanım? Nerede

,I
'ıi
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omş~pun çocuğuna bağırmaları, nerede bakkal Süleyman'ın kapı önünde sigara tüttürüşü?
ay Allah, yine burnumun direği sızladı. Yine aklıma düştü

canını memleketimin, buram

uranı kokusu, kirlenmemiş tertemiz havasıyla billur suyu. Ahlı ahlı "yoruldum artık
bet'ellerde, memleket özlemi hep yüreğimde"

;;,

"'

,'{,;;.

;., .

,.,
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4.BÖLÜM

~

YUR,f ÖZLEMİ
~

··~'..:.

'

ÇEKEN KİŞİLERİN EDEBİYATI (EDEBİYATTA GURBET
~

VE SILA)

1. Şi~JJ~deGurbet ve Sıla Duy~usu

Gurbet, Arapça garb kökünden türemiş bir kelimedir. Güneşin battığı taraf, batı

t:t.· .

:

' .·

··.·

.. ·. .

·.· '

.

'

amma geldiği gibi, atıldıktan soma bulunmayan ok, yürügen at, gözyaşı, gözyaşının
diği ~~ar

~anılar~~ da gelir. Ayrıca, g.ariplik, yabancılık; yabancı bir memleket,

-~:'

.

'';'

'..ı.,..

,

'

~:·.-e

.

·.•

•-,...

ancı~:yer anlamlarını da taşır. Ayrıca Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat'a'f
ıt

.

ığı~zda, "gurbet" kelimesinin iki anlamı old':,ğunugörüyoruz; birinci anlam gariplik,
bancılik ikinci anlamı ise yabancı bir memleket, yabancı yer, vatan dışı, yad el anlamları
.ardır. tiju ·durumda garip de vatanından uzaklara' gitmiş, vatenından uzaklaşmış insan
"If;,.

,~'. .

·,.

.

.

' .

'

amlarıı,.agelmektedir.
.

. sanıyoruz ki, insanlıkla birlikte var olan "gurbet" yabancılık, yabancı yer
-

vranllan, atalarımızın dilinde ilk defa bu büyük çalkantılardan. sonra netlik kazanmaya
~r~-? .•

lamişu~.Anayurtlarından uzakta, fakat her an anayurt hayali, anayurt hasreti içinde olan

ıpr

.

.

. '

.

.

.

.

.

lartiçın bundan daha tabu bir şey. olamaz; Böylece ortaya çıkan bu kavram, X.
~$ ,:·

•

'

.

•

.-

•

,ıızyıldi._ İslamiyet'i kabul edişimizden somaki yıllarda· adına kavuşmuş, "gurbet"

Ii f::,.
~

,

<.

+

•

•

.

·.

'!

-

Başlangıçta, "insanın doğduğu, büyüdüğü memleketten başka bir yer" · anlamı taşıyan
)if

..

"

gurbe{t!, kelimesi,
-~_n·•

_,

·,·

.

günümüze kadar yeni ' boyutlar kazanmış,
.

.

.

,-

'

.

anlamı gelişmiş,
··ı.·

.

;

~--f

zengirileşmiştir. En büyük şairlerimizden biri olan Yunus Emre'nin ilahi aşkını dile getiren
'irleri~~ gurbet kelimesi aynı anlamda değildir. Yunus Emre, Allah'tan uzak oluşu,

18

J;,.erit Devellioğlu, Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın kitabevi
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sevdiği güzelden ayrı oluşunu, uzakta oltıflfl;flll

şairlerinden bazılan da "gurbet''e- farklı açılardan bakmışlar, ayrı ayn
Udemişlerdir. Kimi gurbete "Ben. gurbette, değilim, . gurbet benim, içinde" (diye

,Jrr. Kimi gurbeti, "Gurbet yavrum.sgarbadüşmektir gurbet" di:yetek tamınlamıştir.
i d~endinin birçok sebepten .ötürü "Öz yurduna, gurbette" olduğunu ifade etmiştir.

at~ .tek tek ya da toplu olarak bir yerden başka bir yere .gitmeleri, ayrılık, gurbet,
hastis;gibistemaların doğmasına yol açmıştır. Doğup büyüdüğü, hayatını sürdürdüğü
-:..<

;a, baba, kardeş, eş, dost, sevgili gibi çeşitli bağlarla bağlı olduğu kişilerden
Iarın.hayatlarında önemli değişiklikler olur. Bu değişiklikler, insanı derinden
.,J,

iiAıdcü insan, .eski çevresinden hemen kopamamakta, mazisiyle bağım kolayca
'

~;-

meın,ktedir. Her, zaman görmeğe alıştığı, sevdiği, benimsediği şeylerden ayrılan

"

~·.

inin ,~

ortamdaki yabancılığı, eskiyi arayışı, üzüntüsü, duyduğu hasret, giderek

ır

beti l5ıttema olarak ortaya çıkarmıştır.
halkla ' içice yaşayan halk şairleri, şiirlerinde her zaman halkın
J;,özlemlerini dile getirmişlerdir. Gurbet duygusu da halkın çokça yaşadığı bir
tğu için halk şiirine girmiş, özellikle saz şairlerinin şiirlerinde çok sık işledikleri

'tygu, bir tema haline gelmiştir.

saz şairlerinin hemen hepsi, hayatının büyük bir böllmünü ana-ata
ayrı diyarlarda geçirmişlerdir. Bunun tabii sonucu olarak da gurbette

ı, şiirlerinde anlatmışlardır. İşte halk şiirindeki gurbet teması biraz da bundan
aktadır.

, teması, halk edebiyatı içinde, saz şairlerinin şiirlerinde başka, tekke şairlerinin
başka
türlü dile getirilmiştir. Tekke şairleri, maddi isteklere dayanmayan, maddi
,.,
'

f

nayan, bütünüyle manevi dünyaya yönelik, manevi isteklere bağlı . bir

emasını işlemişlerdir.
~,~~biyatındagurbet temasım işleyen şair ve ozanlardan bazıları;
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Erzurumljıi-Emrah,
"'i'

ine

devam

Erzurum'un

Tanbura

köyünde.ıdoğmnş,

E~m~da ··m.etdı:ese

etmiştir. Ömrü seyahatla geçen bu halk-şairi .Sivas, Ka&uımonu,. Sin9p·,.

ya, Niğde gibi vitay~tlerde dolaşmış, ömrünün son ·zamanlamnıNiksar'da gegiflniş ve_
~;,i

186'.0ı yıJında ölmüştür.. Mezarı Tekke bayın M~zaıllğwda Ali · Pehliwmı T~l:>~.&i.
~~

Gönül Gurbet Ele Çıkma

Gönül gprbet ele çıkma

~-

Ya gelili}ct,.ya gelinmez
.
Her diIBtnemeyil
verme
,;:.
,·

ya seviljriya sevilmez
Yöğrüktür bizim atımız
~·

Bahçemizde nar ağacı

Bülbül figan eder güle
Güzel sevmek bir sarp kale
Ya'ahnır ya alınmaz
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~:·

Karacaoğlan, _1606' _ doğduğu, 1679'da ya da 1689'da öldüğü sanılmaktadır. Yaşamı
e kesi.13ı,hilgi,yoktur.
Bugüne değin yapılan inceleme ve araştırmalara- göre 17.yy'da
~ .~
___.••ıştır:'"NereLL:oldu,ğu.üstüne değişik görüşler öne sürülmüştür. Bazıları Kozan Dağı
ndJki 1Balıçe ilçesinin Varsak (Farsak) köyünde doğduğunu söylerler. Gaziantep'irı
Türkmenleri de, Kilis'in Musabeyli bucağında yaşayan Çavuşlu Türkmenleri de onu
· aşire.U~dndynsayarlar.-

Ağlayı ağlayı düştüm yollara
Karışayfç,ıı;bozbulanık sellere
~·~

,

Adı sanı,bi11-:ıunedik illere
Gitmetfnc;.göµül yardan ayrılmaz

'·ıı.ıt~.
Ahım·kaldı şu gelinin ahdinde
Deremedim güllerini vaktinde
aranl\~g~cede kelunnaltıada
Y atm~ylrJcagönül yardan ayrılmaz

Azrail'de can almanın kastında
~~}.

Döne döne teneşirin üstünde
r.

Y unıİi.ayıncagönül yardan ayrılmaz

Hadini.de Karac'oğlan hadini
Aram~lar gurbet ile gideni
r:>·

Ak gd_ğsün üstünde çakır dikeni

Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz
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ader''ğetirdi Karaman iline
;:;

Çimeıj(e--rtmahzun
gülleri mahzun
r.ı,

ff

Garipgönlümü hayran eyledim
Doğd~önlümden,ben de söyledim
Yaylalarrnahzun yolları mahzun

-

-

teri. yıkılmış viran
Ceylantar gitmiş dağılmış şahan

Sel~ö'yleyin garip yollara
~·

Gördüm ovaları çölleri mahzun

58

Bir Yiğit Gurbete Gitse

Bir yiğit
gurbete gitse
r
Gör bJşma neler gelir
[,i-,!

Merdinışılayı andıkça .

Yaş, gijzüae dolar gelir

Akıttfrn:gözünıden yaşlar
Yavnt§Yü:aldır..
an kaşlar.
~
. .

Yuvasına döner, gelir

.

Kocag\,ın· çekemem.nazı

Bağfirna-dökemem közü
Yarirı-bana kötü sözü
Kara~pi:ıığnın deler gelir
Evlerinin önü söğüt

Sılasına.döner gelir

Yaşa Karac'oğlan yaşa

Beti
söylerim
_,,,.

coşa coşa

İş düşünce garip başa
Düşünerek gider gelir

59

daracık.yerim de yok.
~#

p ~~t:dim dökecek,

· çtu gehç;,ş~a,nım, uçtu,
fi~.:

çatak-deryayı geçti.

Karac'oğlan, dünya fani,

;·

Topr~~p;ı.er tatlı canı.
Hastal~qJm,,ilaç hani?

,,.
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A~~~,G~il', hayatı hakkında pek bilgi. olmayar; .halk şairi. 16. yi,lzyıW,a y~~dı&ı vr
Tebri~;zs!e~jııden,olduğu, Erzurum, Kars, Halep gibi kentleri ,dPl~tığı ij.~~ ,S{lrülm~J,cte(iir.,
Eserlerini ıy~ın bir Türkçe ile yaz~ış v~ başarılı deyişl~ri esederinde kul\aım,»~tır. .J~n,
önemli•.._ esed : kendi

anlattığ, ,. id~ia ; _ edilen Aşık Garip l:ffl{a~esj'd,ir.

hayatını
;

Gıi:rbef.Elde
:Q~ş Yastığa,Gelende
..
.
'(

~....

·,

-..,.

'

'.ır- .~.

~,{'\.

Gurbet elde baş yas!ı~a gelende,
-.

GeJ~».
olmaz
giden olmaz yanına,
,..~ . .ı...,-.·:·
~
r··

Siyah toprağıyla taşı garibin.

X:ız* oldu şu Garib'in haline,
Q,.,pymak olmaz lezzetine tadına.

r~

Hf:, gelq~.ç~ yarenleri yac\ına,
Dinmez asla çeşmi yaşı garibin.

@urhetele garip giden bilinmez,
.~Jlayınca çeşmi yaşı silinmez,

i¢P nedir halin diye sorulmaz,
fl"

f:;Bulunmaz
yareni eşi
garibin.
rı.,-:
\
-'Gülıneznere gitse garibin yüzü,
"-'

.,:

~

• .'

\

r

~rlidir yakası yaşlıdır gözü,

_.

:~çmaz bir yol kimseye gizli sözü,
Muhabbettir hep sırdaşı garibin.
.

ı'·

t"'\

Gurbet
elde ben
Garib'e
kim baksın,
~ "·
,
·.
'
~am yoktur gelip gözyaşı döksün,
Sanem yoktur mezarıma taş dilesin,
Bir çalıdır mezar taşı garibin.

\

I
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t,

'

Bayburtlu Zihni'nin doğum tarihi bilinmiyor. Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. 19. yüzyıl
şaitferiıidendir. ·Öğrenimini: Erzurum ve Trabionınedreseierlnde yapmıştır. 1816it817

.

yıll~;nda İstanbuİ'a gelerek Mustafa Reşit Paşa ilri.yakınlık kurmuş ve Divan-ı Hümayun
.·

'

'

ka1l&ine
girmiştir. Bir süre ist~bul'da kaldıktan ~oirra memleketine geri dönınüştu.r.'Fak:at
!iii,•
{
~1·,

' '

'

' '

.

Türk~Rus savaşı. ile, bu savaş sonunda yurdunun Rus işgali altına girmesinin (1828)'bütün
acı:Uı;m yaşamıştır. İşgalden sonr~ Bayburt'tan ·ayrılmış ve işgal kaldırılınca yurduna
.~-- '..

'

'

'

'

dönrtıüştilr. Hem Divan hem de Halk şiiri türündeki eserleriyle tanınmıştır.Bayburtlu Zihni
kendin_e has ·bi/. şiir diH kurabilmiş, samimi usta \airlerdendir. 'ııem aruz hem de 'hece
·':·Y

~ /l._-·

,

, • '

-,

.

..,

, ;"" ~

~.'••.,

.

. ·..

-.·

vezrtiyİe şiir yazmıştır. Aruzla yazdığı şiirlerim Divan ve Sergüzeştname adlı eserlerinde
Ji:·

'

'

'·

.

'

. ' ·,

'

'

toplamıştır.
,.....,
','»
,},;:

1859 yılında Trabzon'da hayatını kaybetmiştir.
,U:J~µ
M~d~e!. H~ber.
Yoktur _Sılamdan
;_4:.;_,..
. '
'
ı;.:"'

~"

>

'

0.zıın,.müddethaber yoktur sılamdan,
,ıt;'
·'
,··
Her posta geldikçe gönlüm yerinir,
'H~ber yok evlad ayal, anamdan,
ü

~-6µ postanelere
varır sürünür.
.
. -.

-.

""..

.

~RF. olsun gurbetin.kahrı bitmedi,
Gidemem vatana çilem yetmedi,
Gül de taksanı bülbülümüz ötmedi,
·'" t." •

•

(

'

-

.

'-

~µn kafes olsa viran.görünür.

~t·
)}aha~ geldi seyran için. iline, ,
.Herkes sevdiğim takmış koluna,
Zjhnjya gurbetin gider.yoluna,
flasr.etli sineme hicran sarınır.

'

'

'

.~
~.

PİR SULTAN ABDAL
ffü: .yüzyılda yaşamış, Türk halk şairi, Pir: Sultan· Abdal'ın asıl adı Haydardır.
Yaşrup.:ının

büyük ..bölümü

Sivas'm Yıldızeli ilçesinin Çırçır Bucağına · ·J?ağk Banaz

köy~te geçti. Ölümünün, 1547-1551 ya da '1587-1590 arasındaki bir tarih a&ıuğu
sanılıyor, Pir Sultan Abdal, halk arasında Yedi Ulular olarak bilinen Yedi Ulu Ozan'dan
biridir, Alevi gelenekleri ile dergah ortamında yetişti. Hak Muhammed Ali izinde yürüdü.
"J;

Ana kôJıuları, deyişler, nefesler, Hakk, sevgisi, Ehl-i Beyt sevgisi, dııezimam, ilahi. aşk,
tasavvuf.ve sosyal uyan niteliğindedir. Dolayısıyla bir derviş olarak toplumu irşat (İlmiyle
ve ald~xlatoplumu bilgilendirmiştir) etmiştir. Tekke ve tasavvufun kalıplarını aş!p geniş
ir ha1~1~esimine. seslenebildi. Medrese öğrenimini Erdebil'de görmesine rağmen,,.çliğer
bazı hal]&;şairl¥rinip.tersine, Divan Edebiyatı'ndan hiç.etkilenmemiştir.
"!iJL,,

Gurbet Elde
'i(

Gurh~A,,el~e bir hal geldi başıma,
Ağl~,. gözlerim Mevla kerimdir.
Derman arar iken derde düş oldum,
gözlerim Mevla kerimdir.
Hümajaışu suya düştü ölmedi,
~\'>~

Dün~a
Sultan Süleyman'a
kalmadı.
~ ''.../'E·'
~
DediIDsare gidem nasip olmadı,
fl,}

I

Ağlall);agözlerim Mevla kerimdir.
~-..

'

Kağıda yazarlar ufak yazılar,
=it

.

Anasi1 olur mu körpe kuzular.
~;,

'

Yüre!fxaralıdır, ciğer sızılar,

r

'c • :

'

~

Ağlaiij~ gözlerim Mevla kerimdir.
t·.,

Pir S~}tanAbdal'ım böyle buyurdu,
Ayrıfij(' donları biçti giydirdi.
Benayrılmaz idim felek ayırdı,
~.

f

Ağl~a gözlerim Mevla kerimdir.
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~MALEITİN KAMU (1901-1948)
;,··

~"-

B~\ourt1ta,doğdu.' İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'ndayken Anadolu'ya geçti, Anadolu
'

Ajanit,\da-.çahştı. Okulunu bitirdikten sonra Paris'e gitti ve Siyasal Bilgiler Okulu'nda
~ğrenıpı gördü. Erzurum ve Rize milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 1948'de Ankara'da
~f"'

ldü.~~ :,

Şiirl~tci;) Rıfat Necdet Evrimer'in "Kemalettin Kamu, Hayatı, Şahsiyeti ve Şiirleri"
~

949tllaşlıklı kitabında toplanmıştır.

"K~ınalettin Kamu, yeteneği boşa gitmiş bir şairdir. Daha iyi söylemek gerekirse,
endisip.e, yaradılışına uygun olmayan bir döneme rastlamış bir şairdir. İncedir, kırık
önüllıt4:üt,: incinmelerin ve gurbetin şairidir... Ne var ki, bir savaş dönemine rastlamıştır

'.':>·'.

Sa\'i'aŞJa büyüklüğünü ve garipliğini sezer, gösterişli olmayan bir kahramanlığı, ince bir
lenriilyle, bir acıyla aktarır." (Turgut Uyar, 1983)19
·t;t.

Gurbet.
Gurl,et o kadar acı

Hepşf bana yabancı
Hepsi başka biçimde

Eriyorum
gitgide
,;:..
ı;ır•'

Elveda her ümide ·
Gurbet
benliğimi de r
t
Bitif~li bir biçimde

!.

7
19

Ahmet Necdet, Modern Türk Şiiri Yönelimler, Tanıklıklar, Örnekler ,BroyYayınevi, Ekim 1993.

·~

64

He}gün yeniden ölen

\
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•An.ne, deniz nerde, yalımız nerde?
'ani gideceğimiz.İzmir'e der de
13:eni uyuturdun dizinde anne!

~~çende ablam da öyle diyordu
I;µı.;·bahar İzmir'e.girmezse ordu
~J

'

~anmam .sözünüze sizin de anne!
.'i,'f;'•.

·¥~şil
bir bahara-büründü dağlar
, ,.~
pulbüllü bahçeler, üzümlü bağlar
K.i,mlerin-işine yan yor anne!

ağlar nerede, bahçeler nerde?

Hiı; akşam güneşin battığı yerde
;."~

~özlerim İzmir'i arıyor anne!

Ş;i;nıdi bir kuş olsaın, kanadım olsa

B.ütçetinbilmece sorsam Paşa'dan
S~ylemem memleket bağışlamadan

Woğuda kırmızı, batıda turunç,
ianık bir yörüğü andıran bu tunç,

:f

'

~

Şu renk aleminde ne yok ki bizden,
Mavi: Marmara'dan, mor: Akdeniz'den!
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YfşUbfr köşedir bana Bursa'dan,
(>

K~a:· Erciyes'in-yarları gibi,
[.

S~da ·güzü var Uzunyayla'nın

ı

.

..

Beyaz: Erzurum'un karları gıbı!

~:

vaırbir gurbete mi? .

G\~f;.seninleyiın·,bak,

zulfilııe takılarak
orarun gönül veremi
a-

Gi<.t'erken·benide al

Jt.

.

.

B~tatfenne e mı?

Taw adı Mustafa Bülent Ecevit olan Karaoğlan 28 Mayıs 1925 tarihinde İstanbul'da
doğd);ıŞair, gazeteci, -yazar,-partibaşkanı, ·başbakan·ve:si.yasetadamı kimlikleriyle tanındı.
C
. .
Türİğye Cumhuriyeti'nin yakın tarihine damgasını vurmuş en önemli isimlerden biridir. .5
!-1'.

Kasttn 2006 tarihinde bitkisel hayatını sürdürdüğü GATA'da vefat etmiştir.
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fiiğjm,özlemediğim özlediklerlıninliaşında ,
')olmadan.sıladayım
m ölmeden yasta
.. 1e.ı:ı~g:ım
...•. ~· ne
~ goz
· ılarda beklediğim ne

.sürmüşler; beni-buralar nere

'iğim olmalı, bilmez olmuşum
,im·olmalı,gülmez olmuşum
'ı·konmuş göçmen olmuşum

ztlim olmalı, gülmez olmuşum

}turan 1924 Darende Aşudu (Günpınar) doğumludur. Yedi aylık bebek iken ana

·~a sekiz gün yol kat edip Çukurova'ya gelmiştir. Köylerde çerçfük yapar~ yaşam

i;i veren babasını altı yaşında kaybeden Hasan Turan iki yaşındaki kız kardeşi

üca<l\f
fc

ZeyneJıtle 1~irli~e. yet~ ~alınış~ır.'Babasının yer~~şt~~i köyde dul kal~ "" ve yetim
an 'B_ac_ışı ıle bırlıkte köyün garibi olarak yaşam sürdürmeye devam etmışlerdir.
'L': ..-,.

A

•

--.

'

ı·.

)

.

Zeynep pamuk ~lalapnda ırgatlık yapan ananın yanında büyürken, Hasan Turan

! ,.

•,

'

övill;i- üç sınıflı okulunda okudu.

o!~

eden h~yat içinde, köye açılacak olan dördüncü sınıfı yedi yıl bekledi, yedi yıl

boYtih~a
•ı köyün
, . buzağılarını güttü.
19j:2. yılında dördüncü,sınıfaçıldı. Yedi yıldan soma tekrar talebe oldu.

7,
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KöyJ~nstitü~fu:ıegirdi 1947 yılında Köy Enstitüsünü bitirdi. Mustafabeyli köyüne
-

.

tmen•..olarak geldi. . Çocukluğunu yaşamadan hayata öğretmen olarak atılan Haş.W)
uran, b~ğday tarlalarında çektiği çilelerle belli bir,yaşa geldiğinde, geçmişin anısına il:k
· ni :~aımıştır. Değerli şairimiz Hasan Turan öğretmen, akciğer kanserine yenik düşerek
2 yİluıtia.v.efatetti

Död,Q~FVarim-Almşnya'.dan

Akdereler
durgun akar,
!i'
Gök-ç-ayırlar.çiğdemkokar,
ri

Yavıj,ılNtnyola bakar..
Dön,g~b
yarhn,Almanya'dan
.
.;,";."
~

Kimselere.hor
bakmadım,
..., .
- '
Boyn,uın-ajncjtakmadım,
e:;,;.\.,,.,

Eliri\i!ınş. yakmadım,
Dön gfl yarim Almanya'dan.
,'-,;',e~

~

Yağmur
yağar
kar
. . ,t
.
. ... · ' sepeler,
' .
Görünmez
dağlar tepeler,
ı
i

,,.

Pas t~ttu gümüş küpeler,

,_ ı.

j.

.:

-

Dön gel yarim Almanya' dan.
Bunca sabır bunca.emek,
Benim bahtım bu mu demek,

zJt geliyor yol gözlemek,
Dötı gel yarim Almanya' dan.
Bılkarım yollar toz olur,
Morca dağlar boz boz olur,
Yi'ğityurdundan yoz olur,
D_~n gel y~

Almanya' dan.

Mektup getirmiyor posta,
Hasret kalma eşe dosta,

69

Y§J1m başımın tacıdır,
Y:ıjrthasreti çok acıdır,

D8~n gel yarim
Ki!tlsur feleğin

Almanya' dan.

çarkı,

Issiz;-kGdu .evi barkı,
Döngel yarim Almanya' dan.

Y tniten belle bağım,
l1
öp;ıatanin toprağını,

,/··

Dön gel yarim Almanya' dan.

k Turan- dertli söyler,
· genül köşkü neyler,

Döİ:mgel- yarim Almanya' dan.
t~

•

..•

,.

\
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~'ylarSaydım Yıllar Saydım
X~lar,şa-ydım yıllar ·saydım,
Şfi;ı:bağrıma taş bassaydım,
e

E\tımaktan ayrılmıyor,
~

B~şucunda oturduğum,

.

Ni~:eiharaller kurduğum,
Sen üçüncü güvercinsin,

Yad ellere yolladığım.

Duvak duvak tel mi oldun,
Nefesimdin yel mi oldun,

Seirannenin kuzusuydun,
Gidiyorsun el mi oldun.
<,

Bağrımı kimler yardılar,
n:

Ne'h~leyinı ne sardılar,
Dallarımda tomurcuktun,
Seni nasıl kopardılar.

Düfı bütündüm bugün yarım,
Hani;henitn yavrularım,
Ne çabuk.geçmiş seneler,
L~ '. ;~C'

Ne tez aytıltlı yollarım.
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Amantnıyıllar amanın,
1'ı"-,

Direkleri çöktü damın,
rt

Aldı ğc;,ti;ird,ü.yavrumu;

Yavı:tıtnılan kalan resimler, ·
Beni Ylllıuz
·bırakmayın.
,.
Ak alnında kaş olsaydım,
Gözlerctıide-o/aş olsaydım,
YüreK~ek aane oldum,
~;;''

Kır dağlmda,taş.olsaydım .

•
<'
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"B1.f yıl da gidemedim babamın, köyüne.

Adana'nın sarı sıcağı amansız...
g-

Özlem duygularımla 'Özledim' demişim."

yJeğimd.e kaynar oldu pınarlar
Gölğesiae baş koyduğum çınarlar
Dallarına güvercinler konarlar

Vataıfimin kuşlarım özledim
Dileğimi esen,yele buyurdum
Ha~fetimikayalara duyurdum

f

Gölgesinde
mışıl mışıl uyurdum
ı;
Haya\':hayaldüşlerini özledim

Bu duygular çocukluktan beridir
Benisböyle erim erim eridir
Ba3am:ındedemin doğum yeridir
Toprağını taşlarım özledim.

Düğünler oldu mu gelin indi .mi?
~.

Me:vlüdüokundu yemek yendi mi?
Ai~ıızda sanıyorum kendimi

Nazi 'sitem gelmez boyun egenin
Dostlar varsa bize bir yer beğenin
Emmi dayı bacı kardeş yeğenin
G~derini kaşlarını özledim
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~~llar var ki Aşudu'ya hasretim
rt:

Hayallerim yetim hallerim yetim
'

~:u.sene gelmekti benim niyetim
'şu,gönlümün eşlerini özledim
:rrasruı;Turan bu güzellik nerde var
'jf·

Göğü berrak yıldızları pırıldar
Köpük köpük ak suları şırıldar
Şelalenin başlarım özledim.
'I'

Sıt11~Özlemi
·ır·
Dağlarım var ak kar ile arınan
""'
Kfüarmı var yeşillere sarınan
İnce-bellisarı saçlı yarman
sai-ıtııı.dayatılacak gün geldi
·-:ti',

İçin\;,inlerbağlamanın telinde

Ne acrı1ar çektim.gurbet elinde
Köl~rglupgüzellerin elinde
~::·

Diy~diyar satılacak gün geldi

Ben,~rdeyim şu gezdiğim yer nere
Ha~ştdüştüm bir yudum su kim vere
f'

Boz-~llılanıkakıp giden sellere
Yokf~ş~olugkatılacak gün geldi

Hasıü¢Turan düştü felek ağına
t-

Köz !{'9ydularyüreğimin yağına
An~)il,in yaprak yaprak bağına
~:

RüzgŞtlarla atılacak gün geldi.
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Kar1t,dağlar sıra sıra
SarılğJk kuruhasıra
Yollar açılır bu sıra

Kuzülw; kırda yatışır
Ne.J~z, çiğdeme katışır

İbibi~ler hoş ötüşür
Gitmeli yara gitmeli

Göıiilıti014umkara düşler
Anaôağım gör ne.işler
Bacrkardaş özlemişler
Gitmeli:.yara. gitmeli
\'.~'- !,

Garipsıeııza satılır
.. ~f

Olse~9.ükura.atılır.
~~

Gurbette nasıl yatılır
Gitmeli yara gitmeli.
•. ,

•j:

Yellet eser yağmur çiler
Şim'.ş~k çakar gökler güler
:~-

Gözyaşımı kimler siler
~::

.

GitmGliyara gitmeli

Yollar olur darlı enli
Yab"4tıın.gülü dikenli
f·

Haper salınış,çifte benli
Gi'tmeli yara gitmeli

)
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Sifl;afele verilmiyor,
r..:

Be)i kimseler bilmiyor
~

ŞiQıdikuzular meliyor

Hasret perde perde gözde

G!rjp kuşu avcı- vurur

I"

Gitmeli yara gitmeli
~.
Afarsular ince ince .
Mo'ıtçiçekleraçar yonca

H~.s:an Turan Tuna seli
Çağlacdurur deli deli .

~'.

tJ_ylemeli.gurbet eli
GiJl,Ileli yara gitmeli
J.

f 9$0 yılında Kahramanmaraş'ın

Elbistan ilçesinde doğdu. İlköğrenimini memleketinde

yaptı, Adana Düziçi Köy Enstitüsü'nde okudu. Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nden mezuri
old&fıK~amanmaraş'taki

sağlık kuruluşlarında sağlık memuru olarak çalıştı. 1982'de

emeKali·oldu. Çeşitli gazete ve dergilerde yazdı. K.Maraş'ta Dolunay dergisini çıkardı. Her
yıl ;aüzenlenen Dolunay- Şiir Şölenlerini başlattı. Beyaz Dilekçe adlı şiiriyle Türkiye -
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.,.,~akfı·MünacaatYanşmasında birincilik kazandı. Şairin bundan başka ödülleri de

Yad "ellerde bayrağımı görünce,
,ftif

İlim ~~itşer, .obam düşer aklıma.

Gö~tgöımez selam düşer aklıma.
{!!

)

. fo Bjr: benzeri var, ne de bir eşi;
:."'.

Odur~ğökyüzününAy'ı-Güneş'i...
e

Bir ôtıtii:nlük:imi,.bir, aşk ateşi,
içek sılam düşer aklıma,

~elen9ağr1ştırmaz ah, neler neler;
~,:·
~JI<:"

Buhitlaıa.değse yağmur çiseler...
ç'

Şiir~Q.şerikelaın düşer .aklıma, ·
~~--

Ha~l:gr birbirirıeulanır,
Has~etkuşak kuşak cana dolanır,

( .ı.

Babatn şimdi bağda çubuk buduyor
Jf''

AİÜ1Jın benim. jçin oruç adıyor
,
·:~:

·,

.

.•.

Rızk,ı,,olaııçorbamızdan tadıyor, .

lfJ, ·, ; ' ' ,,

üi;~ylardatövbem düşer aklıma.

Dayını, Düz tarla' da toprak belliyor,

fyff'o_ .'•
,'
Yep,gembörek yapmış.azık yolluyor

Satı öküz kuyruğunu sallıyor
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Kanleşimrbir kıza. gönül. kaptırmış
Ne"'yaıı. yaz imiş ne de kışı kış,

~-

Tudele girenler arar bir çıkış,

Kaf~!ldırlık çabam düşer aklıma.

Beıı;çie çocuk iken çok kuzu güttüm,
Yeşilnohut yolup fırikler üttüm,
EliJf ;·:! besleyip
koçlar büyüttüm;
,,.
·:·
.•

. ~

J

Yad d:terde bayrak vatan demektir
Her kµtsaldabirim aşk ve emektir
Vataii\~z,bayraksız dünya temektir;
DefteiJkağıt, kalem düşer aklıma.
;i:

Yürü ltey KARAKOÇ, bayrak aç, yürü;

Düğüne çağırır aldığın dürü...
Bazersgündüz, bazen gecenin körü
Eşim-dostum, balam düşer aklıma...

ijs

15 Ocak
1902'de
Selanik'te . doğdu,
Heybeliada Bahriye Mektebini bitirdi. Hamidiye
f!"~ı
.
'
vazötµ'nde
güverte subayı iken, sağlık nedeniyle askerlikten ayrıldı, bu arada ilk
i:';"·
·,

lerini )'@,}')miadı.
(~~)' ;,.
..

.,.;,ı;."'"''
ffi~.-"

1921 · B'~tarında Kurtuluş. Savaşı'na katılmak için Anadolu'ya geçti, Bolu'da öğretmen

· Batum üzerinden Moskova'ya giderek Doğu Emekçileri Komünist
'niversitesi1İıt{KUTV)yazıldı. Burada siyasal bilimler ve iktisat okudu.
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·ırda döndü, Aydınlık Gazetesinde yayınlanan yazı ve şiirleri yüzünden on beş
psi f~~~nince yeniden Sovyetler Birliği'ne gitti.
~":;r
928 A1Xanunu'ndan yararlamp tekrar yurda döndü. Resimli Ay dergisinde çalışmaya

'yeniden dört yıl hapse mahkfun olduysa da, bu kez Onuncu Yıl Affı'ndan
",.·,_

.

Gazetecilik yaptı, film stüdyolarında çalıştı.

938'cti9{~µyu ye donanmayı isyana teşvik ettiği iddiasıyla 28 yıl 4 ay hapis cezasına
, Çankırı· ye Bursa cezaevlerinde yattı. 1950'de özgürlüğüne kavuştuysa da
.~

. ••.

'

~

,,

'

••. ' ıi ~

- '

·~.. izlenmekten kurtulamadı; kitaplarını yayınlatma, oyunla.nm oynatma
1la,madı.
.

. Askere

alınması kararlaştırılınca

Romanya üzerinden tekrar

(.•.

yurttaşlığmdan çıkarıldı,

~ıCr

sn l 963'te ·bir kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Moskova'da Novodeviçye

emleketim Üstüne Söylenmiştir·

!eketim, memleketim, memleketim,
isketimkaldı senin ora işi
~f-._,;

.

'

ne >;illarım taşımış ayakkabım,
ti'!

.

sor{%i'Jintan'ın da sırtımda paralandı çoktan, şile bezindendi.
•..

'.

(

Seasimdi yalnız saçımın akında,
ent.qt'Ktında yüreğimin,
,'!

aılthın
çizgilerindesin
memleketim,
ıv.<··.
'
(~'-'

:

me;nleketim, memleketim...
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Çın~laı:mda kolan vurdum, hapishanelerinde yattım.
"'11,.·

11''

HiçbıtpŞeygidermez
iç sıkıntımı
o~f._;
menfleketimin şarkıları ve tütünü gibi.

Mem,J;,~ketim : .
~(

Bedrlddhı, Sinan, Yunus Emre ve Sakarya,
kurş~ kubbeler ve fabrika.bacaları
!Ii'

beniqito-kendikendinden bile gizleyerek
sarkı~,bıyıkları altından gülen halkımın eseridir.

dola]Jtraklabitmez, tükenmez gibi-geliyor insana.
~ ..

Edime.rlzmir, Ulukışla, Maraş, Trabzon, Erzurum.
i?

ErzÜ(JJ:O'l yaylasını.yalnız türkülerinden tanıyorum
ve giJiteye
" işleyenlere gitmek için

Torc5'slardanbir kerre olsun geçemedim diye
utanıyorum..

deve'tervtren,Ford-arabalan ve hasta.eşekler,

}.

ve kırmızı toprak.
Meıfıleketiın'.
am ortµaıilarıni, en tatlı suları ve dağ başı göllerim seven ..

" -onıın yarım kiloluğu
pulsuz, gümüş derisinde kızıltılarla ,
Bolu'nun Abant gölünde yüzer,

' {

~:'.

80

\'

Yağlr; ağır fındığı Giresun'un.
~\.;

Al yrıarı

mis gibi kokan Amasya elması,

zeytit,ı

"' ...
!iı~ır

-~·-:..

kavun.
,,,,. ·

salkım salkım üzümler

ve sônraıkarasaban
,
6'
.
1/2,

ve soqra kara sığır
~"'-

ve so·nt~li ileri, .güzel, iyi,
her şeyi, '
hayranbir çocuk sevinciyle kabule hazır,
çalışkan.namuslu, yiğit insanlarım , ·
ilii'

yar~aç, yarı tok ,
şan esır.·..
\ >

SÜLEYMAN NAZİF
Servet-iııFünıın edebiyatının şair ve yazarlarındandır. Sanatçının hatiplik yönü de
.vetlidir, Özel öğrenim gören sanatçı, Arapça, Farsça ve Fransızca Oğrenmiştir. Böylece

ğu veJ~ıtı edebiyatını yakından.tanımıştır. Ziya Paşa ve Namık Kemel'in eserlerini
·"""!''•

daiııı':J~P etmiş., vatan; millet, özgürlük gibi konulara ilgi duymuştur. Süleyman .
'

azifin,~·S,e.rvet-iFünun sanatçısı olmakla beraber, Namık Kemal geleneğini devam ettiren
çizgi_şt;-surdır. Şiirlerinde vatan ve millet sevgisini kalır-amanlık edasıyla kaleme
"'<

ştır. Sinııçmın nesri, şiirlerinden daha başarılıdır, Anlatımı kuru değil, ahenklidir. Şiir
ı;;

'

nesir olmak üzere otuzun üzerinde eser vermiştir. Çeşitli illerde valilik de yapan
~eyman:iN~if,· İhtilaf.devletlerimn-İstanbul'u işgalini Hadisat gazetesinde "Kanı Bir
~'S·

" makit~~iyl~-.
kınaması üzerine· kıaşuna dizilme tehlikesi yaşamıştır. Oalıa sonra ·
;!#'
versite"salorıurıdadüzenlenen "Türk Dostu Pierre Loti Günü"nde yaptığı konuşmasında ·
al güçlerine karşı çok ağır ifadeler kullanmıştır. Bunu üze-rine Malta'ya sürgüne
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-ve -iki yıla ,yakımsürgün hayatı yaşamıştır. İstanbul'a döndükten soma daha
de .~ft:wtığl'gibi gazete- çıkarmaya devam etmiş ve ölümüne kadar "Resimli Gazete"de

Bu şeb:Je-cuşiş;..i yadınla ağladım durdum
Gel e{)eiirne-i tarih olan güzel yurdum

Bu haR~an-ı fenanın karardı her şekli

~r

Gözüriıde kalmadı yer, -gök, .baıar çıkar gidenim
-~

..•.

Gelir çtıı&evv-i kebüdun serairinde güler
Çocukluğumdaki rü'yaya benziyen gözler
Zavantrhibeni 'ta'zib eden güzelliğine
Taacc~p:~etme melalim durursa bigane·
·~;

Duımmlı dağların ağlar gözümde tüttükçe

I

Olur melrasin .•i gurbet de başka işkence
,

Bizim1diffu'--ı,
tehassürden etmemiş güzer
,:;ı..~.,
Aceb'lf'ıa:"e~en yine lakiıyd,.eser nesim-i seher
.r

Verirdisbelki tesella, bu ömr-i me'yüsa
r

-

Çiçel{lerinden uçan ıtra aşina olsa

Deıri.~~·bu mahbes-i amal içinde ben ebedi

..

'··
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".%~e cti~gannda şemirrı-icibalimizdir esen
'~Ne·dalgalarda haber var bizim sevfilıilden

"G:arıbiyimbu yerin şevkı yok, harareti yok
~oğan batan güneşin günlerimle nisbeti yok
j';

Ohm.ca yadıma hasret-tiken fezayı vatan
Sema-yı Şarkı sual eylerim bulutlardan

NECİP FAZiL KISAKÜREK
r,-ci
1905 yılında İstanbul' da doğdu. Çeşitli okullarda, bu arada Amerikan Koleji'nde okudu.
Orta li>treniminLBahriye Mektebi'nde yaptı(1922). Bu askeri okulda, din derslerini,
Akseki,~Ahmet Hamdi; tarih derslerini Yahya Keıµal'~en gördü. Ama asıl anlamda onu
etkilef~n öğretmen İbrahim Aşkı oldu. İbrahim Aş~ verdiği kitaplarla, onun tasavvufla ilk

Baltrıy;~ Mektebi'nia namzet veharp sınıflarını bitirdi. Darülfünun Felsefe Bölümünden
ezun:::.otdu{l921-1924).MilliEğitim Bakanlığı bursu ile Paris'te gitti (1924•.1925). Yurda
ndükten:,sonra Hollaada; Osmanlı ve İş Bankalarında memurluk ve müfettişlik gibi
revler~de bulundu (1926-1939). Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Devlet
onservatııarı ile İstaabui'da Güzel Sanatlar Akadeınisi'nde dersler verdi (1939-1942).
,ıı;i

rıçlilôyıllarında basınla ilişkiye geçti. Memurlukla ilişkisini kesti. Hayatını yazarlık ve

ı··

gicilikten kazanmaya başladı. 25 Mayıs 1983 tarihinde-Erenköy'deki evinde vefat etti.
aaşı, Eyüp, sırtlanndaki kabristana defnedildi.

Gurbet
i$'.·_..

Dağda dolaşırken yakma kandili,
Fersiz gözlerimi dağlama gurbet!
·e söylemez, akan suların dili,
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Tifr~lrparmağınla tutup tığını.

Du'7ş.tda, emerek mum ışığını
Bir ~Veremli rengi bağlama gurbet

Gül ;büyütenlere mahsus hevesle,
Renı,çdertlerimi gözümde besle!
Ya!~tz, annem gibi, o ılık sesle,

. ~---

içimde: dövünüp ağlama. gurbet! ..

ı,.,,
Aniieıne·Mektup.

·

Beı\~.;:~1:1 gurbete ile düştüm düşeli,
Hef~gjm biraz daha süzülmekteyim.
'-

Hef'gece, içindemermer döşeli,
Bir ~s1Jğuk yatakta büzülmekteyim,
i-

.

Böf;i~ce bir lahza kaldığım zaman,

Gö~let-lın kapanıp daldığım zaman,
;:_ı

Yeftiden yollara düzülmekteyim.

Soh -günüm yaklaştı

'

1869 · yılında

görünesiye,

Edirne'de

tam~ladı.:Galatasaray·

doğdu.

İlköğrenimini

İstanbul'da

bir

Musevi

okulunda

Lisesi ve Mülkiye Mektebi'nde okudu. Tıbbiye Mektebi'ni bitirdi.

Hekimlik yaptı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. Edime Mebusu seçildi. İttihatçılarla
partiden

ayrıldı. Bakanlık ve meclis başkanlığı

yaptı. Sevr antlaşmasını
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ımzalaıyıın delegeler arasında yer aldığı için 'yüzellilikler'le

birlikte yurtdışına

sürgün

·,

ildi, Yirmi yıl kadar Hicaz, Amerika ve Ürdün'de yaşadı. 1939'da yurda döndü. Önce
aruz,' '®ııra heceyle yazdı; Aşık ve Tekke şiiri geleneğinden. yaraıılandı. Felsefeye ilgisi,
ğitirrl,.şjstemimizde felsefenin.yer alması çabaları, Danilfimtm'da-felsefe
edeniy.J:e. "Feylesof'Rıza.Tevfik''

heealığı yapması

olarak anılmıştır. 1949 yılında öl

Uçuı,.1kuşlar
uçun.doğduğum yere;
.,,
Şim~t~ağların,da mor sünbül vardır.
Oftrl;anlar koynunda bir serin dere,
Dik:~nler içinde sarı gül vardır.
t

O
(

,

ç~y ağır akar, yorgun mu bilmem?

Mehıaoı hasta mı; s.olgun mu bilmem?
Yas;lı~gelin gibi mahzun mu bilmem?
Yü.e,e dağ başında siyah tül vardır.
J<·

Org{). geçti benim güzel günlerim;
O demleri anıp bugün inlerim.
Deştan-ı ömrümü okur dinlerim,
İçı~de oralı birbülbül vardır .
•.-t:

Uçun kuşlar, uçun hurda vefa yok;
ötı,,akarsular, öylehava yok;
.,~
Fi~-a.duna karşı aks-i seda yok;.
~:'

Btn~angın yerinde soğuk kül vardır.

Hey Rıza, kederin başından aşkın,
B'itip tükenmiyor elem-i aşkın,
'<

sende -derya gibi-daima taşkın,
Dcı~ima çalkanır bir gönül vardır.

I!
'!
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25 ,kim 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde dünyaya geldi. 21 Mart
973 'te<i~ine Sivrialan'da yaşamım yitirdi. Çocukken çiçek hastalığı yüzünden bir gözünü,
•••

<

a s6nra bir kaza sonucu diğer gözünü kaybetti. Saz çalmayı öğrendi.

Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Emrah, Dadaloğlu gibi halle ozanlarından

·ıerierek türkü

yorumu.ve sazda ustalaştı. İki kez evlendi. 7 çocuğu oldu. Anadolu'yu

ent ~~ııt.dolaşıp şiirlerini· sazıyla seslendirdi. Köy Enstitüleri'nde

saz ve halk türküleri

,erslerii verdi. Ölfun nedeni akciğer kanseri. En güzel şiirlerinden bazılarını ölümünden

l'i

Şimqi Şarkışla'da her yıl adına bir şenlik yapılır. Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla
i.l

laniıi ;,1{fekıriği

gösterişsiz

ve. nerdeyse

kusursuzdur.

Yaşama sevinciyle

hüzün,

.,ims~,rliıkk-umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa; toplumsal olaylar, din ve siyasete ince
eştiril~r,-,önelttiği .şiirleri de var.

Mecl1,Un Gibi Dolanıyorum Çöllerde
.,.,,

~

Mec-ium gibi dolanıyorum

çöllerde

Hayaabeni yeldiriyor yel -gibi
P.!!

Ah

ç-e~er ağlarım

gurbet ellerde

Durmaz akar gözüm yaşı sel gibi

,...
Bir'.:gü2ielin me.cnunµyum ezelden

I
lj
I

V eremem telkini gelmiyor elden

y an~bm ateşine.can u gönülden
<,

Görmesem günlerim uzar yıl gibi

Hesapsız haftalar yıllar geçiyor

Ev-vel benim idi şimdi kaçıyor

,}
i
;ı

Varıp .düşmanlara derdin açıyor

4

,
~

il

:ı

t

i
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Yurirım~a~ı yuvamdan eyledi beni

y arirz\ı;iunya malı .bana pul gibi

Aşl<~~ heni deryalara daldırdı
V'

Baztğlı:ıtır da bazı güldürür ·

Mektup

Göi~taıe<yolları, gel deyi yazmış.
,.;.~
!'.c

Sivri~1an köyünden, bizim diyardan

Bes~~ek'te lale sümbül yürüdü
;.s,O

Gülg.'e'rl'e'yi çayır çimen bürüdü

Mew'l;ı
1yı seversen ağlatma beni
{,
~
Bertek:benek mektuptadır nişanı
~-

Gö~yaşım mektupta pul deyi yazmış.
;ic/;c·

'

.

Ko~y.or
burnuma Sivr(i)alan köyü
f>i.
Seri11di~ dağları, soğuktur suyu
Yar4mendil. göndermiş yadigar deyi

'81

Ve°Y,s~l bu gurbetlik kar etti cana

Katfş;;; göçünü ulu kervana

Siva?ııtı;tı;doğdu.,
.. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk
~·

··ıtesi;ncıenmezun oldu. Bir ara Ankara Radyosu'nda çalıştı. Kültür Bakanlığı müsteşar
dımci"$ı olarak görevlendirildi.

Gelen1ks.el şiirimizin öz ve şekil özelliklerini kendi şiir potasında eriterek kişiliğine
tu. Şji;lilerinde,Anadolu'ya, Anadolu insanına eğilmiş, onların sorunlarını yapıcı bir
la dil~g~ti.rmiştir. Sade. ve rahat bir dili, aydınlık bir üslubu vardır. Milli ve manevi
lere bağlı kalmıştır. Bu tarafı ile, Arif Nihat Asya'mn milli havası, misille şiirine
görünmektedir.

Gurbet·

betirrcemresi düştü içime
dı yjp.e gökler

ben kim,Seyi beklerim,
kimse-beni bekler.
mlık 11ilsızı gibi nabzımda
sakak!at.ıınıdadomur domur ter
~

derdiıçekmeye razıyım ama
aşmaş:a>yğı keşke dudaklarıma
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:r,-

Tür~ye'tn, Anayurdum, Sebebim, Çarem!

Ben, ~ağnılarla yaylılarla büyüdüm geldim
I,

ÇocjJ<'yUteğimiyakan türküler dinleye dinleye.
<i'•w

Mahz1it1 kağnılarla, nazlı-yaylılannla
Ve tôzlu yollannla sevdim seniTürkiye!

o tezek topladığım kırlar, yaylalar...
Başın:ifi:oturduğum,.yemek
yediğim atandır.
Türia\e1m, ansyurdum, sebebim, çarem...

Akş~, karanhğryla-başlardı kurbağalar
:

.

.

Sus~"gökyüzü kadar, dinlerdim biteviye.
Gecdtnibesteleyen cırcırböceklerinle.
aı seslerinle sevdim-seni Türkiye!

Bir P~~.yğamber sofrasıydı soframız:
Bir~aı;ıdır ekmeği, biraz-çökelik...

~.

Yoksıtiluğunla da-bağlandım kaldım sana

y a~murlar başlayınca, odalarımız damlardı
Dizlerini döve döve ağlardı anam.
~

Şirrıiil,ıkıtkiklndilerboyunca sırılsıklam
,,~°"

Küç~kerpiç,evlerin çıkmaz aklımdan!

Tür\j.ye'm!Hasretim! Kınalı türküm! ..
İç i~~:tgüzellik,uç uca kahır

89

Bizim,i':fürkü~iiz
,. '
..:·;,.,;

Bizimjürkümüzde

guı:bet var artık.

Hasret.var, yürek var, toprak var-balam
Gönlümüzü sımsıcak alan topraklar
'!""

'

Tiyan-Şan.Kadır-Garı

Dağları'na dek uzar

Kim '\l~ıniş vatanımız Edime'den Kars' a kadar.
~{:

KerKtg¢te kurşunlar ansızın bizi vurur
ft

Sürüklenir sokaklarda başsız cesetlerimiz,
ZulüriıJii.r ~çer

gibi içimize oturur

Bir mağara devrinden arta kalan insanlar
KerküK\!te:kaı,ıkusturur ...

Bir uçtan bir uca Türkistan toprakları
Beyaz.altın dediğimiz pamuk tarlalarına

,t',

Çöreklenir.yedi başlı kızıl yılan
1:,.

Baş kaldırsa esarete yeni bir Osman Batur Han
:¥ 1'i:

-

•

BebeRl~r;_bilevurulur beşiklerinde
/.

Kana l1~yanır Türkistan.

Basmış kanlı çizmeler toprağına bir defa
Çiğne~iş:-kar~ kalpaklar, temiz duvaklar
Susmqşıninarelerinde

mübarek ezan

Prangaya vurulmuş bir mahküm gibi çaresiz.·
""'

~''
R

Boynu bükük 'türkülerde güzelim Azerbaycan.tı
'

Bir ı(anh;-ağıtsöylenir şimdi Kırım'da
r

Biz duyanz Kırım'ın öldüren feryadını
Bir b~yük destanla birlikte yeniden yazacağız
KırıriX,t~_praklarınaKırım Türkünün adım.

·:,v· \
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~inaı;.§}ler, şadırvanlar, kervansaraylar
r

Bizi°jöyler,.anlatır Mimar Sinan'dan beri'
,;

Üsküırıte; Estergon' da, bir atar damar gibi
,~/J

Yüzy~]l,ardan beridir Altaylardan Tuna'ya
BizilıH:ttküleriınizdir söylenen
Konii'ş:~·dil,bizim' dilimizdir
Renk~bfik,nakış nakış uzayan toprak değildir

Yine(~l,f'dağ gibi, bir dev gibi doğrulacağız

ı:.;,:;), ,·,. · .

. .

Yeniı!P.ir ruh doğacak toprağımızdan
TanıJt~~ bizi dünya yenidenheyecanla

;ı.n

Burm,abıyığımızdan, kalpağıınızdan.
t~(1,:·

.

Bizrrtı:türküın(lzdegurbet var artık.
~-t,~'.);j ..

' . .:

'

•. ·,.

.

Has1~t-var,yürek var, toprak var balam
;J- .,·

'

Gön~~

f

sı1;11sıcak,alan topraklar

Tiyaıi--Şan,Kadır-Gan Dağları'na dek uzar

r

Kim¥ğ.fnıi,Ş,v_at~ız ~dime' den Kars' a kadar.
~"'

'

'

~

... '

~

'

193;yılı_nınNisan ayında Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesinde dünyaya geldi. Dedesi,
bas~\r~kardeşleri de şair olduğu için küçük yaşlarda şiire merak sardı. İlk yazdığı şiirleri
2 kitap olacak hacimde iken beğenmeyip yaktı ve 1958 yılından itibaren yazdıklarını
'Has~~,
ismi
altında 1964 yılında 10.000 adet bastırdı. Fedai Yayınları
. .Mektuplar'
.
.
•.
arasınaa.çıkan
.
. bu eser kısa
, zamanda tükendi ve 2. baskısını yine 10.000 adet bastırdı.
..,_. ._,

- -~

19§Jı yılında bulunduğu kasabada belediye mesul muhasibi olarak memuriyete ;girdi. ·
ıs·

198 li:x_,¥ı~Mart ayında emekli oldu.
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Göv ğij,<;ekler firez oldu gönlümde

dalında gurbet yazılı.

SazlaftnJeljnde gurbe,tyazılı.
ar ol~u bağrımın başı
Nasıl'söner bu sevginin ateşi?

·l"·

.

' ,.

Oğuztaı soyunun savaş yoldaşı

~:'::

Bir

camın
olsa da yurt için versem
j·J'
. . .
·• '. ;_

.

ufka 11,akış nakış kanımı sersem
.
.
Kalkgaidaş sılaya gidelim desem
~
ÖTÜ~N yolunda gurbet yazılı.
~~'

~'

SıladfSılasız Kaldım
C;,li'i

".;;-~

Suyuffi'garip aşım garip
Beıfkendime gurbet oldum
içim,ğ~ip dışım garip
:ç;_ .•

Bayı;*iı"diyeinsem düze
Düşırian olur astar yüze

~.••t-:)

;,.:,•

Katüm geceyi,gündüze
Uyltuiii garip düşüm garip

'91

Felek"hingünrahat koymaz

Ayaği~ aklıma uymaz

Acıkıp·, yesem suç olur
Dilim garip dişim garip

Ben bif devre nerden geldim
Kırk ~~çayı bire böldüm
Bugüıi•doğdumdünden öldüm

Yandh;ayrıhk
derdine
·,,;
Git biikölüleryurduna

"

21 Ni;~ 1906-2q Mayıs 1956. Kazak bölgesindeki Salihli kentinde doğdu. Asıl adı
ed Y.:usufoğlıJ Vekilov' dur. İlköğrenimini doğduğu kentte tamamladı. Ôlümürulen kısa
süretb,nce «Azerbaycan'm Halle Şairi« unvanı verildi.Bakü'de öldü ve orada toprağa
erildLS:amedVurgun'un düşünceleri, şiirleri, oyunları ve araştırmalarını içeren yaklaşık
L,

• ~

'

O kitaıbınınyanında yüzlerce makalesi ve onlarca çeviri kitabı yayınlandı.
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ey,

Sakit1ahanArazları,
~·

sam dostu, yari;

Yurdtu,n,yuvaın mekenimsen,
I'

Anaitf?4oğma vatanımsen!

t'i.

Odm:ki bağlıyam sana;

H~ıç~:
f

da yuvam sensen,

Elım~~~ıauın, obam sensen!

Boğ~ aylar ıllar meni,
4},,
e11er menı..
G mamasın

Bö~k
bir keçmişin vardır;
"{,sr

94

·ec ayj~a, nee ıllara,
·esill~r:,den nesillere
~-.

~-n bu düzlere,

Kah McYğsın'ı kah Eldarı,

, .ken dereler,

~-

Keç ~,.3ğdaıt; bu arandan
Astar~J_cla,n,
.Lengeran' dan.

Gonah.gelir bize guşlar,
~<

"

Zulni"elin~engurtulmuşlar.

Bu f\derd!,dimon san,
~,'_

\

.r

Eğir"ş::aiır,budagları;.

IF

dağl!!tJnındüm ağ kan

95

1~·1··
;' :ın .ıı.:.l!l·
u re nk ı-re nk ,

r

Yurdtı:ımızun,gızları tek.

arı sifubül bizim çörek,
Panbiği.m,ız. çiçek -çiçek,
~-

Her üzµtnden
bir şire çek
,.

Ey azae.tlrun,, azad insan,

~t·

Doyunca iç.bu bahardan!

Ii<

Bizim.~:Fıallı halçalardan . i!t

C

Ser ç!Jiarlar kölgesine, .
f'"I;'.:,

Alg1fdctıneş ölkesine ...

Ahşlµı üstü goy uzahdan
J

Havalansın Han'ın sesi,
Garabağ'ın şikestesi.
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Közel:;N
atan! :Manan tierin,
7
Beşiğisen közellerin!
A.şıg~~~erserin-serin
li'ı

Sen kµaeşin kueağısan,

Ölme~~nül,.ölmez eser,
~izfüftiler, Fuzuliler!
Elin kalem,~s-inen
defter.
:J.>:
De k~\sin her neyin vardır
ıı,,

Deyile!fıIS'ÖZyadigardır.
~~·

Sahilftti•çttag-çırag,
Burugların haykırarag,

~··

• ;r azl~~i'kça·serin

'

.

külek ·

Sahillere sine kerek,
Bizini":13:aJru.;. bizim ürek!
şıgda!l} kuvvet sözü,
·~~' Ul¥;erközü.
···'
Seherleiin
Közelevatan! O kün ki sen
1tii,. •, <
Al bayraklı bir seherden
.

ılbtt·.

Ilham.aldın... Yarandım Men.

'il,,,:'

.

Külili',torpag,külür insan
nh · ,
Koca"Ş~k'ın. gapısısan

J

9'1

ı;;TAERBİL
ıııinin· yetiştirdiği kadın şairlerimizden biri olan Nesrin Ata Erbil 1934 yılında
~· doğdu.. Nesrin hanını şiirlerinin çoğunu Bağdat menşeli Kardaşlık
f}{tnlatırdı.
,.

1969 yılında annesin vefatı şairimizi çok üzer, bir süre daha şiir

ya dej;mın eder, ama 1980 den sonra, şiir ve edebiyat dünyasından uzaklaşmak eşi ve
:'\i"

tarın da

taYt'n.s\it'\ft~l}l1'n. \Tru:,\)u ka~m.cı;toku\\lk,

Ben1B~ eskiden tanıdım ayrılık lezzetini,
İçti~rılığın

zehirli şerbetini~

Sard~llrgarip gönlüme gecenin zulmetini,
ıı.t\ '

Bulutszibi akarken gözüme bin hatıra.
Gidi~ium
gönlümde ayrılığı duyarak,
·~,:1
Hay9,!1m tükenecek görünmeden bir durak,
A etrafım, yollar, kırlar hep kurak
.J~r ~

')

-

Ceh~em içindeyim, gün kara, gece kara.
sür fhı arabacı, git ufuklar boyunca,
İçe~~de ayrılık bir kızıl kor koyunca,
ArüiHertlenmiyoruın ayrılıği duyunca,
Benilfitledökülenler çok imiş bu yollara.
'

'

Gar~\,lertapınağı, ey derdime dert katan,
[il:.·

Se8lriuğruna y· azdım destan üstüne destan,
<'"
' l·

\

Isiiı:in dudaklarımda tatlı bir name; Vatan
w:

'

G~~ikçesolmadayım bu dertliler hanında

9B

Bir ha:~~· gelse hana güller solduğu yerden,
üyanıdaki hayalim solup, rengi bitmeden,
ümlejdeniz tuzları toplanmış gör başımda.

Ben ö~ıtümü harcadım bu gurbet yollarında,
"'~'
Derdimin~sonugelmez.bugün
gibi yarın da,

Olürse')'i);; kavuşmadan ömrümün baharında,

Kazıri'kabrimi benim Yurdumun kucağında.

yüzyıl Azerbaycan edebiyatının temel simalarından biri olmuştur.
ve sevgi şiirleri önemli yer tutmaktadır. Hece ve aruz

\,.

Baxaiq:eahusnune doymayir gozum,

Qoyri\\ıramyadlari
girsin qoynuna,
T;"'
izin'ni)ıolumu salim boynuna!
Senilı bayramina,senin toyuna
ir.qani bir qardasin gelib...

Sen?eiidin qarsima duzla,corekle,
Balttitfa.nderdiyin gulle,cicekle,
Ikiı;boluinnez saf bir urekle...
.J.~:

Tebr-izim,Tebrizim,aman,Tebrizim,
i;''-::'

YdAı olsun basindan duman,Tebrizim!

99

Can nece yasasin bedenden ayri?!
Ac oz jıreyirıi.danis.Tebrizim,

Qedrin,i;,a)Iriliq cekenler bilir,
Hicrinde goz yasi tokenlerbilir,
Omnihe qaranliq cokenler bilir,
~,'

Bagi1ıdan1 gul.cicek.derdim Tebrizim,
Yene"t~zelendi derdim; Tebrizim!

Bu ay1\aibulaqiar,bu ayna sular,
*"'

uda ayagini yııyan qargular,
Dogıirıır konluınde min cur duygular,
~

esletfüıkamanim,sazim,Iebrizinı,
,,

Ey m_e~im baharim.yazim.Tebriziml
Ezeld:ep.;:sairler yurdusan,inan,
Dosunden.sud
emen.saysiz qehreman
.ı:,
Yol~da canini etmisdir qurban,

Bas1;rAUe cellada.yada, Tebrizim!

.•

g
Settın:ey~an;o boyuk Serdari-milli,

Gelt:ôJ}un yolundan donme.Tebrizim,
Dalg,alan,alovlan,sonme,Tebrizim!
,

Ne:1tesengdir yol boyunca soyudler,
Soy:ndlerin kolgesinde igidler
:t

Biibalardan;dinleyirler oyudler,

•· .•• ~ i,{

sur damarlarda qani, 'Iebrizim,
:rI~ .

xdur'bu,merdlerin sonu,Tebrizim!

er kecen,yolcuy.aSalam verirem... ·
eler esidirem.neler gorurem, '
·edir bini].,ai~liqgece,Tebrizan,
Buna nece dozum,nece,Tebrizim?!

glasaıJ}aglaram,gulsen-gulerem,
tı:

asasansyasarem.olsen-olerem,

'
arimi'seninle.yari
bolerem ...
...,,

Gel,biı)le,;urzund~n
opum.Tebrizim..
~
.
Basina'gul.cicek sepim,Tebriziml

. ;edir~menali,der~n bsxislar?
. :edir'ğozlerinden yagan yagislar?
. ;edir'q:elbindekipayizlar,qislar?·.
Yetini~t.ek boynunu burma.Tebrizim,
·5

Melul-ınelul. baxib durma,Tebrizim!

Seni~~eeyine:,;guluneqıırban, ,
Mene-qardas deyen diline.qurban,
o·

Vetetµne qurban,eline qurban!
!!l'·

Baxdjqca husnune,.doymayirgozum, .

Tebrisim.Eebrizim.gozel Tebrizim!
,,.

AL~AS. (ELMAS) YILDIRIM

Elma-st\,Yıldırım, , 25

Mart ,· 1907'de

Azerh.aycan'ın

Gala

köyünde

doğdıt,

Azerbaycan'daki kayıtlar onun aşıl adının Yıldırım, soyadının ise Almaszade olduğunu.
östeqtrektedjr.,Türkiye' deki resmi kayıtlarda da asıl adı Yıldırım, soyadı ise Elmas <alarak
eçmektedir. Fakat Türkiye'de uzun süre 'Şengel' soyadını da kullanmıştır.

HH
·""

Elmgs- Yıldırım bedi yaratıcılıkta en yüksek zirvededir. Milli ruba malik olmuştur, vatan
retişvaıanperverlik

aşkı ile doludur. Elmas Yıldırım söylediği şiirleri ile vatan hasreti
'

ıf't!'

alı ~şiiıtleri söyleyenlerin, arasında zirvesine çıkmıştır. 45 yıllık kısa ömrünün 21 yılı
gün olarak geçmiştir.
Yıldihm'.ın .Bakü'nün

Gala. kendi'nde başlayan

cağında görev-yaparken biter. 14 OcakJ952'de

dünya hayatı, Malatya'nın

Malatya'da kirada oturduğu evinde vefat

l

Ben:toprağı ateşle, yoğrulan bir diyarın,
Doğdum yad çizmelerle çiğnenen yakasında

.ç1nü~)ıena:g\anm,;ya.\n.12.onun.yasmüa ..
Bastrğünıher toprağın koy cennet olsun yüzü,
Ben ony, bir an için basarak geçeceğim ...
arsın_:Çta buz ağlasın her bir çeşmenin gözü,
ağudan. içeceğim ...

arsın/lter,.çiçek bana versin baharı müjde,
Kalbinıtteki dağların gitmea.başındaa kışı,
Ben e~mem aşkıma yad bir mabede secde,
Bırak giiı1lğim y;o1ım tufanlar olsun eşi ...

n guflB'-e.tte,ölürsem kalbine sokma çile,
I{

yle, a.p~tlar gömmesin naşımı topraklara,
,.,,,-

ar~v.ücuduınu,

ld:il edip verin yele,

k! ffeiı:ölınek
istemem, gôrmeden doğma yurdu,
:;.,,
ordİ;ağlamışun, ben orda güleceğim ...
yle: !Çdy sevinmesin şimalin vahşi kurdu,
't

tufanta doğmuşum, tufanla öleceğim!

'

~

1ı

.fJ;d

g~p:~ o içtiğim

\I

.il

Kale

er. Ş~itin naaşı, Malatya'nın Sancaktar Kabristanlığı'nda toprağa verilir .

Ben

l

~
~

1i

?
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Sılay.a Varaeağım
ıtr>'

Yol Y~l;'., ;çekil önümden, ey yolumu kesen dağ,
Gün g:~kli, yeter artık, sılayavaracağım! ..
Al beıtkkoynuna, ey doğuya akan ırmak,
Ben deı~p o dertli toprağı saracağım!
f

.

Yeter atttl<, çok oldu gurbet elde kaldığım,
11:

Aynlıf '§it~nıiylekıvrılıp bunaldığım;
Çık göwn:gözlerime, ey gadasın aldığım,
ıı,'C''

erhat ~ibi yolunda dağları yaracağım ...

ağı, öJ4ü,,sanmasın aldığım bu yaradan,
:t)
ç

kere böyle çıktım fırtınadan, boradan;
",

ün ge\W,;kaldırarakşu dağları aradan,
evrenq,ekLzinciri.yine ben kıracağım!..

dixol)d,,gönülde
hatıran yok, yadın yok;
!!O'

o

''"*"'··

et :ş!i'r,ime, ki onda senin adın yok;
f'"

a kkgönüllerde garip bir feryadın yok.
sana(.V~ak için seni haykıracağım!..

e bizihio vişneli bahçemiz,
t:

nim nar ağacım,
.:?!
,,

de durur mu bacım? ...
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Götyaşlaı:ıyla-örüp ·giinıüşlediği
::

Mavi,.Jpekbir mendil.yollayacaktın? ..
/·

Çok·b'eldedim,yaz geçti,

Bahar_.g~ldi, bademler çiçek açtı,
"!'•e~

Halai'sel}d-enhaber yok,
'01,.. • ıpe
• k; mavı. men d'l'
.•erde-nenım
ı ım?...
!!':-

Hala ğ~le.cekdiye,
,,:c.~"".

Boynumu·eğe-eğe
ı;, ,.

Yıllarl~gözyaşlanmı kurutan
Gurbef~okulu mendilimi.koklarım! ...
Benim liirJcik
hacım,
,. ~
Dinle, sana anlatayım gurbeti:
Kahrolası çekilmeyen nazı var;
Gurbetdedikleri ıssız bir ada,
Dört t~jruçsuz, bucaksız deniz, ·
Sahillerinde yalınız,
yalarJf~:arpansuların sesi..
llf

ir de gaı-Jf, martıların şarkısı...
urda ne. anne sesi,
·e de senin sesin var,
·ede o k:şı,ta.gözlü·nişanlım1n-nağmesi;
ne, se~"0"i
"\ı· b ne,
ez b(tdağlar,
tr garibi\ftı,yüzüne

104

Gar}JJ,Kuşum
·..•...•

Garil?J;ı.kµşum bugelişin nereden,

~--

Uçup)!sJ4jıı. haııgj dağdan dereden
ı.tr::· -· •

Ben atılamam göğsündeki yaradan

;Jı'
Beyhü:!ıcŞ,J.cr;b.end~ merhemarama

.

,.,,_,.,

:\-ierhe~PtRlşa.koyarım öz yarama.
~"- -

Bir esjµlsam öz derdimi bölüşe
Gel ala.~a

yüzümdeki gülüşe

'

ti

n gattp- yurdumu andım, ağladım.
_,nlık\dınıa
yandım,
ağladım.
~·
.
'

nül is~.r-eni kandım, ağladım,
zyaşıtıns-S~t oldu, çağladı geçti!
~.£.,·Af"ıi

·,

ı

.

0

~ğsünıde solmaz bir gülüm,
..• ~
~
'
.J
yüzünü tutuşur gönlüm,

dı im~ıını, bağrımı yaktı
.,nunta bir zencir bağladı geçti!

(

10$

Ben qtıiın esiri; 0 'da yağının,
IJ!.i,....

•

SolmuŞ,;tkoy,nınıdaki
gülü bağının,
Harabesiıkalmış .eski.çağının,
Hıçkıra'hıçkıra.ağladı geçti!
:ı:

alar"v-gtyinmiş~,bürünmüş yasa,
!.\

.

"lan 'cljnnanh; bağrında tasa, .
t

soran varsa,
. .urduri'halinibir
~
benim\:gibi1ağladı geçti!...

umda nedendir ocaklar tütmez,
"

bağlarda bülbüller ötmez,
~.

nıımuş h~r. yanı; laleler bitmez,
--·

mahztmıçaylar akar, ağlarım!
rimde'tüter her bir köşesi,

lıı.m,ıerin ;ğUrmal$dır

peşesi,

r varfıne.,,de ümit, neşesi,

.J

l

·!!
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rildim, yaylar kimi.
ecmyi:a:ı da .ders verdim,
.,.--..

Gözy~şılll! çaylar kimi.

ık Kerem değilern,

asta verem değilem
anara):lljgurbet elde

s vermez yurdadağlar.
~

urdum Ergenekon' dur
1'"'·-d, um ag
~ıar.
ır. b~
o~ı.:u

önül bade içmiyor, '
"'

'"°
ğlamaktankör
oldum,

eni lin:ıse
seçmiyor.
;r"

Başımda.yeller.esir. ·
Ill'

ğlamıyımneyliyim,

/

J

1-09

Türklerinden olan Şehriyar,1906'da Tebriz'de doğdu. Babası Mirismail Ağa
enabiş vbir: avukattı. İlk öğrenimini doğduğu şehirde tamamlayan şair, Medrese-i
iye'c.İ~lt1ldığı Arapça ve Arap edebiyatı eğitiminin yanı sıra, Fransızca öğrendi. 1921
fTaptan!a,gelerek Dar-ül Fünun okulunda tıp eğitimi almaya başlar. 1924 yılında
plişiillden Hcrasan'a ,gider. 1935 yılında Tahran'a geri dönerek İran Ziraat

hriya[jJ829 yılında önsözünü dönemin bilinen şairlerinden olan Bahtiyar, Nafisi ve
t'

'

~edlfFagi

-Bahar'ın yazdığı ilk şiir kitabını neşreder. Şiirlerinde şair Hafız, Sadi,

, M.~Vaqif,·M.E. Sabir ve s.-den etkilenmeler mevcut olan şair, ana dilinde kaleme
Heyt~i\·;Babaya · Salam şiiri ile Türkiye'de ve Sovyetler Birliği'ndeki Türk

ı

uriyetl~i~de de.büyük bir üne kavuştu.

1 yılında Haydar Babaya Selam şiir kitabını yayımladı. (Haydar Baba, köyünün
e k~Iu. olduğu.dağın adıdır.)

· yar}rftn'da,1979 yılında yapılan İslam devrimini destekledi.

'dtMehr hastanesinde akciğer iltihabı ve kalp yetersizliğinden ıs-Eylül 1988
ölüm günü, O'nun anısına, İran'da Milli Şiir Günü olarak

.
yandırır yaman ayrılıg:
~·

hdirJm,.dumanayrılıg!

108

m derıyasma:cumap:
an awlıg,

ayrıhg!

aman.aynlıgl

:t.r '

Araz'ım-sursun.baş daşdan daşa,

.

~ z yaşpgerek-başlardan aşa,
(,:

·ece yad olsun gardaş gardaşa?
edin ğJtinr, ne iman ayrılıg!
an ayrılıg, aman ayrılıg.

~ylerit11:gmün>' ayın.gizledir,
li(i

duz al!d.H'lr, sayın gizledir!
unu atl:r{ -yayın gizledir:
dimiiıeden.kfunan ayrıhg!
an amlıg, aman ayrılıg!
_;,·

yrılıg ğele;
bir kerem gıla:
~~
.
neçe~gün
debizden ayrıla!
e,-.
r=:

de bitiıbiz tek sola-savrula! .
bir beıe,gtiman ayrılıg?
an ayıtılıg, aman ayrılıg!
.~

·,

im: ~Ao/rılıg, gısnama meni
· göıztüşem.eller düşmeni!
~;.,,.

uz min;keı;re de şınayam seni:
an ~'.Yıg;l.ıg1 haman ayrılıgl
an amlıg,
aman ayrılıg!
_,
İi'!,

ansı~:;gözün yuman ayrılıg,
cız~:ğından
uman aynlıg!
.
e gemli)yazar roman ayrılıg!

"

lere 'salan duman ayrılıg
an ayrılıg, aman ayrılıg!

/
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Sen ~1ı1dsanda S:iıileymıan meni,
U nüdhnıyacag .Şehriyar seni!

Y az"'g_~er ,bülb~lgapsarçenıerıl: ,

evdau.wüı:eğimde kara'yel kimin,
eç elden.özgeye gardaş olar mı?

t

Haraınz·a'.clalardan, yoldaş. olar mı?

urt gu&an.dolaşır,-itler

it inen,

urt şilfaman doyar, itler küt inen,

,I,

anaşrrrarııageymı

dola, pit inen

r,:

eç elden özgeye gardaş olar mı?
;,.

ars, Çii).1tUrustan yofdaş olar mı?
.I

-gilii.ianıdeğileni Allah kerimdir,
yyük"'· ~~sya neee olsa benimdir,

no
ehriyarlım, incinmeyin s<ıtwme~ '
I

Dost a~ı danışar dostun.özüne
Gah ağlararm.gah vurusam.dieime
Heç elden.özgeye gardaş olar mı?
t

ayın9,:~\~uğrqdanyoldaş olar mı?

eyder·~aba, ıldınmlar şakanda;
lar onassaf bağlayıb bakanda,

yder-Bjba, kehliklerin uçanda,
dibiijc;foııı dovşan kalkıb, kaçanda,
~

çalaı),tırçiçeklenibaçanda;
~

en de bir mümkün olsa, yad ele,
-.,uıuaygµlfuekleri şad ele.:

rram

y~t~ çardakları yıkanda,
$

,ruz g"tilü,..kar çiçeği çıkanda, ·
~~

ulutl~.±ôyneklerin sıkanda;
en de-bir yad eyleyen sağ olsun,
/

erimiz,koy dikkelsin.dağ olsun.

gülsüp, bulaklann ağlasın,
aruİ).~irdeste.gül bağlasın,
elen~e ver getirsin bu yana,
e meıiim yatmış bahtım oyana.

uı
Heyô-eı Baba, senin üzün ağ olsun,
"''

Dört,.- bir, yanın bulak olsun, .bağ olsun,
Bizdeaısora senin başın sağ olsun,
Dünyakazov-kader.ıölüm-itimdi,
DünY,atlıoyu oğulsuzdu, yetimdi.

Heydh Baba, yobmı senden. keç oldu,
:;:;;

Ömrümkeçdi, .gelenmedim geç oldu,
Heç bf}roedim;gözellerin,neç oldu,
Bilmezidirn döngeler var, dönüm var,
ginlilssar, ayrılık var, ölüm var .

.end iç~!he sesden-köyden düşende,

ındiwr ne hövlesek kaçardım,
;,::

lar te'~n kanad çalıb ,uçardım.

gül~ya yurdu, aşık alması,
'Ii"

da $¢dib orda konak kalması,

l
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Hey.dertiBaba,.kendintt~tutanda,
Kız •.gelful€r hena, pil~~ısatanda,
Bey geline.damdan alma atanda,
Menim-de o kızlarında, gözüm var,
Aşıkların sazlarında sözüm var.

Heyder Baba, bulakların yarpızı,
Bostanların gülbeseri, karpızı,
Çerçilerin, ağ nebatı sakkızı,
•,,

di deı;v:ar damağımda, dad verer,
gin geden günlerimden yad verer .

..
);:

.

Bayram: idi gece kuşu okurdu,
I:

daklı'kız bey: çorabın tokurdu,
erkes .şalın.bir bacadan sokurdu,
y ne gôzel kaydadı şal sallamak,
Bey şalına bayramlığın bağlamak.
:f !

istedim men de evde ağladım,
ır şal alıb tez belime bağladım,
am gile-kaçdım, şalı salladım, ;ı; •

trrıa haJaimene çorab bağladı,
nenemi yada salıb ağladı.

yram-olub, kızıl palçık ezerler,
ş vµhtb-, otaklan bezerler,
'{

çalara tlüzmeleri düzerler

-geliğin, fındıkçası, henası,

113

eklerin bulaması, ağızı,
Çerşeübenin girdekünı, mövizi
zlar;deyer: "Atıl .•matıl, çerşenbe..
yna

telci.n· bahtım

açıl, çerşenbe",

1'

ı
!'

'i:'

i:

.. )
az kabaği gün güneyi döyende,
end ü'ş'~:ğı.. kar gülleşin sövende,
ürekçiler dağda kürek züvende,
,'

enim.nıhum ele bilin ordadır,
ehlik kimi: batıb kalıb, kardadır,

Nene uzadanda işini,
bufüttlan eyirerdi. teşini, r
urd köcalıb, çekdirende dişini,
urü kaJkıb,dolayıdan aşardı,
f'

yaların südüaşıb-daşardı..

ecce Suıl'tan emme gedib Tebriz'e,
a n~~ebriz ki, gelemmir bize,
am lilUUll, koyak gedek evmize,
a öldü.ıaıfakımız dağıldı, .
oyun~otan.yad gediben sağıldı.

eyder:.Baba, dünya yalan dünyadı,
eyman'dan, Nuh'dan kalan.dünyadı,
1 döğan, derde salan dünyadı,

I:
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HeyÖ$.tı~~lı>.as\J{aJ;Uı~ll!ldaş·d0nQ:iller,
i'-

Bir-bir meni çölde koyub, çöndüler,
f

Çeşrhd:erl1J1,.çırahlanm,söndüler,·

·ı

Yamaj);'ıfer4e,gün.dijndU,akşam oldu,

Heyde;ı;}ijç\\>.~1Karagölün.deresi,

Hoşgerığbun yolu, bendi, beresi,
Orda düş,er:~ilıkeb.liğitıferesi,
dan kJl@r.)lµfdumuzuo özüne,

iz de k;çel,<-yurdurmızıın sözüne

.. )
eyder Baba, karlı dağlar aşanda,

e ket\f~ yo1un.aşıb çaşanda,
en hardasam,
Tehran'da, ya Kaşan'da,
,:;.t:::,
zaklardan gözüm seçer onları,
yal g~llb~aşıb keçer onları.
.1
. ~· ·:--};··

"f\',
,<f,,i\

çıkaydıın Damkaya'nın daşına,
bakiyjınl.keçmişine, yaşına,

·ı l

görey~~neler gelibabaşına, ,
ô'i

.en de onun karlarıylan ağlardım,
dond~Jirekleri dağlardım

der Baba, .senin könlün şad olsun,
ya ~aıke.a ağzın.dolu dad.olsun,
den keşen yakın olsun, yad olsun,
. .
"". ğl.um şehri
,..
me m·~mm,şamo
·· . yar,

r~...1.
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. Tül.ltülerde Gurbet ve Sıla Duygusu

•ek· ·'b I ~."ı • bi •• •• Y • . "T"" k" ·k J:- • .sözündeıı . geldiğ,i giııüşii
a ... ı:tu. euımış ır ,go:çuş:ı:.ı.u.
· şnı;, , ur: . , e.ı.,,ı.ıuesuıe, ~aııç.a,
.
- · ı - ı.gı ~.

ürkç'el sJii;yleruniş. şiir, anlamına .gelen '',Türkü" -nün "Türki"
:;t,

•

A-

4,l~-

"l

H"II

•

-1-r:_; __

.

. lme~,ıyle.
~-- vücut.
.. bu I muştur.· Turke. has
. anl
.. .ı.ı-.1·1, ~ ,1 _,,aw.Au
... anıtına gel· en. h
ı »,soz.ı~~:egzın\.fa
II

e

"'a··""··
.. tür.Tüurukü
~0ııuşmuşı:u.ı.

••

I

II

ll''J":ı-t,..-;"

1r
.. .. · mnnre
nht lif·. -. T"'
b o~l a.rul®
.ın
sozu
ur.ıs:.,

ı'.'.

··tnı· ler. T""UF:kil" yu•. Azen
A •
en d ıı»u

'reurMen
.lrl

•

~'

~ı.

.ıı-~1..1

nl..-.
B
1- •..+t.
ha.1k ym; ~ar
V .u+.J,l
maanı,
- •. aşsuraar

1· I
1-1:-.
-11,\;~ei~re

+ı't..t..:

,~\II);~.

Hl ik
,,;ı;ın

ani~~ırgızlar .eldik ır, tmıkü, Kumuklar,yır, Özbekl_er tüıtlci; halk ko$ğl, Tat.utlaı halık
Tür,eıuler halk aydımı, Uygur Türkleri de nahşa, koça nahşisi derler. 20
~-~·

ürkü"'t~rimi
ilk defa XV. yüzyılda Doğu Türkistan'da aruz vezniyle yazılmış ve özel bir
,J,:,'

•;J ı
• .:t..:t-1
• •
l-.11
.1
t w. 21 , B ura da.~;e.geue:n~~e
,l
-1 ,1,:_
ıil e sq~snmış
urunıea.ıçın
lı\;uı
aanmış
.ça1-*•v
ış.. •. gımız h ece
v

'.f

· ile sqylenmiş türkülerin Anadolu'daki ilk örneğini ise, XVI. yüzyılda buluruz. Türkü
e u~gun ve ,tüııkü adım taşıyan söıünü ,ettiğiımz.-,hu.,.,parçaMVI. ~l

f

:,halk

I

irtakıiiy,iıtaşttrmacılaNınküyü

şöyle yorumlanuştu:

.

it ÔJNlıli:
"Halkın iç..~lemini yaşatan, beşikten mezara kadar biitUn yaşayışım içine
.,_
en çtkkate

değer edebi mahsuller

türkülerdir.Genel

f:_,

olarak türkü adını taşıyan

ı.nzumett}tde,·değişmez.
bir ölçü ve. şekil yoktur. Yalnız .saz şaıitlerLtatawdan
~,,--

~.JU

cesiy1e meydana getirilen:türkülerde . belli .ve değişmez bifı,şekil vardır. lJzım,bir
If
ğe ıı;t'ğlı olan bu türkülerde kawştak-(nakatat).hulmınıası

ş.artt.ır.,~cidö:rtlilklmn

•ı

~~'l.n,l
• 4 . mısraım
. .J h ep;ş,ym drr. "22 .
4 . m~Ş~4¥arı
ı e sonr aki
. -dörtiükl
o , . · ·_. erın

ihat S:.ami
Banarlı: "Koşma şeklindeki bir manzumenin her dörtltığUne bir (beşinci)
f:ı'

·ı

.

·ı

. c·s·-,L,
. • al tıncı ) mısra.ı avesı.:y.ıe.s.oy
,1
•• l
Ur •• idir II 23
ır
~~şmcıenı en,biırı h l}11~_ş11rıı
_ • .
r

t,
.\:

:s:<r:

.,.,-<.

"Her mısraı :kafiyeli. üçer,.mııs,r~lı -kıtalar ile gene kafiydi!~e:$
mıteşekkil ' ara nağmeleri
.

olan ve çalınıp söylenen folklorik halk

G.d.el\,iyatı

.

-

Karşıf~,r,mal'I Türk Lehçeleri Sözlü§ü I; Ank. i991~s: 908-909.
Cevde~IŞ;t;l,RET,öısnekl«!,rlıe,,Jdepiyat;.~~~gHeri 1, -st., ı~~,O, s. 295.
Cahit ö·ZliELLİ, Halk TürkUleti, 1st., 19S3, s, 3 ve 7,

t,'

~

.

hat s~~i BANARU, Me~jnlerışı, E~~bi $l{gfler, <St;,. 1950, s, şs.,

:ı•

::r ~;:' \:_
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T·

t'r

d

Herbert Jansky, türküyü, şu şekilde, tanımlamaktadıre Türkü. : "Bil

tarihi hadiseler

sındarhalk kitlesinin sevinçlerini veya ümitsizliklerini; büyük. şahs.iıyetlerhaldundaki
larııyyweyJınefretlerini; gençler arasında geçen. hazin aşk hik!yclerini,, milU hece
twmini öl~l!h<.alan -ve kalpleri .fetheden. mısralarla, derin bir, muhteva içinde dile getiı:¢n
i, ay;(Zamattda musiki bakımından ehemmiyete haiz olan bu kendine öz bestelerle
r-,

eye11;:,-dar manasıyla ise tarihi bir vesika mahiyeti gösteren Türk halle şiirinin en eski

ürkülep,g-çnelliklebir olay, bir arzu vebir heyecan üzerine doğarlar.

ürküit!ı,başl~gıçta sahibi belli ·ürünlerdir. -Aı,:ıoak· zamanla, 'tiirkünttn asıl swıipleri
ur

~e~ sonraki .nesiller tarafından halkın, ·diJj:nde dolaşa dolaşa 'faııklı, coğrafyalara

. Türküler böylelikle anonimleşirler.. Önceleri·maballı h~viyet· gttsteren ·türküler,
a tiiiili. hüviyete bürünürler. Türkülerin.anonimlsşmesinde, daha ziyade -göçler,
,;,!

,ıınlar,:askerl
sevkler, gurbete iş için gidişler, gezginıhalk şairlerinin.·faaliyetleri,şakın
t·
~
ard~,basınve yayın organları rol oynar.

ayılJl!,~)s.ırasındatürkülerin .sözlerinde ve ezgilerinde-bazı değişiklikler vu~a.gelir.
zamJrocı bu .değişiklikler türküyü, tanınmayacak .hale getirir; öyle ki,· bu· eserler
za binbaşka türkü olarak dahi.çıkabilir. Türkülerin bu derece çeşitleamesicin asıl
i kişilerin kabiliyetleridir. Kaynak şahıslar, ezgilerin yapısında önemli ölçüde
s

ikliktapabildiği gibi, bu değişikliği türkülerin sözlerinde de.yapabilirler.26
külerimizi yapan etmenleeden en etkini.kaşkıısuzgsrbettir. Özelimle l)hğu An.adohv
g_~-çimini sağlamak için bahar başlannda · erkeğini gurbete. gllnderm:esi hem
Lt\"

ktir, ~~m acıdır. Erkek, bir yaz başlangıcında çıkıp,:gi;ğer.Arkada lml~ann4yoHarı,
~

Ip-

ffe/I:1¥GUNER, Türkü Üzerine, TFA, ID (66), 1.195S;'S:toıı:2;
rt r\NSKY, "Türk.Halk şiiri" (Çev. A,.bdurrajıpı,~ G'OZ~L_)J)üpya_jdebiyatqıd.an S.eçn,ı;ell}l:A I(~1c~~
._ J!.8
' ..• "'
•"
.
'
.'lot':" . :~Q'~-""
's. 57
,, . J •
letm~4pğufl, re yayılmaları.üzerine genifl bilgi için bkz.ı, .
,, · ı; 1 ıJ;JJ.İ
TU,qt{UL, Halk Türkülerinin Doğuşu Üzerine Bazı Notlar, Dil Tarih Coğrafya FekUltesi tle.ı:gisi, C.
, Ank}11946, s. 487. (Aynbasım). I Pertev Naili BORATAV, Folklor ve Edebiyat Il, ist., 198"21 s,
·ail TAN, Türk Halk Müziği ve Oyunları, C. I, 8.4, Ank., 1984, s. 154.
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eme~k.ten ve gözlemekten başka yapacakları yoktur. Bu arkadakiler, analardır, eşlerdir,
w

.

-

ukla1idır:.:.Hepsinin,umudu ayn ayndır. Mektu~fü.e_kılerleı, para beklerler, erkeğin
beklerler, Mektup gelir ama umulan iyi haberler yoktur. Ya da mektup yerine
u ko,ışunuri•dedtkoduları .gelir. Para az gelir. Yıllar geçer erkek dönmez, özetle kötü
~,

'

ler.,mıgurbet olayında her zaman iyi haberlerin üstündedir. Ne yapar halkımız.
n öjHnden, yarin dilinden türkülerini yapar. Eski ezgilerin iizerine yeni dörtlükler
[

.

rar vets~iı,yelle, uçan kuşla gurbete.iletir .

._ekc:>notnikkoşullş.rm
dağlıkarazil~r nedeaiile çok güç olduğu yerlerde, Doğu
[

olu ',tela; Toroslar da, Karadeniz'de bu gurbete gidişin ve geride bırakılan -sıkıntılann
çıpı~ğı fütlctilerindebelli olmaktadır.
.

~'',:,"

nu b)luısiz gurbet serüvenin sıkıntıları, yavaş ıyavaş gurbetçitını:dı düŞiindiğı.ün,ve
'*\'r

lend~,nin:üstijne,çıkmaya başlıyor. Ac1lar;ıgurpe1çiyi _canından ~lıtıncak,,düzeye
yor, ~iina bağlı.olarak.onan sıla özle.gri artıyor. Me,mlekete dönme İS;t~ği,:~l>:ettinin
·:}ç bir tutkuya dönüşmeye . başlıyor.. ,ije ,Yar ki

bu keı b k~sma ijasıl

u çıkıyor. Her ne kadar geride kalanlar, öncelikle kendisinin dönüşünü
a:5. çevrenim geleneksel anlayışım :düşi\m.nek zol"Ul}dadll. H~bitt ·~e-y ,slldt.
~imlek · dayanıksızlığın, beceriksizliğin,

iş bllmezliğuı helinj,si @hu:ak::,~etır,

eramlaaabilir, Bu düşüncelerdea. dol?l¥ı ~sday,a. döneme.ıncldt~l- ~Ş,li~
I
•• kül er v.as.ı t asıy~
J ..•.
dile.get-ımyeıı:;
• ' . . ıçm~,
• . ,,f.,.t,,; o~e]lD,,
".-.l
• H.},.,l,
•• I
_.Ja1tt danım
unımıarı
tür
~ı:~q.,,e

"' ırbeı hasretinin. zehrini türküler yardımıyla-. atıyor, türküler bir .ı,ı.e-vi;,p~ehir

befi~aen,erkektet\
daha çok .geride kalan kadın yaşar; hatta gurbet için kadınların
'.\fi- .
.,.
'Ii"

arı JetnJJe kunıhrıuştım denilebilir.,Kadin, .•ko.~asind~,.bir :ayl~ lt:ayltl{,. Y@ da bir
evli~en ayrılmak zorunda kalmıştır .. Ko~aı9:ına,<ı<gö.ree;daba,..çıı,k .sıkıntıya ~lmup:~
dad~~11kek, toplumda güçlü. bir.lm~uma sahipıg.e:lcbığıı:•,, -0awaruşlanmhkkad.~gı
t·.' . sayıır.
. l ·Q·ysa, k ad m sçın
• • böoyıe.
·l hi'""ıdl,Zg.~~so;.ır..ı,.nus1hı;-1<5U.~tt.hıFıı,~eıu~.
•• '"'iJ.••1,,;~1', •• 1,-·
,,ı..,;ı;,!.1A"
O...rıorl< •.• ı .
dalı a.,gıgur
F

r,

.

.

,ır,aofa:rı:n;ı
-~

. ·"C~~ıı
oii"7A1, ;q'--.-Q_.-

, -;yn, yaşamak, ikincisi ise geleneğin ,aasmş1_ra k<.leasına p'·,9Qk.,dah~1J,
,uoı duygularım daha rahat anlatmayı kılıyor ve türkülerde derdini daha·ralı~t\-
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Türküde.kadının.kocasına bazı mesajlar iletiyor, beklentilerini dile getiriyor.
ı,

ğarri~_em.ı;gideli dışa çıkmadım
1-';,.-

Dara/hı zülfümü fese sakladım
~'-.

or rri_i:tıtamı, yiğitlere :bakmadım

Gurbet)çin,söylenmiş türkülerden bazı örnekleri aşağıda paylaşacağım;

YÜKS.BK.YÜKSEKTEPELER.EV KURMASINLAR

Bu öyJ{O:ıMalkara .köylerinden alınmış olup lı>elli,ıbir kişinin dilinden yazıya geçirilmiş
i

.e:vrede herkes. tarafından bilinen· bir öyküdür. Söylentiye göre, çok eskiden

,11n birlpue Zeynep isimli çok güzel bir kız vardır. Onatlıya yeni bastığında Zeynep'i
erindekicbir düğünde aşın (yabancı) köylerden gelen Ali isimli bir genç görür. Ali
fa

ep'i~.Qk- -beğenir ve köyüne .döndüğünde kızın babasına hemen göı'!icü gönderir.
i!~.

Kısa bir zaman sonra düğünleri olur. Ali, Zeynep'i alıp aşın
rune g~türür.
Zeyne~Jıt gelin gittiği köy ile kendi köyü arası üç gün üç gece çeker. Bu kadar uzak

.

~

~d~.

.dolayı Zeynep, anasını babasını ve kardeşlerini tam yedi yıl göremez. Bu
Ze'ynep'in yüreğinde her gün biraz daha büyüyerek dayanılmaz bir hal alır. Köyün
bi?~~epesinde bulunan evinin bahçesine çıkarak kendi köyüne doğru dönüp için Için
~

i ya.Ktığı türküyü mırıldanır ve gözleri uzaklarda sıla özlemini gidermeye çalışırmış.

s:

sa kocası, Zeynep'in bu özlemine pek aldırış etmez. Kaldı ki eski sevgisi de pek
~.

-

adığrndan kendini fazlaca horlamaya, eziyet etmeye başlar. Sonunda bu özlem ve
"'

ını~t1ıorlamasıZeynep'i yataklara düşürür.
Gün geçtikçe hastalığı artan Zeynep'in düzelmesi için, köyden gelip gidenler de
[

ının babasının çağrılmasını salık verirler. Başka çare kalmadığını anlayan Zeynep'in
1,:-

1

da.anasına babasına haber vermeye gider. Altı gün altı gecelik bir yolculuktan sonra

akşamüstü
Zeynep'in anası babası köye gelirler, Zeynep'i yatakta bulurlar. Perisan bir
~ ı"?
e Zjynep hala türküsünü mırıldanmaktadır. Aynı türküyü anasına babasına da
"'

emeye başlar. Çevresindeki bütün köy kadınlan duygulanıp gözyaşı dökerler. Annesi

"ti
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.,nep:hasretini
giderir, giderir ama artık çok geç kalınmıştır. Bir daha onmaz,
sonu
~
~
.

e bitet~4fe~İ\es,Zey~~P' için gözyaşı döker. İşte o gün bu gündür bu tik~ ~ğm
ı,-

ü

'l

'

"

'

.

olar~1şRylenip durur.
i~ri,ı;':".:,

'

t-l~ '·-~.

,.~

aşrı~rl:t~inl~-ele)ozyermesinJ,erJi
~.· ':_

,_;

• c

,,

esinin bir tanesini.hor görmesinler

'
·,

~şlaı-a·maluni- olsun ben annemi özledim
em annemi hem babamı hem köyümü özledim
M·

~. .

•••.

'

'

•

.

••

-s

..;;1..

'

'

"

.'.ı_iJ

,..

ıi·I

.•,-~ı,

'~

·çan ğ_ij!fuııat~ırtaltim-olsı.ın ben aıın~miözl~im ,: .1
~~

'ii

~·

em --1aimemi hein babamı hem köyümü özledim
17
..
~

'

.::.,.

~· f•

27

1-'
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Bir yiğiJ gurbete varsa
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omş1*tiz1 ile beşik kertmesi olan bir genç askerde vereme yakalanır. Hava değişimi
Ycfzgat~a ,(Akdağmadeni)
ez.

gelir. Sözlüsünün

ailesi gence kızlanru - göstermek

Çleııç tedavi için İstanbul'da hastaneye yatar, pencereden gördüğü incir ağacından
[1(

ilhafulAr,aşağıdakitürküyü söyler. Yakalandığı amansız hastalıktan kurtarılamayarak
edeiölür. Ailesi cenazesini Yozgat'a getiremez., İstanbul'dakalır.

ST~NE. ÖNÜNDEJNCİR AGACI (Sözleri)

ma ~p.ysun,karalar bağlasın
ıt•

bet ;1~erkaklım diye ağlasın
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KARA~"(;i~Ç,,,

ar gi~tY.ı~Jtn\lSuti?
"
tme; i~m<ie bir korku var
yle b a,ş:lw':ş.yı;ılıklar
0

.~o~u.bı:rak .

beteı;ğtd,e;n dönes.mi.dônmez mi?
~

ideğih,biliriıp:·.
bir ia:ı:,;ı,~ğa~:gölg~~~ buldum,
·:-

imde~Um,itlerim(Sezen Aksu)

bet TJiEl<.üsU,, ·
!'i.~-

bir ~~;,ne;Hüdrnsünde,akşamın mavi örtüsünde
e dur~uın bekliyordum geçmeyenler köprüsünde
...

kokunu duyuyordum, yolların saç örgüsünde.
şu ell~r, eller eller, gurbet eller yetti gayrı
~

irini"!l~ok sevenler, böyle durmaz ayrı ayrı.
I!;'

bir y~tde ben bir yerde, ayrı düştük aynı yerde.
,,ı;

en önce bilmiyordum, şimdi düştüm ben bu derde.
1£.ırhP.t

dlnıuş sıla olmuş, ayrılık var, var ya sende

( İlhan Şeşen)
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urbet~ttle :ıJir :ııaı Geldi·Başıma
bet şlde bir hal geldi başıma,
l;-

ama~ğözlerimmevla
kerimdir.
;~..,,'

a.ıf arar iken derde düş oldum,
am~~}tfalerimmevla kerimdir.

i'f. ,.

ya s"~ftan süleyman'a kalmadı.
im )fate gidem nasip olmadı,

ız a:ıurmu körpe kuzular.
k yaralıdır, ciğer sızılar,
ama g9zlerim mevla kerimdir.

sultan abdal'ım böyle buyurdu,
;l;·

.rılık donları biçti giydirdi.
~

ayrilmaz idim felek ayırdı
ama\tgözlerimmevla kerimdir.

..,_
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urbet~W,m.N,_şıp3sı T,uç Olur
~!> /'"~;.;

...:; - ~

bet efje çaldırayım sazımı
ktur ~em yoktur bubam geçireyim nazımı
l''

bet •.çfde hasta oldum yatmadım
' "';

yanıma sol yanıma başım yastığa koymadım

bet eld~ ölenlerin çenesini kim bayler
(i's

ktur @em ... yoktur
bubam
ardım sıra '.kim ayler ~
-~··(·
.
_._

.

;~

/t.

,,.

~;-:a,:

..
• -R

,,
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rbet' ·)!;Jle~de.Old11$Yaralı

'-

\

.

bet ellerde oldum yaralı
!f

mektup.yazdım üstü kareli
yarimreardı başı: belalı

r~.u,uıa al!ıim:tez de gelerem
[_

olmazsa seni görürem
Lt ,

kimsertsyoktur meni kayıra
ı--AuıU

vanfelek bizi ayıra

~a

anam-tez de gelerem
olmazsa seniıgörürem

~'v·'.

pi fade. düştüm yollara

~uıu

ta bağladım ince bellere

•• H~- • ak yo 11ara,
ganp., "'ıa'.Q:Şı:u.iu-ır
~~

~ua

an"am:tez de.gelerem

f

1-

olmazsa seni görürem
~~

et Elde Baş Yastığa Gelende

"'r,;
eldesbaş yastığa gelende

t

.en olmaz-giden olmaz yanma
ez asta gözünyaşı garibin

t

elde gariplere kim baksın

yok ki gelsingözyaşı döksün
,11

erri'yok ki mezarıma taş dilesin

.,....
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Bir çahdır nıezaı~ta.şı.garibin
il" .

Yazıktµ:gurbette.garip adına
Doyulur mu memleketin tadına
Hergeldikç.e;emsalleri aklına ·,
ığal'im <dünyaya-başı:garibin,

arıP,";Neyleın.eli Sılay,ı ·
'?"

arıp'neylemeli sılayı gayrı
Gurbette halimi soran olmadı
Düştüm de bunca yıl yurdumdan ayrı
•'ı.:

Garibim yanıma varan olmadı

ce ince bir sis çöktü ovaya
nalı,keklikler döndü yuvaya
Gel gidek gelinim Telli Dede'ye
Bu gece düşümü yoran olmadı

Dert ittin başıma dünyayı gelin
Dost diye sarıldım barına gülün
1!11

Kanadı yareler saran olmadı

Kara-Tren Gelmez M'ola
Kara tren gelmez m'ola düdüğünü çalmaz ola
Gurbet ele yar yolladım metkubumu almaz ola

Allı g'6linal olaydın selvilere dal olaydın
,.
Gelen.geçen yolculardan nazlı yar beni soraydın

Aldırt\.çantamı elime düştüm gurbetin yoluna
Bilseydim ayrılık vardı düşmezdim alem diline
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Allı ğ~1il1"-aih'>laydın
ü•
..,.,,_

selvilere dal olaydın

-~

len geçen yolculardan nazlı yar beni soraydın

leriajp.~~:taştan sen çıkardın beı+i.;pŞ,ş~
n seriiısevdimseveli gözlerim dinmiyor yaştan

·t ·.olırydııi selvilere dal olaydın ·
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en geçen }igicuiardan nazlı yar beni soraydın ·
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~.Vur-dund:an Ayak Göçürmüş

rdım~~~dunG!amı ayak.göçürmüş
jş,ıssız :kalmış otağı
.est olmuş meyler dökülmüş
l,-. • ayagı
ailer'"il:~
ın;e,0:·ı·,rsten,Ç~,MulŞ
v

gi y~t\1\hgôrsem çeşm-i.gazali

~l-

lardru1:kaçmış
ceylan misali
y
üş d1ıtğ'dmı,dağa
y.oktur durağı
....,~~

:tahtım sanki mar almış
t 'Kotmıış ülfetin çağı

~tiın<den her zaman ağlar
~-- 3.-ğ, ağlaabağ

·u ban ağlar

~ıae;li,l mal}zun yuvada
nelim g).Wb~tilde,
gönlüm
sılada
tr·
·
·
adan

~
et ıtıkrü Esen "Anadolu Türküleri" adlı kitabında türkünfuı çeşitlemesini şu şekilde akt~wı.
~it.

ş

B~~sı Kültür Yayınları, Emel Matbaacılık, 1986 -Ankara, s.57-58-59

133

zı gü1 .koncasına kavuştu
f;;ıuaoa sevdiğim aklıma düştü

ülü ttıttıım.da güle-bağladım
bül fecyat etti ben de· ağladım
· p büJhülile gönül eğledim
an binhaber gelmez ağlarım

a bülgeül sana bir sualim var
p gitıne-eğlen konadur bülbül

lasım'7el'yeızmasındaokunmuyor)
lasım::elyazmaşında okunmuyor)
· muhabbetin kalbim evinde

lasırtrelyazmasında okunmuyor)
kısımrel.yazmasında okunmuyor)
bimin evini donatır bülbül
,i .

e kofrsevdiğirssdikene konma
yüzü-güleni dost olur sanma
dini .§arpa çek hara dayanma
·plerinıkastı canadır bülbül
J;;,

I

-".~/

bülün\)atağı · bahçeler bağlar
"bin yatağı kahveler hanlar
rkarl'miıevdiğim ah çeker ağlar
bahçemin sonu fenadır bülbül
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·diceği{mbizden
vazgeldi
~
-

ül gariprgarip gönül şen değil

'!:""':

kuş ~ğel9i. kondu dikene
e öte'olan ömrüm tükene
l'i

·p b(tlpülg1tmez
misin-vaıana
~-

e g~y bülbül gönlüm .şen değil
ülbül ytı\!aJ!-,yıkıldı mı?
"
avrularm
döküldü mü?

üm ~a:dohuıdu mu?

nim .ı;:lerdirri bana yeter,
t;'

ir dert de sen katına bülbül
_;:'ı..•.

ülbül'yatar-ovalarda
avru be:kıler-yu,
valarda
,r;·· '
ülbül 'kalmış yuvalarda

ip garip ötme· bülbül
nim .derdim bana yeter
ir dethde sen katma bülbül
,·::(

'.
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Ama.IÇAHah gurbet elde alma canımı

i!

il
!ii

:.'~·'.'
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ıkıp 'yiran etme fakir hanemi
r.

.facık ;ıavrulanm arada perişan olur

·ydir~_mJruşattımverdiaı.dellala

dün)Z8; yalanmış ben yeni duydum ,

bet J,tJerindebir dert tebelleş
ana.ıff~,ar-nebabam.var ne kardeş

rkarırnıki ölüm gurbette-kalır.

derdin
elinden gayet.zaifim .
~
,,

ynamaz kollarım tutmuyor elim
ıe-·

han~o:şesınde kalmış Arifim

betlI),yollarıdikendir diken
.ınlı~g6mleği belimi büken
adlnişanlım gözyaşı döken

~
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yda~,te~.tiyi

dolduuına gelin

omur,~gülleri şoldUtma,gelin

Hasre~ elinden.bu .bağnm pişti
·erd{$IDiPvarsagurbete :göçtü
Derind[en derine bir yara açtı

.gurbette Qnu·ünı bitiyor
retlik çektim vadem yetmiyor

abiplerbilmez ki benim bu derdim

.ı·

fun.,4ç<ı>ğu gurbette geçti

asretlik çökmüş üstüme
ylem~m eşime yakın dostuma

ı

zleriin:@ğhyor dilim ağlıyor

l~~t bilenJrnllar sayılı
le~orarsan bir-bir kayılı
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eml~.ketten haber Neren bulunmaz
Döruır~~istesen de sıran bulunmaz
aranıJgöz
göz oldu saran bulunmaz
,,

Bezlerimağhyor-zulüm ağlıyor

Özlediıü.köydekiisli- ocağı
armalldruekindeyazın sıcağı
Baharga,navruzu börtü böceği

'

azlarljn ağlıyongülüm ağlıyor

ğlaripı-dizlerihep yara bere

zlaiihtağlıyor oğlum ağlıyor

"ylexip türküsün savurur yele

Gurbette· -Ömrüm-Geçecek
Gurb~Ueömrüm geçecek ·

Bir d~a,eıkyerim de yok
Oturujıderdim dökecek

r·-·
Bir myiıasip y.arimde yok
çtu-g_¢.n~ şahinim uçtu

r·

Kaçarak deryayı geçti
i

Gönlüm bir güzele.düştü.
arf e~~cek malım da yok

;. -·~ r,(._S'·f\~

f·t,

138

yundüm.derviş olmaya

'

ka ileesalım da yok

ya ~atacaoğlan fani

"t:'

Yaşatmaz BeniDiyor Oğul Hasreti
.'\'·

Sıla}naVarayım
dım'Gurbet Ellerinde
e Deırtim Yanayım

Gö91<Dldu Evim Her Bir Köşesi

kilmJy.o.rMık Elin Çilesi
~'

nül Qi:tmekİster Yoktur Neşesi
~' "J-

betNeresi Dostlar Sıla Neresi

j·•,

ad~iı:-haber aldım gel diye
~nd~iş pusula yar sabahınan
~zya~ıylasitem etmiş bil diye
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" gülİI}~Z;gurp.etkahnnı çeken
'-

ğı ~tmur ;Q,Ö.Şeği diken

ken uykudan uyanır .erken
aya başiamış-kar sabahınan
ık ölümdenaeıdır
acı
~
.

-;-

:.;

.

,urduınıtta'~i~eyokmuş
ilacı
~
'

ricarfı~:gdtılf.eanım postacı

..-w mektuhumıı ver sababıaan
o

e sorsam:.gur];ıet,,~ldendert
yanar
...•
'
p ağlasam el deli sanar

e uç~kuşlar, sahile iner
~-~:

• _eşir'6ü;lbüHet:görsabahınan
--.
~-

ret To:.©aj~yin.ı.,der benden bile
ne yana gitsem çekerim çile
külen )',ağınura savrulan yele
,,

aral 1 golj!um:~.sor.sa
k,..,1,•• ••
babın
anman
~

.,.

em ;\'n:a)(G.qrbet. Y ellanına)

bet yollansa. gözyaşı dökme
io.

nülür;şat,reyJe.ey sinem ana
iş H~'t~,deyip,feleğeküsme
nülür,:-s~:btlilyle,ey,Sinemana

i'.

I

yleriı:ı~JMikmüyle.yazıldıferman
•,

dediğin anam yemyeşil orman
ç m~ıığ<llaYcmı ne. delu torban
~rül~sabre.yle,ey Sinemana
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Bu dava-sürecek

şöhretle şan1a ·'

!_·

opağ1f'suladık·a1 :kızıl kanla ·
Deniiin damlası bu küçük canla
Anılir~abreyle ey. Sinem ana

Bahçıvari'ım bağdan bağa ineyim
Deryal~a·varıp geri döneyim ·
drlddin suyundan içip-kanayım ' ·
Kanılıf'sabreyle ey Sinem ana

ıla (Dinleyin Ağalar)
Dinleyip):ağalat tarif edeyim
fft'

"zde hayal hayal işi sılanın
ikçmzigar kokar burnuma
s

yası toprağı taşı- sılanın

ğyar ile'ettim kararı zati

•

...•

Zayet~e,,Sevdiğim sen emaneti
iz yarsile yedik nanü nimeti·
1 olsun-ekmeği aşı sılanın.

Kanlı Kızılırmak enginden akar
ynlıkrateşi ciğerim yakar
Ii'

·~

lin Rı~ karışmış çamaşır yıkar
ca göl-derler başı sılanın -

urnarnin kanadı bir karış telden
ekerim ayrılık ne gelir elden
·-~, Ü.,·,: ·.1,

ülbül'g'ibi ben de ayrıldım gülden ünduz hayal gece düşü sılanın

-,~

ı'ıl.f":,:.c·.

-·· •.,::,...:•
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rli~r~tlik ne yaman beter

\·('f·

aralı~·yare. site:minı çoktur

,,··

zdirn,4,.C;>rtköşeyi biç dengi yoktur

sıtl.u.ndalci: üç beş telinen

"

vam"~tmekteyim ben savaşıma (hey vah hey)

ede!1},yazayım ben-öz daşıma (hey vah hey)

matllasret Koydular Beni Hikayesi
Har6.indv,ıRusların 125 bin asker 189 topuna karşılık, 60 bin asker 97 top mev~µ_du
Şarlcri Cephesindeki
ı;;

ı:;:i'i

aktaydı.

Türk ordularının

başında Müşir Gazi Ahmet Muhtar paşa ·

14'2"

lar J.,1,Kasım 1877'de Kars'ı geceli gündüzlü bombardımana başladılar. Türk ordıısu

'a doğru çekiliyordu. Deveboynundaki Türk kuvvetleri Ruslara.bir müddet dil'eııdi..
General Treogekofun kumanda ettiği takviye kuvvetlerinin arkası bir türlü,
ilmixordu. Aziziye Tabyasında Gazi Ahmet Muhtar paşa büyük bir yüreklilikle h§.la
ıarJ;dir.eniy.ordu. Rusların defalarca yaptıkları teslim tekliflerini şiddetle reddeden
tar j):aşa,· emrindeki ki:ınıandanlarve askerler ile her türlü zorluğa göği!s ger-erek ve
ıf
e

ölümü hiçe sayarak direnmekte idiler.

Ahmet. ,Muhtar paşa, Erzuruın'da mahsur kalmamak için Bayburt'a çekildi ve
zon'dan gelecekkuvvetleri.bekliyordu. Bu sırada Rumeli cephesindeki yenilgi üzerine
ara İS:tşnbulyolu açılmıştır, Müşir Kurt İsmail paşayı yerine bırakan Ahmet Muhtar
~

İstanbul'u müdafaa etmek için 25 Aralık 1877'de İstanbul'a hareket etti.

· ye~~enişi, bir kahramanlık destanı olarak Türk tarihine geçti. Bu kahramanlardan
de Kırşehirli bir askerdir. Aşağıdaki destan onun ağzından yakılmıştır:
"':"

ılaıria:"Flıtsret' Koydular Beni
•·.,

ürüdü ordu da yolda eğlenmez
rdiireçoktur memlekete söylenmez

ükendf cephanem geriden gelmez
özüirrgöre göre vurdular beni

lmedşn.mezara koydular beni
'r :

Azizi)'.;' Tabyası ordugah yeri
ir haftalık tayın yenmiyor kuru
leri kinalı.sannadım yari

urada ermeden vurdular beni

!

iI

j,
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Aziz~bdal dağı Qııdugah yerL

Bir haftalık tayın yenmiyor kuru
Hasrenmi'kaldın koca Kayseri
H

Tezkeremden evvel vurdular beni
ılamadıasret koydular beni
Ağırdır,topJar da.tepeden.inmez
ıl'

.

Dövüyor ormanı kimse .görünmez
::,,.·

erile'o. parolalar aklıma gelmez
uradalemıeden.vurdular beni
;''

arime hasret koydular beni
Erzurum-dağında ordu yürüdü·
~ z gôzü
görmüyor kanım kurudu
~~
'

erde Yata yata..yanım çürüdü

· emir değil eğilmez demir
ret kaldım .sana koca Kırşehir
ezkerernden evvel vurdular beni
ama~Qasret-koy<;lularbeni .
:ı·
,\

!!,A,;
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"

urbehllde neler gelir başına
~I

asıD;,~iın
ayn-4\işen yiğidin
:\
ji

beş ~üivgJreı:.düşüne .
~

ınd~~ayrod_tişen yiğidin .
j:~J.t

;· •'

~~~~~~~~

...
fl!,

özlerinden kanlı yaşlar dökeni

o1lll'.'.g5ztıne:san
dikeni
!"
ındamayrı düşen yiğidin
·1

<

ağalaf:;göresim geldi sılamı
· Hüdam.böyle çekmiş kalemi

i\.~O.~~n..~\\~~1.\'.-1\.<e\.~\-t\.
'.-J: ~ ..

ındai:1 kulağına ün. gelir

adıkçasgôzlerinden, kan gelir
.. d.ın
ın d'Tu:..
anı-ayn duşen yığı

mi ofa
sünbülleri gülleri
S:,
un gipjrsöyl~r
dilleri
,..,,
dan:;~yrı düşen yiğidin

-ı..

~~~~~~~~'-.~"o..~~~
'i~

ı olan olan yansın ağlasın
ındaa ayrı düşen yiğidin

-~

145

ılamı1IÖzledinı' 1

<t:
I~~··

~

ilem'ezsüı.elbetc:gurbet adını
olanrdclane dağlar aşmadan
eçernezsin iyi günde dostunu
a

g_ün görmeyip

dara düşmeden

urbe1tlb:elilde· ben.gusbette yanarım

akk:ı bilmeyen can hakka varamaz
f.

" çQiük olan~bize yaramaz
unca'eehaleti
gözün göremez
ı,,
iifarı-ıil~·dolup,taşmadan ·
urber-öende ben gurbette- yanarım
amı özledim nasıl dönerim

iğit'inlderdini .sormayan bilmez

veren insan yolundan dönmez

I,}

üce d~ğdakarınıkıy.Q1eti
olmaz
~- .

lı ateşlerde yanıp pişmeden
bet'bende.ben gurbette-yanarım,

lamı özledim nasıl, dönerim
i.- •

'

asmdan. ~yııı -Düşen ,:Yiğidin

urbetfüeile. neler.gelir başına
lasından ayrı düşen yiğidin
beşıgün .girer düşüne

ılasındaa ayrı -düşen yiğidin

·;ı;.~~

14i

~

Gözl~rilıteenJ~amı yaşlar dökeni
f

Gül ôl~göıüJıe,satı dikeni

r

.

ılası!fd:an ayn düşen yiğidin· ·
!s

Ey agli)ı;ıt,göresinı, geldi sılamı

ı'.ftdam :böyle çekmiş kalemi

Bari

Bavram~ünletinde istet alemi
ılasın~an~yrı düşen,yiğidin
.it~;
. 1-~ı.
ı 1 asırtı.:iD
&uıagına un ge ı·ır
.v

.

••

Bir dem.rsmut bir.dem gam gelir
ğla,~a-.g:özlerinden

çık

,,,-~ıa

kan gelir

yaylamızın yollar

Biter"fui ola sünbülleri gülleri

·~· soy
... ı~er. uı
,J·ııerı.
tıvt
ran-a~ıdüşen yiğidin

Olürs~ıµ çenemi kimler bağlasın
Anasıtafan elaa yansın ağlasın

;ta Vardım

ara t,ara
vardan
il"

bir kaba taşa

Yazıl~' gelirmiş şu garip başa

asr<::fıio:ıremınime·
kavim katdaşa
,p
Yol ~r dağlar ben sılama gideyim

ı

~}
£)._

14~

ar~,~ğd~.aşarı~iz;iilJ.:ıF.~luınuz.
Gurb~tf14e. yaman -,QJ,\JJ;'; l,lalj,nıiz

Yol ve'Iiı_dağlar; ben.sılama gideyim

O kıi P~l:J: ya,ğlığm,verdi al deyi
Ağla,f~

gözün ;yaşm sil.deyi

Çok eğlenme gurbet.elde gel deyi
Yol ,;'"qağlar ben sılama gideyim

Bizim~elin meneyşesi top biter
Arttı ~~rdim eskisinden beş beter
ıla kihıM~,Olll):ııt:Ş burnuma tilter
ol veJ1dt1ğlaı: ben sılama gideyim
''

arat Maraş Da Derler
araş dediler de Maraşbir koca Maraş
ı.;•• •

utnüpıur yorganım yastığım kumaş
,ı;;;

Bir yorg_~ altında can veren kardaş
ldü di;y~,hş,b¥:t: ~yl~,n sunama of anam of

'

idil çµye haber eylen sunama of anam of

:i.';'1

araşj-g.;.d·~ğJ~ da mor düzdür çamdır
örünür d~:\>tzimY1J11:lar dumandır
Gayn~bizim geleceğimiz gümandır
··,'",

idil .ı;d'i};e haber

eyJen .anama

of anam of

'ili

I'ı,I
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fayr-biçe)lde olacak deste

im yastıktadır'kulağım seste
"aiıı gurbette-kimseler olmasın hasta

yn ben sılaını göremem demiş

....~ı

n~ kabzasında-kınalı parmak
'a.man müşkilmiş yardan ayrılmak
iföizı:kınhnkyurdumuzuvermek
'ben sılamı göremem demiş ·

ektup-yazdım gel deyi deyi
et ilin kahrı zor deyü deyü
a anam babam var deyü deyü

lasıaşa-yerde'dağlar var
ekip)tf~aramızda ağlat var
;

.. ;: çıktım ·Gavure1 ek'iı
uriştten
dur develerimiz almaz konağı
ın kanpe felek de bizim döneği
:

-,

~ \,Ç}!\~'«~~"'- ~~\~'ı).°t~\m.
t~\~'i...
µ-ete yaralı gönderdin felek :

~ c.e~ ~~ \'.ıemm.\.\e'\)\\~\e ıı\.c.e"t<&e
1..:o.\;._~s~_e\~~ o.e&~ eo.e~~e
~~~\tt\.~~~~~~~~\. ~~~ ~~\.~'t~~
·~.

Salım salını gez kara gözlüm

Ahtedip bağrını ez kara gö~lünfr/
:\~·~,?A,."

/~
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Bu dert de benimle lcüçükten·v.~rdi
Çok'çabaladım.leoıiamadım-bir

el ele

dala

Iı,
1)
)ı.

Giydirip kuşatıp verdim de11a1a

'ıÔ.

ı:

atılmadı geri geldi dert bana
ahpelf-elek intizarını: var sana

il
:ı

I
ı:

i:

ı
l

Ortayır;~erdiler selvi dal gibi
üzdüler derimi sırma tel gibi

ı
I,
ı:

ip "ahbaplarım bakar- il gibi
t~

ülüırl konca iken soldurdun felek

ı di delerim kan ile doldu
. • smanın hayıfı yerini buldu
Düşmnııdan.·hay,ıfım alan olmadı
l

u yalan dünyanın mihneti çoktur
~;

Başa gelen işler yazılan takdir
Benimşu.düayadan

hevesim.yoktur

Dünyjfdan muradın aldın mı gönül

Düşti)h:ı gurbet ile sabır ne çare

"
Ayrıllk.yürekte
acıyor yare

il

i

Haber, yok sıladan kaldım efkare
Galiba dostlar da unuttu bizi

Kişi ·~babından kemlik.mi umar
Evvelki muhabbet kalmamış meğer

.,,,.,.:..,~~~

;ı~
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Hep s.adı~.dpstlaı;ı.tn?,~.elu;esioeğer ,
Biid~n)çevrilınedik yüzler mi kaldı

:j
ı
:j

Eğin Türküsü
~

'

Sabahtankalktım.ki güneş parlıyor
Ağam atın terkisini bağlıyor

-"••

~

Tez gel' ağam.tez gel bayram geliyor
•

II'<

••

Iller-sevdığıneneler alıyor
~'t:~

Eğin'in altında akan Fırat'tır
Ağai]llSılayagel de o da murattır
••• ,,}!,,,

•••••••••••••••••••••••••

·••• ./

"'
i'rn

Tez gel ağam tez gel eğlenmeyesin
iıdlgüzel çoktur evlenmeyesin

Eğitı,yıir~ olmuş·gfı11ler bitmiyor
Güllerin dalında bülbül ötmüyor

.....,., .. :. :

../

·.,

Tez gel ağam tez gel eğlenmeyesin
İlde~g'Uzel çoktur evlenmeyesin

Eğin'inyollan
dardır geçilmez ·
ır..·.
>

Soğwctursuları bir tas.içilmez

.......•..... ·

·

ili
I

'II

'!

YUZW1e 9aktıın ki metil melil ağlıyor
'"\;--

lı'j'!

./

Tez'gel ağam tez gel eğlenmeyesin
·~
ildfgüzel çoktur evlenmeyesin
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erdimbana verme.kimse başına

ine ~anı oldu narlı yar gelmez
~

;;~·.

ara kAşııteğmeleıiyay

olur ..

Üç s1nemiz otuz altı ay olur

Aylaatamam oldu yıllar tükenmez
.,r,

Benim. bağrım.yufka sitem götürmez ...
Y eşJ~ kurbağalar öter göllerde
Kın~

kanadım kaldım çöllerde

C

ıe:'·

Anasız babasız gurbet.illerde

Ya b~:ı;ı:ıağlamayım kimler. ağlasın
F: .

Y erinden ayrılan kara bağlasın ,

Osman; Paşa.
Küçükten görmedim ana kucağı
't~

Yiğidin meskeni dağlar bucağı
Bir .yiğit gurbette olursa yanar m' ocağı
Anadan intizar mı aldın yavru hey

Geffelek gurbet ilde alına canımı

Duyar düşmanlarım şaduman olur
::,

Yıkıp viran etme gönlüm sarayın

1S3

BaYiç-~lerde biter gül ile nergiz
Beİı ağlarım yavru gece de gündüz
Selie:r1vaktı:doğ-ancla yıldız .

ı

Gidea'kardaşlar d.a gelir mi yavni hey

!I

i

Sanaıderim .saaa hey Osman Paşa
Kılıcın ağzına duran mert olur
Aver elinde büyüyen tazı eniği
......... ,.• ~.·... ./ anankurtolur

abaserin de döşeğimi kanım akmasın
Dülbent sardır da yaralarım kokmasın
Oğlılinvardır diye anam ardımdan bakmasın
Anamdan intizar mı.aldın yavru hey

.,.
Bu deh benim ile verdi el ele
Çok çalıştım konamadım bir dala
Giydisdim kuşattım da verdim dellala
atılmadı.dageri geldidert bana
Bu deradebenim

ileböyle giderse

Zalirü,. düşmaır da dediğini ederse
Ömrürı; tamam olup da vadem yeterse
Garip-kehr da anam/

./

'

U'4

Çıll?)~ıtfırp\ntd~ )1tlV:adaıı uçtum
J

Ağl{~j!ağlayı ;da,gurbete. düştüm
<t•

.~. anamı. ııı.a
,l . k
,_ar daş tan .geç tiım .
Get lPJ'

Gay~dat

elsin b.ın;Meyla:bana

Badra:.bmd{! bir,Mevlayı seversen
Başı]Jd~in·ııazhyar\,de;gelsin
If;,

Kavırdan kardaştan soran olursa
GelsÜı y;ollatıiru satın.alalım

Kade~1;für:b,sınaso~

elimi

Ilk ç~,şim~sker·oldum . ağlarım
. ı

Karfl\; ,Jeaşlş.rım: yandım.ki yandım ,

Gayrbut,s.evdadan bezdim usandım

;;,

Karaaıl;ıık yerlerde kapandım kaldım
Gaym;imdat etsin bir Mevlabaaa

Çeşti}:wini~ine de al-kanlar doldu
"+;;

Ana'1l~ardaş da bize hasret oldu

-t:-

~>

Çeşı)hnin içine de alkanlardoldu
t,
Ana~~~daş. da,bize l~asr.et(lldıL

Ga~ imdat etsin bir Me¥Jlif.tbjuaaı

..J, ;·
; ~L

.r:
:.),i

. ,__··

~/:..._){:'}

,:)~

:;,.
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Sefilbaykuş ne yatarsın'bu-yerde
Yoktnmdur vatanın illerin hani
Hani' ya! 'Bülbül· gibi şakıyan; aşkı gözlerden okuyan dillerin hani?.. Hey gidi on beş
ın Şuna'sı hey ! . Toprağa girecek yaş mı bu ! ..

Varıp türküyesorsan "Ey türkü nedir-bu

Sefil Baykuşöyküsü ... neyin nesi bu Suna

". Tiirkil dillenir. Öyküler meseleyi.
·.;

Recep-derler bir genç vardı, Kars'ın Kağızman'ında-Recep'in babası Ağa Dede adkbir
çberlıır Oğlunun 'okuma-yazma yaşına gelince, -Hafız Lütfi Efendi'ye· yolladı onu.
"deQ~İierde şimdiki okullar. Varsa yoksa medreseler. İşte Recep'te gözlerini Hafız Lütfi
i"

ndi'fıin medresesinde açtı çevreye.. Sesi güzel olduğu için de hocası onu çok seviyordu,
ep otilki yaşına 'gelince, medresede -ders vermeye başladı.-İyi.tboş ama, Yaşının da
enliğ~ğeiiş dönemi: Öğrenciler arasında kızlar da var. Hele bunlar arasmda:eı.nroisinin
Sunıl,varki; bir içim su.. Suna da onun yaşlarında, çocuk daha. Ama, Recep 'in.Mgisihl.
yor.I ~ten1içten de boş değil .Recep'e. Reeep derseniz günden-·günetutıılnı,ör·Stifı9«ta.
-.ı
r
kula_n\,iaçaroluyor, rahathuzar hak getire; Medreseyi terkedip, dağlara düşüyoı:;Bfüıde
, çaltp; söylüyor. Yaktığı türküler· de hep Suna'nın. üstüne. 'derken,' mesele- Re:c.eplm
ınıilkılağına gidiyor: Babası olgun adam..Vanp Suna run babasına a'Çtyor koıiuyu.
alla ~~deş·durum böyleyken beyle bizim oğlan deli divana, Dağlara·düştü. -Suaa.derde
a bi{şey demez.... Allah' kısmet etmişse, baş-göz'edelim çocukları. Elkl akıllısııtd:an,

una7mtı babası dinliyor kardeşini. Sonra da: .'~İyi ya kardaşım; Aaşa evdeyken, Sıına'yı
I veiinm. Elalem ne der. Büyüğü dururken, küçüğünü' verdi. Törelere karşı· geldi
ezlet mi?:'Suna olacağına, Anşa olsun" der. Recep'in babası ilkin hık-raık eder, sonra
"Ge.i)'çtir;Çabuk unutur. El-kızı geleceğine, Arışa olsun" der. Eee devif eski d<Wir,
ler b\şkın;·
Emmioğlu, emmikızıyla evlenecek. Onunda ilkin büyüğü gelin olacak. Kim
,,
,

der:f Haber Recep'in kulağına gelince, vurulmuşa döner... Ama, ağzını açıp da
ınırr-lararına karşı gelmek ne · haddine, 00)1'Hllilf' büküp , oturur. Suna defşt!fil__z,
ardah habersiz. Ona kalsa, ôriıi:ir ·1,0yu bekleyecek-Recep'iı "Arışa evlenir gi:derses::Sfta

l
i

1S6

a g01ir.'.,Bende ,Re.c.epte vannm" hesap edi)10r,;.Suna.,,Ama,. iş açığa çıkıp durumu
enınee .iki göıü, iki çeşme-Suna'nın. Ağlamak için.kenasköşe anyor. Semada: iki elinin
ınatalıyer. başım, Haykıra, haykıra. ağlıyor. Başka.da birşey.gelmiyorelisden.

"Hayır

ep !?~eni istiyor, b~n"tde Recep'i" dese, kim dinler. ·ÜSteli.k-e1aleme rezil _olur. Baba_smın
ınm-dayüzüne bakamaz. Boynunu büküp bekliyor.
\

Uzun ısö:zunAasası, Recep'Ie Anşa'nın düğünü ,YŞ;pıhyor. Ba_şgöz olup iÇekiliycmlar
erine. Ama, nerde Suna; nerde Anşa. Recep' in gönlü illaki Suna diyor.. Kimseye ibelli
ek istemiyor. İ9ini türkülerle döküyor, dertli.. dertli çalıp, türküler y~r

Suna'ya.

e gıtnçl~·demeyip, dağ-bayır; ova yayla dolaşıp duruyor. Medreseyi.de, .hafizlığı da
IY,Ot...
Bir tek "Hıfzı" takma adı kalıyor hafızlığından. Türküleri de dilden dile
l'<
maya başlıyor; Duyan duymayana; bilen bilmeyeae,sö.ylüyot.?"".Kağızmruıı'Iı
Hıfzı'run

una d~rıSem.ı:.. içine kapanık. Arada bir.ablasına gittiğinde. gfü:üyor_H:ıfzı'yı.. Q..kadaıl..
daleert1enip dön,üyoreve. ·İçine atıyor hep. Hıfı:ı~,Suna~yıals:a kaçsa;llreler,khUıki
ının, .emmisinin.şerefi, -Bakıyor oluru yok, Suna.sızyaşamak zor, çam-yi gurbette
• or. .':Alır
başımı giderim.. Olaki unuturum. Gözden.ırak
olan, gönülden d~,olwmış'~
.
.
.
e tese.Hiyi gurbette aramaya çıkıyor. Babasına da geçimi sebep gösteriyor; "Baba bu
imle iki ay baş edemez. Ben Anşa'yı alıp gurbete gidiyorum. Üç-beş kuruş biriktirir
eriz'~Mliyor.•. Babası karşı koymak istiyorsa da·Hıf:zıkar.arlı.,Çok,geçmeden,de yükünü
ayıp~qUara düşüyor.. Şura senin, bura benim. Vara vara ·Çukurova'ya. varıy,mlar.

rağı .bereketlidir,Çukurova'nın diye duymuştur. Gidip, bir çiftliğe ,yerle:şiy.0rlar.. Ufak
k işltm:nebakıyorlar çiftliğin. Kendisi at arabasını sütjiyor. Tarlaya gid$ geliyor. Ekim
· le'ii,uğraş1yor. Anşa da; çiftlikte yemek yap,ıyor, ortalığı temizliyor. İnek ,s_ağıyor:
inipsgidiyorlar.. İyi. Hoş. Ama, Suna aklından- çıkmıyor, Hıfzı'nın, Unuturum diye.

ğı g~bet, daha çok yakıyor .içini, Rüyalarına, giriyor. Suııa. Derdini .bir tek kavalına
.tıyqr.,,Anşahiç bir. .şey anlamıyor. Ağzını açıpjki çi:ftı laf: .etmiyor zaten Hıfzı'yla. İki
cıvgibiler evde. Bunlar böyleyken, acaba sw.ıa: ıne , yapar? Suna ne durwndaffl1'9
ri Suna' dan verek.

Hıfzı Kağızman'dan çıkıp gurbet yoluna düşünce, Suna'mn içini de kurt kemirmeye
adı.' Eriyip akmaya başladı Suna. Yanaklarındaki on beş yaşın pembeliği, yerini, limon

,ı

\~I
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gin~}&ır-a.kiı.:syava.ş.yavaş. Sararıp soldu Suna. İlaçtı yatırdı boş!.. Kimse çare olamadı
a'fnn derdine. Bir de şu var; yaşlılardan bazısı ancak evlenirse iyileşir bu, diyor.
eyeni ık çok Suna'nın, Babası uygun birini kestirip, işini bitirdi. Kimse de Sun§. ya bir
t

y sormadı, Bir. yandan; sırtı-kesiliyor, düğün hazırlığı yapılıyor; öteki yandan derdine
-

,

e aranrJor,Suna'nın;' Kiit küt öksürüyor, soğuk soğuk terliyor Suna. Kimsenin olmadığı
lere\~ekilip için için de ağlıyor. O kadar. Bir tek rüyalarda teselli buluyor. Rüyalarında
fzı'yi görüyor hep. Kuş olup uçuyor Hıfzı. Gelip evin bahçesine konuyor. Sonra
""
anişıt.
.kanatlannı vurup- iniyor aşağı kaptığı gibi havalara uçuyor Suna'yı. Suna da

·P.

llanmokanat .gibLçarpıyor.- O da Hıfzı'yla uçuyor. Dağları ovaları geçip, ıtözden
~'

Jbol'uyoıilar:$oru;aıhk bir ter basıyor yeniden. Açıyor gözlerini ağlıyor ağlıyor.

Uzun sözün kısası; ince hastalık yakıp kavuruyor Suna'yı .. Gün güne de eriyip akıyor.
ir derisbir.kemik kalıyor ... Öte yandan düğün günü de gelip çatıyor

Bir yanda saz söz;

y,da:davul zurna. Yeniyor içiliyor. Buz gibi şerbetler dağıtılıyor

Gelinlik elbisesi de

k yakışıyor Suaa'yaıDüğünün ikinci gecesinde Suna yataklarda.. Bakıyorlar olacak gibi
ğil,\:rteliyorlar,düğünü. Suna'nın son yatağa düşüşü oluyor bu. Bir daha çıkamıyor
a,
taktan. Hıfzı'nın adını sayıklaya sayıklaya, son nefesini veriyor. Evin şenliği, yasa
nü~~,:r.~,Gelinlik elbiseleriyle koyuyorlar mezara Suna'yı. Başına da "M~ad almamış
lin'Jdiye yazıyerlar..

SutraJnın son nefesini verdiği gece, Hıfzı sabaha kadar uyuyamıyor. Kan ter iç4'.ıde

nüp-duruyor yatağında. Gözlerinde Suna'nın hayali. "tez gel" diye yalvarıyor. Gözlerini
.pas~;ı.,rüyasmda Suna. Sabahı iple çekiyor Hıfzı. Sabahın erkeninde kalkıp, Anşa'ya:
\':

ez füızırlan,.meınlekete. döneceğiz. Zaten gurbetin hayrı yok. Elimiz görüyor, cebimiz
rmü)ot. Hasretlik de çabası". Varıp çiftlik sahibine anlatıyor durumu. Tez elden yola

yovlar:' Şura.senin;

bura benim. Günlerce yol tepip, ulaşıyorlar Kağızman'a. Tez varıp

~

a'yı soruyor Hıfzı. Ağlayarak durumu anlatıyorlar... Olduğu yere yıkılıyor Hıfsı. ıısaşı

.~.

eringıarasıada, saatlerce ağlıyor. Sonra sazını alıp, Suna'nın mezarına gidiyor. ıv.tezar
ınajbir- baykuş.konmuş, figan etmektedir. Bir kenara da Hıfzı çekilir.... Vurur s_:aım

!

"ı.
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!~it
Sefil ~ş..Jtllş"ne.gezersin.bu 'yerde
YokTuıudur ,\!'atanın illerin hani
Küs~üş müsün selamımı almazsın

~'

Şeya!'Eı~ülbµl ıgibi dillerin hani

Ecelj);tzağım.açamaz mısın?
Açı,~ıiçin~en kaçamaz-mısın?
Azat_~yleseleruçamaz mısın?
f·

KınKfwıkanadın kolların hani

Aç j$~;~~okmudur ekmeğin aşın
Odan)~karanlık;yoksnu ataşın
HanicÜt!gij:veyin,
hani yoldaşın
lif
Hani~apın bacan, yolların hani

ara'İ71'rde mor menevşe biter mi?

Bahç~!~•alışan,:çöldeyatar mı?
Uya,~¢p bülbül güllerin hani

Burda_ı;y,.Qrgan döşek, yastık var mıdır?
Bu g~p_:,i;Ş:.::dünyada.yerin dar mıdır?
f
Dalın.Jtahtaduvar, önün yar mıdır?
~''

Yeşilbaşlı
Suna'm güllerin hani
~·

örp}fmarakidin
tJ

dağlarımızda

Dol~Jhiın selıısağlarımızda
Taze]fldan idin bağlarımızda·

Feleimi budadı dalların hani

s

,-~-

...

ıss
DüğimMde·-aoı-şe:Gbbt i'ç,i'1<ıii
Ii

Gelinlik esvabın dar-mi biçildi
fie·
·ı·kl~,.:ı··,l'ln-,·
ıe-gogsun
"l'\,'.'"
a'Çl Id
ıa,1
I 1 Vl~Ue:.ue

I
I!

I

!I

\I

N' o'llılu kemer-beste belleri hani

Alifmış kaşlann var nu karası
AiiJditgözleıimn
,.

binası· · .

Koctrldrrı: rm-on beş-yaşın Suna'sı
Yolçe,fuudur:takatin, hallerin hani

HasliımfSihihalin sual edeyim
Sus~· değil misin bir-su vereyim
ÇayJ!arda çalkanan seslerin hani

Yat!fsın gaflette gamsız kaygusuz
Ninıüıbalam ninni kalma uykusuz
Hetljtgarip hem çıplak, hem-aç hem susuz
Felekıfukarası malların hani

Her-gelip geçtikçe selam :vereyim
~

Niş§I:tgah taşına yüzler süreyim
;--

Kaldır nikabını yüzün-göreyim
Ne~9ôk-·sarfil111lşsın allatın hani

Civan da canına böyle kıyar mı?

Hasta: başın taş yastığa koyar mı?
Erg"¢11 kıza beyaz bezler uyar-nu?
'1'·

Al gj~ allı, balam şalların hani

I

I

I!
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Dah~,şenan.gaha çıkarmaz mısın?
Çık~_P da dağlara bakamaz mısın?
Kaldgsamayağa,kalk~~ mısın?
Ver·~aa~Jutay,ım ellerin hani
e-.

k9yıuıdan, ayn ki durdu

Bir ~

'
Yem~ı;,mi
dağların kuşiyl<: kurdu
Katardan ayrıldın, şahin mi vurdu

Sen

q~_ l{ıfz~ · gibi .tezde11 uyandın

,.

Uy~dı1t da taş yastığa.dayandın
Aslı lı~ı,m gibi k~yru;ldqn yandım
Yeller mi savurdu, küllerin hani
Hıfzı ser~ daSuna durur.ms? Sl;Ula'mn cey.&bun. da şöyl~\i,ill~ndimhaUunuz~

:,

:ın
Emm~~ğlu küsmemişim ben senden
~~ :~ -

Ö1üm¥la); eyledi, .dillerim yoktur
Eğdi kjtlletin).i,.büktii belimi
~alkamarn eyağ~ hallerim.yoktur
!>'

'}

~

\

'

tt;..,

Haben~dµı kuşlar çeksin yasımı
Yuva~y,}i>sı,n.pqslctilümü gesimi
oy~dıkır doldurayım tasımı
il"

~

Havuzdan ayrıldım, şellerim yoktur . .

Bend9M!f-zı:-gibi tezden -uyandun
r

yan<!Jıp.· da taş yas~ıığ~:d(,l.yandıro

;

:~·

,,:

Aslı ijatµll} gibi, k~Vl'.llldm,.n Y~&llffi'it'.·ıt~i~,

"- .,/

Öt:

...

7:t..ı .,

"-

\.t>\.

Gurbetielleriade eğlendim kaldım
Güze]:e.emalini görünce, durdum
Gelirtbıı ayranı taze mi yaydın
Hüdaaın aşkına doldur ayranı
:-t

Canımıa~mını, gtiZel ayranı

yi hoşdoldıırsun

ayranı ya, sen kimsin? Köylük yerde. bir genç kız her isteyene bir, tas

~atırsa ne olur, adı nereye çıkar? Demezler -mi; falancanın kızını gör~üm, bir
cıy) tası ldqldurup.ayran verdi. Aralarında bir şey var; elin yabancısına yoksa,ve:rir.mi
~-

? 1Jeın;;köyün,geleneklerimr de ters düşmez nii?'Hem de genç, bir kız! Yok camm, bu
içind;ı&ir iş var mutlaka.

Cemile güzelliği dillere destan bir kız, Aziz köyün yakışıklı gençlerinden. Eh göz görüp
-

~;

nı dbs·ev.ince, her

şey tamam gerisi büyüklerinıbileceğniş,

Üç-beş-emmi dayı.; köy&

tarı"'jmamı,. bir de Aziz'in babası varıp istemişler. Cemile'yi. Kız evi nazevi rle.r-le-r;
ak örk.adar. naz. Araya bir kaç görüşme daha. girer.ısommda iş tamam. !ş-~am:am.~a
{;,.,. 1·~· •
·
Az.
.. -yarın nen
,l kı
· --1
. ı.......r....,l,,.,,. .1·1,
;o;.,,.,,""
as~r,ı1gınLyapmamış.
· ız, B ugun
:en;anşcnnarının
u:aıı.ctsı a.)A:,ı,ılcJ.1.r,,,.;,ç_a~,~
iş.' :ı4man yaman daha- yeni nişanlandım hiç olmazsa ibit iki ay geçsin d~se!.iklıııse:
!

emezm
Günü gelince vurmuş
r

sırtına

çantasını,

dost . ahbap -heltllleşm.i'ş; :vaııt,llfş

ilef ni-n yanına. "Üç yıl çabuk geçer bak. Büyük seli hatırla beş yıl oldu. .dün olmuş
i. Esat emmi öleli dört yıl oldu. Demem şu ki günler tez geçiyor; bir göz.açıp klfpaymca
ayız,b:,gönlünü-,ferah tut" demiş. Bekleyeceklerine

söz.verip ayrılmış Cemile .ile .~iz.

({'

tre.h,ilr .düdüğü ile ilk kez köyünden aynJ.mış,Aziz. -Sık .sık mektuı>- yaanış· köyüne,
Anasına

babasına, - dolaylı

olarak

da nişanlısına

larını, özlemlerini iletmiş.
Aziz askerdeyken, kötü bir.haber yayılmış asker ocağına; "Uzakdoğu'dasavaş
· de sa,vaşa
çağınyorlarınıf\IQmi
s-

patlamış;

"Yok, canım yalan.söylüyorlar dtiny.,anlllbir ucundaki

~---A.-

•
•• •• •• varrarş; omar.
·-1
.
•
L-!.
ga d'i:ıı:..
~ı . biıze . ne " d ese de, .,,;o•..
-.rı>.lzım
.sozumuz
savaşa
gımrse
vıı:z ,y~.ı.
••
1, L"
'.gırerse k. o:nl,~,,Jffi'-.;
·'d''
. on.un ıçm
.. "
e ğ-;ı~f•vız
1ma,ge 1ece,kmi, ış. N·"·'TO
· .h.
mu, ne diyor ıar ışte

ormuş kimileri ..

Derken Aziz'in kura günü gelip çatmış. Adı cepheye gidecekler

ındaymış. Bir yandan üzül'QJ ölürse yaban ellerde ölecek, hem ne için savaştığım .da

IQ

ilme,y~_eek.,,"Yl.Wtiuma .düşman saldırmadı, anma, namusuma dil uzatan olmadı peld bu
savaştan bize ne" der "Acep oraların havası nasıl olur, kaç gün de gidilir" diye kendi
endine düşünür durur. Çok geçmeden de cephede bulur kendini. Gecesi gündüzü yok

vaşın; Aziz'.;gününü ayın.ı .şaşınyor, . tek amacı ölmemek ve bir an önce Cemile'sine

L

Denı,ola:at,P,artiniıı.~'Altın.çağı" denilen bu dönem 1947 de ki yabancı sermayeyi teşvik
unu 1951 de sermaye bölüşümünü daha da kolaylaştıncı doğrultuda yapılan değişiklik
Kore ~avaşına bir tugay asker göndermesiydi. ABD'nin isteği ve NATO'ya üye olmak

Tdğgenera] ·'Iahsin Yazıcı emrinde 5 bin asker Kore'ye gönderilmişti. Türkiye savaşı
e-

dartJ5 bin: kişiyle sürdüreceğine söz verdiği için eksilmeler oldukça asker göndermeye
anıtı.etmiş -ve savaşın Türkiye'ye

faturası 717 ölü 5247 yaralı 229 esir 167 kayıp

ABO' den sonra- -en fazla kayıp veren ülkenin TU.rkiye olduğunun

Her\taraftan ateş yağmakta, tam bir cehennem misali. Bu arada şarapnel 'parçalarından
.::

· de gelip-Aziz'! buluyor ki, hem de yapayalnız. Düştüğü yerde kalıyor. Aziz eli yüzü

Pı}l:Ça .esirkampına götürülür. Canı kurtuluyor kurtulmasına ya Aziz eski Aziz
~·ıdiı\:.artık.,Ra4yo bültenlerinde kayıp listeleri okunur, birliğine gelemeyenler arasında
iz'in de adı vardır. Cemile vurulmuşa döner. Herkes birbirini avutmaya çafaşsa da
'z'iruiartık dönmeyeceğine

çünkü onun öldüğüne inanırlar. Ama Cemile hiç-ümidini

memiştir,J'A;zfa
ölmedi; ölse künyesi bulunurdu" diye diye aradan yıllar geçer ve tek
a,,
haber çıkmamıştır Aziz'den.

Günlerden bir gün Cemile çeşme başında yayığı almış

üne Ş,yran yapıy$:>nnuş. Başını kaldırdığında

bir atlının yoldan sapıp çeşmeye doğru

diğ'ı!ti,gQqı;ıüş.,Cemile kafasını önüne eğip göz ucuyla da yabancıya bakmış. Yüzü gözü

'" içinde olan yabancı Cemile'den
bere

bir tas ayran istemiş. Cemile de yabancıyı

lemjş, çünkü yabancı ayranı sözle değil türkü çağırarak istemiş. Cemile de ayran

~~t\\~~~~ı\~\
;1\~e \\\!~. \\~ 1'®.i\\'c.ID.t~. ¥:..ın~\.\Mt mı~ \l'üe\\. 'owş\~}. 1\\1\t\\D.\\tl
nunda.yabaneının

Aziz (,)lduğunu anlamış Cemile. Anlıyor da ayran yayığını bir yana,

acısbir .yaaa atıp .boyıı_ıuıfl.,ıfüınlmış Aziz'in. Yılların özlemini bir türküyle dillendirip,
· sevgilinin kavuştuğu hu:tü,t]glıı'iln sözlerine bakalım ...
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Ayta_b.;·Türküsü

AziZ'.l!l
Uza.R\f.öUardan dakıvı:an.dım geldim
Tatlridillerine eğlendim kaldım
Gelin bu ayranı tazemi yaydın
Hüda'nın aşkına doldur ayranı
y

'\

Cemile:
Uz~~llların.;vefası

mısın? ,

Ak .alnımın.da sen cefası mısın?
Yaydığım ayranın kahyası mısın?
Anamdan habersiz vermem ayranı
...

}

Aziz:
Bunca.yıldın gurbet elde dururum
Çeker silahımı seni vururum
Ya ayranı alırım ya da ölürüm
Gei kız kerem eyle doldur ayranı

Cemile:
Ayranı atlarıma yüklerim
Götürür de dağ başına dökerim
Gurbet elde yarim vardır beklerim
Ondan başkasına vermem ayranı

Aziz:
O ~ö.edir ki yer altında paslanmaz
O nedir ki suya düşer ıslanmaz
O'nedir ki etin kessen seslenmez
Ya" bunun cevabın ya da ayranın
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O-altındır yer altında paslanmaz
il

O ğiiheştir su altında ıslanmaz

i
i:
ı

t~,~

O ı,,ölüdür etin kessen seslenmez
Bil[~ bunları·vermem ayranı

ı
Ii

l
Tep~iyekoydum da binliği-tozu

~

~-

ı

OrtacliuıJcaldırdıkhele Aziz'i

I

Hüga' run aşkına doldur ayranı

111

{le:· '
Te{J~iye'koydumbinliği tozu
Oit~aiı kaldırdım hele Aziz'i

r·

.~

·ı,·

Saiiaifeda·efiitrı-·iki ala gözü·
GetJfkabını da doldur ayranı
L .

"-. l(s·(t;·~

>
~ fi.

•;.,.

• ~.. l·.--,,_
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~··
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ESıuC1

Refi.k..2Halid Karay'ın "Eskici" .edlı. öyküsünde, Hesan-.için göç, zonındahklardan
ğmu,ŞJw:',1 ,Göçj;ID sebebi: .Kimsesizliktir, Onun sorumluluğundan kaçan komşuları
ın~;ın büyük bir iç ferahlığıyla halasının yanına gönderilmiştir. Eskici ise
op

hennemin,bucağı" .olan bu topraklara isteyerek, bilerek..ancak, çaresizlikten ~ştır.
· ciii:in gijç seb~l;,)i:.,Jşl~diği şuçun getireceği. cezalardan.kaçmaktır. Ceza. göroıektense
dığıoor~rJeri.bır:~ş,
özlem içinde yaşamayı tercih,
etmiştir. ,
~·.
.
ı,,
t•·

Öy~Ja.u:gµsµnda,yeti~.kalan Hasan, Filistin. gibi,lliç bilmediği 'bi.r,coğrafyada~.an:ıak

'

run1l!t,\'.ll;akıhnıştıtc.~ Yakınlan -küçük .Hasan'm Filistinsde helasının yanında daha iyi
akl}trıiıinde yaşayacağına inandıkları için.onar.b.öyle bir kaderi .urgun gö:m:nüşfoı:dir.
tim ,,:1$alınas.ıyla doğan bu. zorunlu göç;~ Hasan içinico.ğnıfya değişimk~le başlamıştır.

-

esenlikli havasından.çöllerin kızgınlığımı.;1.a,%:aııbu·yolculukta köpüklü sulardan

.

.

rtakal,bahçelerine ve zeytinliklere; keçilerin otladığı yamaçlardan ıssız bir araziye kadar
ço~'l.,:..qış :~ama tanıklık et~ştir. Bindiği vagonun, carmndan .dışarıya.bak-anMasan, dış.
ın hiç-bilmediği görüntüsüyle karşılaşır, Bu topraklar ona oldukça yeni ·¥.e yabatrcıd.w;,
I!"'-·

"BJ]ll4r
da bitti;" gö~ alabildiğine, uzanan bir .düzlüğerçıkmışlardı; ne :ağaÇ;f}l1JJ:dti'-116
~
.
·re

~lff ç.evl" Yalnız ara· sıra kocaman kocaman. hayııanlara.,rast geliyorlardı;

fSJC

u~uıı

·caklb"''-çok uzun boylu, sırtları kabarık; kambur hayvanlar. trene bakmıyorlardı bile. .. ·Çok
retti;iid.ayanama(iı,
yanındak: askere parmağıyla göster-erek sordu; o güldtı: 'Gemell
-··
.

'

Hasara-halasının yeni.yeni alışmay,a,&.alı.ştlğ! evinin avlusuna ayakkabı tamircisi olm.:ca,k
len,- §},~ye

4~ .adı verilen ~,'Eşkic.i"yle

ilginç bir, tan.ış_ma.;yaş~ıştır., Avluda ~sırken

. den. e tkil: , enen ,. ·Hasarı, gozunü
·· ·· · ·Eski., çı,·,,3aen a1 amamış, onu ı· :--ı,
un jY 1_em·ıerın
rüdüğil', bir -maymıına benzet)Jliştlı. Hasan, tamire~

-ağzına ,dp:l~u.c.dqğu . çiltihmu

aklarına batmamasına şaşırmış ve o. güne. k~.d·
£

ifil

'·

{.

29
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onuşmaştw:ı,Hayret'içind~Jci,~skici de ona Türkşe
~

oevap vemıiştıiı. Onca zaman4anBOnra
-

di afılaudilinde konuşan birini bulmuş o1mak;,,,tkisi' için de mucizevi . görünnıüş, dil
•ığJtıda ı birbi1Jerinden düşünülemeyecek kadar etkilenmiflerdir. ':Bir aralılc nerede
erli'fıolduğtıny, keyfinden unuttu, dalgınlığından,-ana-riiliyle sordu. 'Çiviler agzına
mı{}<seıJin?·~ Eskici başını hayretle işinden skaldırdı. Uzun uzun Hasan 'tn yüzüne
'Tür~1.çocuğu musun be?'"

30

an•'ı~ dilini kullanmadığı için yaşadığı yalnızlık ve yabancılık bir an- sona ermiş; o,
sonra"hiç tanımadığı birinin ağzından çıkarı Türkçe sözcüklerle mest olmuştur. Altı
sus1~, kimselerle, konuşmayarak gösterdiği dırenişi sona ermiştir. Vatan ~zıemı
· i h\itanımayan.\m iki,insam yakınlaşt1ırm1ıştır.H'asan:'m :gözündeEskici yaptı~ işin.
tüsll!ötesinde,bir:önem kazanmıştır. Türkçe-kenuşmaktadıa.Ortak

sonınseıda bubışan

iki inşan, tcpraklanna, dillerine duydukları, özlemde,.vatanlarından . gelen esintileri
uşlardır;
.Hasan büyük bir şevkle· konuşmuş, ·;Eskici,. .işini ağırdan
alaraK onu
~
.emiş\1t~ı Ana dilleri Türkçe, ·onlarınvatanlarına ve geçmişlerine duydukları özlemin en
~

l

.

haliolmuştur, çünkü dil, o toprakların en saf halinden doğmuştur.
açısından . kayıp kavramının - ,iç~riğini anne ve- 0ahas1, :ile
uştur, Dış koşulların doğurduğu zorundalıklar : birbiriyle yaşlan

~+-~

•.

,uınlati,~farklı bu iJ;ı:sanlan ortak özletnlerde buluşturmuştur,· çünkü ikisi, .de alışıl~
arr,doğaluzaınlaiından koparılmış, ikisi de uzamlarını yitirmiştir, V1ttanıtopra"ltııraaıı.
, ~adi1lerini azınlık boyutunda yaşamaktadırlar. "... artık erişemeyeceği yurdunun

de/esini, bir rüzgarını, bir türküsünü, dinliyormuş gibi hem zevkli, hem yaslı
iyordu; ,, g,eçmiş ' günleri, . kaybettiği. =yerleri duştmerek: •h·enliği- sarsıla sarsıla
r

··-f,

Avludaki. .işini: bitiren Eskici, toparlanmaya haşlayıp gidecekken bir daha · TOrkçe

~·

uşac~,kim_seyi bulamamaktan korkan Hasan, ,memJ.eketlisi1 Eskicinin gidişi kar~mda
ra xhıçkıra · ağlamaya başlamıştır.

Özlediği tbprahlardan uzak, uzun ~anınrrdtr

rmadlğı, konuşmadığı .ana dili, belki de yitiı:diğiailesi ile tek bağı Qlan, anlam yU~l:ediği

Ref~ Halit Karay, a.g.e. , s.
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ürdüğü, sessia 'Pl!O.testosut.ıu '.gözyaşlşn-yla sesli, ,bi:r-,..isyan haline getirmiştir. Onun
imi ve ılık ağlayışı, Arabistan çöllerinde yüreği nasırlaşmış Eskiciyi biraz da olsa
ımıüştüt.ıl3ir82i.·Y~ş-adıklanyla
biraz da iklim etkis.i)tl.e katılaşmış.bu

a_dam da vatanından

en bu,ço.cı:ığun yarattığı esintiyle serin serin-ağlamıştır.

Akrep.'1

Refik- Halid Karay' ın bir diğer hikayesi- olan "Aktep'.t .adlı .eyküde Ortad.oğu'da .gmbet
reti lçeken, öykü kişisi, memleket ..özlemi içiı:ıde./ du,y,ularuu kullanarak önceleri
zlemlediği ve-bildiği İstanbul'u betimlemiştir. a~tinılemede sokakları temiz, ulaşım
ları,.oldukçamodem koşullarda bir İstanbul çizilmiştir. İstanbul'un sert rüzgarlan bile

lte~Jhav;asıın.daclırJ.,Boğaz ve gemileri ahenk içi9-de..d~J,oldukça güzel~ ıt11:th. dilli kadınlar
dır. İdealize edilmiş bu İstanbul tablosu, vatan t.ollrağtndan ayn kalma,ile gelen.ö~e~

r

"İst'{fl,:ıbıı,l!da.n,.. konuşacakuk;-. Uzakta kalanlar "l.fir.J İstanbul 'un kaldırımları bozuk
ğildir, sokaklarda çamur ve süprüntü yoktur; tramvaylarda ve vapurlarda azap
t

kilm"i.ZJ-.r·M11&lukk.ırdan Terkos yerine kevse-r,_akar.,·.·sersemletieLlodos ilık, km.,bust.
I;,

leytci.poyrazı. bir serin nefestir. Bilhassa çölde.onu ,kon,uşurke11, hep be-yaz.,yefkenl~r.i[ıı
ıp gittiği_şurup renkli denizler, avize gibi şıkırdayan pınarlar, ağızlarından şekerleme
'ar

tatlı sözler dökülen kızlar görürsünüz. "32
;'./Ii:

ait olunulan ya da öyle hissedilen uzamın fiziksel olarak dışında olma
llifdur. X.abancı bir memleketta-gurset

hali bu öfkücle.de;olduğu;giıbi, çggu zaman

eysel hissedilen bir tduygudur ve beraberinde .yalnızlaşma olguşanu .g~timlektedir. B·u
zlik, duıg:usuyla kişi, ait olunulan· aynı topraklardan., bir başkasına .,rastladtğmda,

emini. dile.. getirme _ yolu olarak o diyarlar bakkıada.komışmayı aeier. ;.ÖykQ kişis:iJ!lirı.
by);'da _ ayı:u· dönemde hukuk &>kuduğtı eski · bir arkadaşı, da . !sıanbut:un ~aatleıı
ğı~ja, :,çöl,, iklimindeki Qrtad_o.ğu topraklenada , hasret

d~lanr · mem

bul' dan,; söz ,ede.ı:ek bu ıçiı,;giyJ~
·takip etmektedi.t
Öyküde: Doğu ,top1Utl'.llamıutkoh.s:
'
.

32
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nli~Jz koşullan, içinde, 1\ıntanJannı özleyen, bu" ,il~iı,· insanın, İstanbul gibi bir şehri
ealiieı edilip,ce;vmeleı:idoğal, bir duygu.olarak yansıtılmıştır,

öykü kişisi

degurbet hasretinedeniyle üzerine.sinmiş yalnızlığından kuı:tulma.. ertamı

zmewe tanıma: şansını. arkadaşı aracılığıyla yakalamıştır. Yazar, -öykü kişisine. gözlem
pmaı, sorumluluğunu
I(

yüklemiş;

öykü .kişisinin

.gözlemleri,

anlatılanlasda

mevcut

klıl1~Iarı ortaya koymak. için kullanılmıştır

Gurbet, -öyküde .ait olunulan ana uzamın sınırlan dışında kalmak .olarak tammlannuştır.
ıziksek olarak orada, bulunamama, kimi, zaman. fiziksel olarak var olunan yeai.czamda
diyet'şi',zLiğe kimi zaman da.içe kapanmaya dönüşmüştür.
t

"Yabancı memleketlerde bir kasabaya sokulup uzun müddet yaşamaktaki azabın ne
~·

'duiıtı:ıu . bilir misiniz? Beş on gün · çarşisokak gezdikten sonra, tamdık . çehre,
ışal{l-e.ceğinizyer bulamamaktan bezer, odanıza gdrer,. yalnizlığin içine sinersln.i.z. Çam
Uafr'lıda sallanan bir tırtıl torbası gibi kafanızın -tç:iımütemadiyen,-gece ~ün:dfız.kıvrıiıp
·-zemsoğuktemaslı düşimcelerle doiu, hareketli, ağırıyüklüdur.
Carii1s,ıkıntısınıı:ı bir sesi vardır; bunu. ancak, böxle bir zamanda, o gurhet od:a_smda
ursımz: Eski, . mobilyaların tahtalarını dişleyen gizli kurtların biteviye çıkardığı
mirici, işleyici ses... " 33
'1L

·-

Zincir,
·ı,. U
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andLhissettiği topraklarda yaşamanın gerektirdiği bir. çıkış kapısına -sığmma isteğinden
If

,z edilmektedir. Öykü kişisi, gurbet hasretini, içinde ;duyumsamaktadır. "Ben çökmemek
~·

köşe penceresinden ayrılmazdım; köşe .penceresinden dünyayı -seyreder,dim:." (K,aray
An)_ak o.ıkurtuiuş yolunu bulmuş bir adamdır. Hasretini azaindirgemek, iç sıkıntısını
ıtırn)ak için pencereden dışarıyı izlemek gibi kendine yeni bir uğraş bulmuştur. Oörtilen
den bütün insanlığa vmgu yapılması,

33

ı.-
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dünyanın her yanında bunun beazerlerinirı
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an1ğb get~~kli.ğJ de, dikkat çekicidir. Gurbet, gurbet hasreti, çekilen ~I

acı ve

~

zlığın dindirilmesi için çözüm yolları arayışı, insanlığın ortak sorunsallanndaadır .
, ...[
olaylara tamklık

Öykt\:ı.ıkişisitpencere kenattn.da oturarak dışarıyn-geleniıgeçeai.izleyip,
D

ektedır.,Gutaetteld'öykükişisi
taıf,l meşgale -sağlayarak

için pencere; dışarıya-açılan, sözde, bir uzam değişikliği

az· da

olsa yalnızlık bastıran .ilaç gibi yansıttlımştıı •• Fiziksel

dan;ıdweut,d1uınılan yabaııı~ı tepraklaPin tanınacak; gidilecek, gezilecek

tmistik bk yam

adiğından öykü kişisi, zaman geçirebilme çabası içinde penceresi önünden geçenleri

ibe Başlar. Pencere onun için sadece birkaç sokağa açılan bir geçidi ifade etmez. O

,·

91ı*ak\a(da sadece o yöreden değ\:\, dünya·ooğtafyasınclan. insan maın.atalan S'\ln:a~ kada1ı
1

el yırusıtılınaktadir,.

''.Köşe penceresini;

işte, ben -bu-ritibarla insan .çevrestnin bir

II'

lası'üstüne çevrilmiş bir mikroskop camı sayarım. ,"34
.~,J
:.i.J.

Pencere; ·gurbetJhasreti~çeken öykü kişisi veya: yazarın iç dünyası için bir,çe,şit, kaçış
idir.r!l':Ru, durtım; içinde

bulunulan, .. durumdansbir-. süreliğine. .de. olsa UZt'U(laşma

indefti,,dt\),wnuştur:. Pencere

unsuru,

ruhsal ' geililddikten . kaçışın . som'Utlaştınılmrş

ğidir, -Bu durumu sembolise eden bir başka varlık-ise "katşJ komşunun 'b:uldc,t dnsi:·aksi
çirkinsköpeğidir.

Daimaşainciriyle

var olmuş :glan -bu asi .köpek, bir- gÜl'l .amacmı;ı

mıştll'i ve, zincitini kopararak sahibinin• orta tanıdığ,ı;·:.sınırlardan,daha genişbtb- ,

..

a kavuşmuştur.

r.-,.~··· '

,,,,.,,;_

Öyk"üd~ değişim; gerek öykü-kişisi gerek~Jujıı gerekse Senegalli zenci nefer için uzsmla
Iamıştır. Gurbet hasreti de uzamsal

değişimin

sonuçlarındandır.

Öykü kişisi, bu

· şirriin esenliksiz etkilerinden korunabilmek için kendin:e .uğraşlae bulma yoluna _gitmiş,
islvuzanisal -değişime tepki -olarak duriılmuşttm,Her

iki .figür de kalıul!enmişlik

dedfiv Jujri; sahibine boyun eğer gibi · gözükse .de bu, · ona dayatılan ka.sulların
ucu1lut:·· · ·öyJ'e . ki,

artık

zincirsiz

dolaşmakıa,«. sahibiein.« ayaklan

lmaraaktadır. Öykü kişisi ise çürüyüp -çökmemek;,Natan•t-0pra,ğ:mdan .ayn
· diğitôzlernve·yalmzlıktan

dibinden
n.ıenin

korunmak için pencere kenarı alışkanlığı edinmiştir.
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Roıaly;a. Ana!mn~Ö.ıeli..;_,.;;
....

~

.'

t1.})

R0zatya AnaltrK!rıi~· Jl'::i:bıkl~ttl ile onların·.. vatan . sevgisi .üzerine hlr.gulanmış: bir
1~1
hika'
,,,,ı·
Kınm. T··
•• · ~eı
n.:- • D..
.. ..
a)5.ı.,.uır.
4'.ıl.l!.l\:'.,l;k'nrunı
. n.ınya S. avası sonrasında vaı.ıaııl
. an:_ı:ıdan. .surgUI'l
edilm~ltr-i·ile. J1,ğ11a4'tkla1ı-,hakswlık"Ye zulüınleı ~ayeıılıt.aına .ekseaird oluşturmaktadır;
Roza1ya Ana -hik:Ayesinin.anlaşılması,
hakkında sağlıklı- yorum. ve. değeclendinneleı:de
'
,

ulun1JlijbJlmesiiçin, o d0Jil,eme ait · tarihi olayların tam olatıak hiliıınıeai gerektiği
kanaatindeyiz. . .

;/~

.3 ..

Ki.om,

Türklerinin, ·İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlarla. işbirliği. -ya,tınları

ddiaşıylarülked~n sürgAn·edilınesi kararı,' Staliıı-.tarafından 1 I MG1yıs .i94A!te immfümr.
Bir fe!çıket. niteliği 1 taşıyan bu karar uyarınca, Kının Türklerinin son ferdine varıncaya

<laf; ülkeden sürgün edilmesi emredilir. 1944 yılının 17 Mayıs'ı 18 Mayıs'a bağlayan
·cesi~1rkızıl ordu .askerleri , tara.fıııcjaıı yataklarından·. kaldmlaa

Kıru?

TiiEkleri,

lamnalanjçin yalnızca l 5ı--20,dakikazaman -ve,:aµeakellerinde .taşıyabileoolderi'lmclar
~

-

a alİl)alanna·izin verilerek hayvan vagonlarına ·yüklenir. Tıka basa.doldnnılan vagonlar,

I/

-~~~~\~l\~l.e'ıl. \\~:~~1l\:~\\a
~\\!ece~
C)\ai\ 1:~\~~Ucğa ı;.~an\Yr:; ~~roe,"}"i-y~~:ye
i(

veriJ»-J.eyen, cesetlerin dışarı çıkarılmasına müsaad_e,e_di1meyeı} bu yeikuluk,sırasıµçia;
'·
ık, '*ri_ftSt:alık.
ve bavasızlsk gibi.sebeplerle.binleree.insaa bayatını kay~en

,Sürgünaen

bir &:ırım Türk'ü istisna edilmez. Kızıl ordu saflarında cephede bulunan Kırımlılar, bu
işnt~lerden habersiz olarak savaşmaya devam etmektedir. Savaş bittiğinde kahramanlık
daly~ş1~alanlardahil, hepsi sürgüne gönderilir.
Kının Türklerini taşıyan vagonların, hemen tamamı -Orta Asya (öz.ellikle.Öz.Q:ekist.an},
rallafsve .Sibirga'da.boşaltılır.

Sürgün yerlerinde.asgari

yasama: ve bareıma şanları

vcutt"1eğildir.
Sürgün yolculuğu esnasında ve bunu takip eden ilk birkaç yıl içinde
,·
alet-şartları altında hayatını kaybeden Kırım Türklerinin sayısınin 100.000 kişiden az
adığı. ve 18'.Mayıs 1944'te;;:Sfuiil.enlerinyansına yakınının hayatım bybettiği ge:ın,el

~·,""

.: ·}~·

ı-'~.-[~.
-~ {'"

'"~r·,.~.-

35

Hakan Kırımlı, '{Kır,uıi.'..l';!lrJc!:ye J;>iyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 25, Ankara 2002, s. 462.
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.. L;.,••• 1 .. b"·ırılikt
' V.· ·. ,,,.1,,
'u..
. Türkle,.·..
ri neı•.
,.ı.,,.. n<l\a
. 1- 1,l;ıtiHıs,,ın:ııUlı-'ll't.11C.ıı;
.. l-."\1,/;_ -H-- .ye~
~·<>l@11,;11
.LX,, :1..·
S urg,uuıe··
·. e,.!I.Nd-'mffi
\uli!.,,ı~rım·ı:ur
6,, ~wı,

. f, . .

. . . . ..

..

.. ..

. • ..

. . . .

.

..

k-Istam" geçmışıne :aıtıbutün tarihi binalar, :alı>ı:d~·.ıvtibeserler yerle bir edilir, Han

yı 's'rım haziresinin bir kısmının dışında, hiçbir Müslüman mezarlığı bırakılmaz. Kının
It, de · yazıııuış
..1..... h. eıı,. . tur
. ..ki· . . tap . ve yayın . · K. ,ı,rım
.. '·.l~l-!
•1 . B' ,lilıi'
.A,.t...: ..I!."'
·kçesııı.n
,acıı:ıu: ve. s ovyeu.er
· · 'U'uı;a nwım,.ı
uı,ger
..;.
"pıi)neıerden· toplanarak imha edilir••. Bahçesaray ve Cankoy ,şehirlermmdsimletinin
mdl)iüTürkçe~·. isim taşıyan · yüzlerce şehir} kasaba, ve koyun adı ·ıtusça, :0lamar1a

-·- ştınl.ı1°<.d
.t~,...·, 944
'_ .-_ .,ten,- _ 198.0
'' ,,Ierin
. -·- sonuna
' .-._·'kadar
' Sovyetler·
.. ~ ~ Bırligı
'·. •y_•,:nde
.•
q:. - .' ·'
- _,,.
.fiilen.
Kırım Tatar
~

iini'.iiııiıktıllanılinası .dahi yasaklanır.

Ansiklôpedilerden- ve tarih kitaıidamndaı:ı. Kttım

kle~e daiır 'tınıddelet tamamen :çıkardır. Başka bir .ifadeyle; Kırım Th.r~
at~(d~.adeta geçmişte-ve hali:hazmfa,:mevcut,olmayan

resmi

hii.,halkhaline getirilir~~'

da

i}

• ~-,, •

..ı: •.•
,,gı: ırınıı, : ""'ger

m :]'tirklerinden boşalan · yerlere, 1944, yazıttcl$lllı itibaren ,.Sovy,etler
~ . ..ı. ,.
tiın··ı.en R. us. ve' TTl~~.c.. ıs
. k· an
' ·®:Uıı:ı,ır.
..ı-·ı. 36
ge 1 e.·.ııınue:a..ge
'ul\.J.aynal.ı nunıs
1

-ı;

<~ -

da ,henüz.5 yasında olan Rozalya, ailesiyle.,lılirUkte.; ;özb_e!Gstan sıııırl~ igiı\da. bir
edilmiştir. Nakledildilderi vagonlarda ga)<ıi iru;an,i şartku.ıda,yoJ:cu1ak ~Jmlak

w

-

-

,!,~
lümunit:Oııbekistantda geçiren.Rozalya, burada evtenreı.tek çocuk-Sahibi olur:. Nınıınt4aa

,runct:~/bırakıfan-KınmTürklerinin pek çoğu,· ha}mtmı
kaybeıılır. ~'
.

silenlerin çoğu,·vatanlarını biı?d$a göre~ern¢'le-ırine~,rağmen, Roza~~>Alri;lt; l,llli
sun.a
-kavuşmuştur
~

Roıpq ,Anq/n,r

;e. Esi

Mustafa Efendi de. vefat etmiş, vatanıiu ..s0n. biırt
:te2J::ıdwıa.
-

~~ki,ve ;9alışkarı kızı }r;.ct11:rtr,: girf/($l, ~ıncı:rz.~ b,çışararak lstanbul 'da

mJ)a hak kazanmıştır. Roza/ya Ana, geleceğe yönelik büyük ümitler taşıdığı İncinar 'ı,

"

rımln, aydı~lı~/~z~. olarak gprmekfedir. ~ozalY.~.~n~'.Y.~ görr: incin~. _az1.ığı ,sa~lam
"'timle, yurduna dönecek ve Kırım 'ın geleceğinin sekilenmesinde önemli roller
,>; .. •

'.

,

EsK.i yurtlarına dönmeyi başarabilmiş az sayıdaki Kırım Türkü, çocuklarını Rozalya
~ı;:-ıl.

sl

\',,·-,:~

•

·.

·;·.,'.

r

.t:»:

;,

a'~a:.emanet ederek para kazanmak amacıyla, kısa sureliğine, yeniden Özbeltjstan'a
..

·

.·

~nmıl:şlerdiI. Kazanacaklan
J.

ı../

?

.,

>

,;,..

paralarla Kınm'da

.·,.,

,,·,:.'
; .

.

nı.ı.-

,,.

•,·,.ı

baslarını. sokabilecek birer ev yapmak

,:

ıdadırlar. Rozalya Ana'nın en büyük ideali ise inşaat halinde bulunan evini

36

ilaican Kırima, a.g.e., s.-4·62,·
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,;;·•-,l
ak
V •- - - ,.T.ı,;-••l;,l
•. • , - . , b lü
- . d- ,aı;aıga
. lı goök. · b ayrağ·':
aıvı~.
•_ {Ve- ı~a~J,itiı.t~~ınn1nı.·sem.
o u o·laırıt\;
-1~..,
.. -· . -· 1- ;..Iu B.au::ıvust·I,enmışır.
. ti
maxar.
,B
_ .ayri\ll\--•~ .a_sma,ıgo11e~tı:tın~0m-sµnun,og

• •
evmm

•• <ti,irı
u_ş;,.;~~

4.•.• ~ '·

Ge'e)kondu -olarak nitel~ı:ıdirilebilecek derme çatma evlerini tamamlayabilmek. için
f

beıaıs;tan•açalışmaya giden bu insanların, arkalarında bıraktıkları çocukları da vardır.
nJ-}li11eri,/~-ozalyaA.na'mrr da.ıbulunduğu. bu -yeai. yerleşim ·yerini, iş~l etme
!,

.

·eti~deüifcıAmaçlan,Kııam Türklerinin inşa .ettik;leri evleri .tamamea
-yıkm~ır-.~ !Ancak
-

,1~ir karadılık rve-ceşaret,öm~ği
göste~e~Rozalya Ana, milisleri .eııgeUeyetak evleri
lmaktaı1;-,kurtaur.,Natan .ve mıllet sevgısı doruk noktaya cıkmış olan Romlya Ana,
mrayrağına olan sevgisini Batur'a da anlatır. 20 yaslarında olan Batur, milli duyguları
f:

vvei}h;_olan,1vatanıSe¥gisiyledolu bir .gençtir.Ba)'cF.ab.k-onusundaki: konuşmasın ardından
sul~·ortalarda -görünmeyen Batur, Özbekistae'a .-gidenlerin, geri. donduğu -gim, -yenitlen
Y{fvıkar. .Rozalya Ana'ya

damgalı -gök bayrağı'·;y.~rir.:.,iBu olayın ardından:-,evle-nme

~ın,gelmiŞ:•olan
:Batur?a kız istemeye. gidilecektµ-.;;
Iifüyükcesaret.- öm_eği sergileyerek~
f ,
.
,
ni "tıifa:.:edilen, evleri yıkılmaktan kurtaran .,RqaaLy,a Aaa, halkın- :gözwıde daha da
~uştür.

Kırım Türkleri arasında artık saygın bir yer edinmiş olan Rozaiya Ana,
l,...
•
••
• • " t}
•
B,amr!j-- so.yeme~.:ısı:e
.. l. l?-. • ·+. di•'¥'
L, l,J - b'
-4-ıu,-I~~-t l £1:..,.;.
.tur ''"'a1.:~z."1steme
-gorevıru
ıısnenır.,
· gı- aaıae.
•ll'rb.l.U-'1/W/ .,~il.a,,£~
emei:\iğiJ~a' ·kelimesıni:,bıı kez Rozalya Ana1o/~ 1S0yl<emeyi başarır. Rozalya Ana'y-a
onun yüreğinin bir kez daha anafık iuYBuJanyla

ozalf~ An~'da Kırım Türklerinin Gö~Hadisesi ~e Vat'aı:i Sevgisi

Bafıa ~lk~le~n ~gemenliği ~l~~da.bul~~ ~~~lıtl~~da, zorla ~~im d~~iştirmek çokça
ılai1ı~an hır uygulamadır. Hıkayenın bas kişısı Rozalya'ya, annesı Raziye adını vermek
er;'fllcak Rus nüfus memuru bu isteği göz ardı ederek kayıtlara Rozalya admı geçirir37:
-~y

Rjalya, Rozalya... Sana bu adı kim verdi?
- A''ffl.am Raziye olsun istermiş. Ninemin adıymış. Lakin Urus, yazıvermiş n4fusa Raziye
~?

e..ıt.; Rozalya, Raziye 'den daha güzel demiş... Anamla babamın da kulaklarına hoş mu

$'

lmış,,ne, Rozalya olup çıkm.ış.ıw.
I .,, ;
,ıij,•
37~ - •

_
.::ı.~vmç Çokum,
Roz.alya.~_..a_. , s. 15.
,·:;•.

113:

Hi~;ay.eye::göç ve. g0.fün:ıorta)Ja çıkardığı acılar hakiııtı~ir."RozalyaAna, henüz S yasında
en ilki kez.geçle tanışır,,Gü9ün.sebep oldnğuaoılar binömür boyunca sfumüş,..ad.eıa,.onun
unar.dslemiŞJir. Kızı· İaoinar'm kendisi gibi olmasını istemeyen Rozalya Ana. onun

yozün'ii,n gülmesini arzulamaktadır":
\
;-.,·",.

Göçvgöç;"· gö.ç... · Rozalya kendini bildi bileli bu sözdü evlerini; tarlalarını, gt>klerini

arım ¥kuşatan.· Hep o duy~la yanmlıkla, yetimlikle bakınırdı çevresine: Çocukken de
di de.ı: Ama -İncmar, gülmek için .yarasılnuş kızı bu acıları pek bilmezdi ... Bilse-bilse
rkesıgtbt ;yokluğıı, bilirdi o kadar.

Yurtlar.ından .sürülen Kırım. Türklerinin maruz kaldıkları sıkıntıları ve çektikleri
iyetleri ele alan hikayede Sevinç Çokum, Rozalya Ana'mn ağzından dikkat çeken
ıklamalar . yapar. Huzur ve mutluluğu· . bulamayan., sürgün insanları, gençliklerini
ı;•

ishane mahkfunlan .gibi . tek tip elbiseler. içimde, pamuk 'tarlalarında . falı§'arak
irmişlerdir, Yüzlerindeki tebessüm, sürgün gülüşünden öteye geçememiştir39:.
·-:1·.

"Ah ah gençliğimiz ... Dedi. Güldük gülmesine de hep bir örnek entarilerimtzle pamuk

'J)iayqn kadınlar olduk Eerideeiğim; <Jülüşümüz sür:güı:ı gülüşüydü be anam.
·"

Rozalya Ana ve ailesinin sürgünden önce Kının'da oturdukları büyük bir evleri vardır.
bekistan'a zorla gönderilmelerinden sonra, saray yavrusunu andıran bu bttyük ev,
lafa verilmiştir. Artık orada bir daha oturamayacaklardır. Çokum, binlerce Kırım
küiiün yasadığı trajediyi, Rozalya Ana'nın ağzından okuyucuya nakleder. Kırım
kleri kara yük vagonlarına tıkılıp meşakkatli yolculuğun ardından Özbekistan'a sürgün

.

ilmişlerdir. Trende can veren insanların yol kenarlarına atılması ise yürek burkan
rüntüler oluşturmuştur'":

38

Sevinç Çokum, a.g.e., s. 11.

39

Sevinç Çokum, a.g.e., s.14.

40

Sevinç Çokum, a.g.e., s.14.
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Şızif, o.skara Nq,gcitıiJ;ı,txı""' ilkıı.JlJsiifiiüklerinde ben beş yasındaydım. Bir ayda vardık

oralara. Yollarda ölen,ölene Gülşah Balam. Atardı/ar öleni hayvan yavrusu gibi yolun bir
kıyıiıng1.(Ia,şıdığımı3aı;ııtzrrzkıymeti iste bu kadardı.
Rezalya.Ana; yasad'tğf';ol\ım:suzluldarıtek tek sıralar. O ve ailesi binleree Kırım l'örkü
ile b.ixlikte" Özbekistaıt''.ln ıSemerkant şehri yakınlarında trenden ındiri1ir. Aııne ve h®ası
pam~ı tarJalaqnda .g~;yFi insani . şartlar altında,...zorla çaliştm]ır. Onlam barınak , 04u"ak
erilea.mekanlar; mezar-danfarksızdır. Kötü şartlara dayanamayıp haysatım. kaypeden...çok
yıda: Kının. Türkü· vardır.,·Rozalya Ana'ya ... göre bu insanlar, adeta ölütne.: mahk:wn
ilmi~leıdir.,,Mezar.ıev .elarak nitelenen mekoolıifd:an,·uıun zaman ·soma· kum,da.bilen
anlar, yeryüzünü bile-yadırgar hale gelmişlerdirf.:

Vatanıekutsa! bir varlık olarak gören Ro.z.alya1,Ana,,.:sevgiyle. b~ğlı-·rud.uğu Kmmlı
·den.vataa.haline getirnre düşüncesindedir; Bımunsyelu; zorla çıkarıldlklan topraklarına
· dönmek; bütün yasaklamalara rağmen derme çatma da olsa evler yaparak buraya kök
, 'i:c s·,..
aıqrr.·
'}·

p

·· ·'·':· ·· •

·

•.

;

Türk" dünyasına yönelik ilgisi bilinen Çokum, "Rozalya Ana" hikdyesinde Kınm
urkleti aracılığıyla- dünya üzerindeki tüın iTütklecin ·vatan ve bayrak

r;giisine tli&kat
(!

kmektedir. ,.

,{

·!

·,\-,:\:1-

41

S ey;nç,yONwu,
' n t-·- .a.g.e.,
.
s; 14. :.

...
<>'.

17i

.a.4!-mollilao:la,rda,Quııbet Ne8:ıla,lluygusu

~

işru.' ,, ,Kıemal:in .; Hii}rnkteki

.: ··, ·

Nar Ağacı. ·attl:ı kısa- romanında memleketin~

~

pnijc_sı;zbktan,.>k-uraklıktan

ve. perasızhktan. dolayı .mevsimfik» göç -ede.ıı·· ~-şiiıeım

I,

aşaqi:klan olaylan aalatılmaktadırr.Fakat göç::ettikrem-;yerlerde.ide iş bulamamak ve ıp.ara
Pt.

kazdİ}Jtnıam.·ak .konti.·ediimiştir,. Olay traktörün l95iYli yıllaı:da:,Çulrurova(ya'.giımesiyle

~·'

günlilikff.
ır •' yaşamı· ·altüst 'olan- halkın
,
ransitrtmasıdır.

scnıalannıa ' .. vexyöresel - cleğişiııılerin.

.

_ustaca

ışlepn ,Çceğumı · yapaıt·s~-iş:çilemd,

Traktör ohnadan;gerçekleştirilen

atfa,tı,: yancılan, . gündelik-.marabaları'. artık öJümoül,hir · .gpnnezden~gelme, dışlama,
~

tiyı~ duymama bekler. Teknolojinin emeğe üstün gelmesi, alın terini yenmesi, bir
andt_,faşamıkolaylaştınp

basitleştirirken,

bir- y:ant·linı,o.cak. söndürup,d.ııısanlaıı daha da

irl~ş;timıest,.işsiz ve dolayısıyla aç.yoksul. bırakmasına, bir .göııderınediı;
"K!,fm§fl:.in kansı uçsuz. bu,ca/<;$-ız,:bozkır.ın or(<{SJJJ-.4a...4_~(d_lmiş ,rfı;ruyordu•.. EJil#J?;·tOJ?}!IJ.ğı
_;:,

ele-c,#.,Epqyce
sonra bJrkaç.fohu»ı
':\·
-~'
. '. .qradiktaı;ı
,,,,
, ..,,
"'
. buldı1ı.
,. ,,
'

'

'•

"

'

.

'

~~4.i.
kendine:
_.,

'Vt;;J\', dedi.. 'vay .garip.J1aşım. Tümü de ,çürümü.f.•. f a,ı;.'\d,e..d_i"{vay garip. brJ§;rm .•• '
Topmğı ):'~~i<!_en. eşelemeye ,başladı.,JJir_kqç tohuru1dq1Ja '/;,:ı,4du.. "Ger;1:e ·ti.ti~·Ş.çı:çwı
7,~

' .,:ı di
. •kı
•
r a.¥, r,ue
. lr 'vaCJftAemecı..
. erım:

'TT'-·

-+

'

!~

Tt/tlada azıcık olsun bir yeşillik yoktu. Boydan boya uzanmış bir boz toprak. Can eseri

't-qrova)u.n ·pil: ,köyiLd~ası }M~me~'in J~lf!SJ~da .ekjıı Iwrur,

4~

.f~_ye

las;Jıwa._çareyiovaya gi4ip ırgatlık . .Y~R\llakta, bl#ur. qi,tmy4,.ynı pn~- eviıı tek :8~
.yn~!ı,k.ü~ilk k~çiyiJ).w~J~fen:dt ye.sa,t,_pbirka¥ g~p,ğwıe eşine.idare.etm9.siaj~~t1cµşte
ukjova' dan birkaç tane getireceğinin s~zünü verip hesaplarını yapar. Memed köylüsü
ös~rıı~ ;~q~si .günü yola.:ıl?~li~e.9ıkm~ için an#~§.¥~ ,~apin~,·,Xııs:uf~··.;ı:;
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.q~ı~

11i

ayd)!ı .; ,iş · yok,,,-0ralaı:da karamsarlık

muhabbetine

kendi

de inanmaz.

Kimse

ama

Ertesi güm Meme:d;::,rJ"]Jiftik .ve Aşık Ali -yola .çıkarlar. Peşlerine 'sağlık sorunu olaın
ıahafS:tz,;y-'tlsur: t0>tak1:Ll':tı.:,:\'"o1na Keklikoğlu' nun çobanı Memed çocuk da. ekü,:e ekl~ninc~
marlın ana kahramanları
kazarımak.ı-kaanlarını

çıkar ortaya. Bizim beşli-köy köy· dolanırlar iş bulmak, para

doyurmak için. İlk hedef büyük Memed'in. daha önce yanında

atll~ .yaptığı ve ablamın dediği çiftliği ziyaret etmek olur. İki gün sonra burada

r

şılaştıkları tam bir şok olur. Kadın Memedi tanısa da tanımazlıktan

gelir, artık sarı

küzlere ve bizimkiler gibilere. ihtiyaç yoktur, çiftliğe makineler girmiştir, O· eski adam
ıştJnna,.,tarlayı.ekme, biçme eskimiştir; Ekmek w:erip·başından savar bjzimkileriı Kendi
yiırtleri ile:Abla motora aşık olmuştur, her gün yıkamastadır. yeni, hayvanını .
,,..
Bizimkiler amahemen pes etmezler; yeni çahş·abi,l~cekleri,yerler ,ararlar,Çubırov,a'da.
olddskarşılaştıklan

olaylar, Yusuf'un rahatsızlığının artması, kendileri gibi yoldan gelip

çenlerle sohbetler, A.şık Ali' den dinlenen türküler, sivrisineklerden korunma harekatına
~..;ı~"
,l
bura d· a gece 1ıemeI erl e. hik
.
d er. ~oy.
.A ·1-1·••• 'd e ,geçmı
- .. ~~·
:ı..:- ugreşı
w
win: oraea-t
· ı&-aye devam,r·e
y

1

ır.,-

ulurlar, ama- .sonrası yine karanlıktır, -uğramadılaarı ;,kö)\: yalvarmadıkları

ağa kap1sı

akmazlat, A:rıık-ta,ınamen umutları 'kesilip geri dönme, hayal!eri kurarlarken ağaçlıklı bir
•
öyd~ yaşlı bir kadından? Hüyükteki Nar Ağacını, övgüsünü, yaraları nasıl satışım,.
~

,

anJann sorunlarına
aşamadığını;

nasıl çözüm buidnğunu,

1 ins-anın

açları doyurduğunu,

zalimlerin

cebini para doldurup c.muratlarını gerçekleştirdiğini

çünktı110rasının ?Kırklar Meydanı? Olduğunu ve. buranın kutsalhğırn ballatfdır~

yanına

.s.&yleyJp,
anlatır.

Bitim beşlinin 'başka da umudu yoktur burayı, bu-mistikağacı bulmak .drşmda;. Roman
se!ii:Vıepi ,anlatıyor.

Bu· beşliden

Memed çocuğun.daha. sonra İnce Memed olacak yeni

ışıjıJµun yani ikineiremanmın.kahramaru

olduğu Iddiaedilir. Yaşar Kemal hu bölgeyi

iı:

laşJp· tek; tek 7.$0 köyü ziyaret ettiğini -anlatır, bu romanı bunun küçii% ·bir.kamtrdır.

-~'

"yü!{;ıwe dev bir yazardan ince de olsa büyük ve unutulmaz büyük bir romandır çıkardığı.

Bu fPmanda maddi sıkıntılardan dolayı farklı yerlere para kazanmak-için gitmiş

kişile..rin

ındatı .geçenleri, çekmiş-,otdµklan sıkıntıları Yaşan~emaıl usta bir dille, anla4nişnr,

r,,

177

Orqşn &eınal'lıı,Qıuib§t'l{ıµ-şlarıadh romanında köyünden maddi sıkıntılar dolayısıyla
öç etmek zorunda kalan Memed'in İstanbul'da yaşadıklarını anlatır. Maddi sıkıntılar,
t'

al(j.lk\gibj.pe}c:çok-.ıcp.edenl.erden.dolayı.çcğu An~d._qlu insanı gurbete. gitmek zorunda
mi~u.r.ıJs.taubu]luotaşJ toprağı altın deyip çoğu insan buraya göç .etmiştir. Roman şu
cümleJe;nd,.eıb.aşlaın~adtr,
;~sill ~

t

"Gıtı:be-t kU,ş]arz!~_-katarın en arka vagonlarından/ in-tyoJlardz kara.kara, kuru kuru. Ne
rşfımağa gelenler vardı, ne de çoğunun bavullarıyla sepeti, hatta yorganı Yorganı
an/qr, yorganlcınn-.ı:
birer er kaputu gib.i..dürmüş. ·Ktıınapla: çeke çeke bağlamı,lardı.
BiF~
.
.
~·

ş. vn_·değjJ,.yir,ni,;ofıtz., kirk; -elli,

belki de daha ,,iktu:laı:. Anadolu iç,leıdnden}wptıp gelen

i,·

r

ırı&n;

,her.,,, i'k-uş/uk treni',', her -gelişinde ,:_,gurb&tHkuşlarını toparlayıp getiriyordu

tanbul 'a ... 43

Othmı: ,K~mal~' ekpıek .parası · kazanmak, için,rJ,lıle~l~ketlııd;~n
ı kopup . gelea

•tıı

anırıı.çok güzel anlatmıştır. Karınlannı doyurup getiıkalanlacise:sılacla:kalıtıış

esi,®,

'

basına, eşine para göndermek anıac1.yla.gurbeto/io!ıınıııttıtın:u*lardır.

. ).

. . ~.ı< -~J
R~ı:tJWli.<R kısaca özetini vermek istersek;
!''

Kuşluk treniyle Anadolu'dan İstanbul'a gelen "gurbet kuşları"ndan biri de İflahsızın
eııı,,oı:tir., Sivas~m bir köyünden trene binip; tı:ıhtaibav1:ılu,,yorganı,ve
elinde

bir mektupla

"'

İstanbul'a-gelmiştir
.. Bu davet mektubunu, sebze-halinde.
çalışan - ve anne mmfın~~
ı~
~
al:fas1, olan-köylüsü Gafur iki.yıl önce yazmıştır. Mektupta ist@-b:ııFdaınş_aat işleriiçin

iy'eıiihtiyaç.old:u.ğUPu,.inşaat işi olmasa bile kabzımaıhk:işinde birlikte.,çalışa~eekleri.ni
ıı,·

d1~,, Memed'i İstanbul'a çağırmıştın, Gafw,
..gete~~köye,:yaptığl ziycare~l~:rdfl, geFekse
çalıştığı sebze-meyve dükkanının kendisine ait olduğu izlenimini

Menıed, trenden.indikten sonra Küçükpazar
Hı:ılınş ıgel~rek
hemşehrisi Gafim'..u bul:mi
.
.,

~rMemed~.hsoğ~

J~a,;ştl_:ar... İki yıldan ben ,İst~bul'a .çok-göçmen gıı.hliğini, •.xiş
'.-,.... :::J'}--/...•

· I', Gurbet K·. .uş'l_an,--s,·
. ·, _,.}:.:,· .
('h
Oıı an. Kema
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~-,,

'

~':,.•.

11s,

mıu,ıın .zor ,,oldu,ğunu·.sijylert·Gafar'un bu davrıaruşlanyla morali bozulan ,Menıe,<f.ıe,
dükkanda hamal olarak çalışan-Divriğili Veli yakınlıkgösterir, Memed, VelFd:enOafur'un
dükkanda sadece bir işçi olduğunu öğrenir.
.

VefüeMemed'i kaldığı yere götürür. Burası Küçükpazar'da Abdülhamit dmıeminp~n
ma1terkedilmiş bir konaktır. Konağın üst katındaki-büyücek salonda Veli ile birlikte on
ş-yttmi · kadar işçi barınmaktadır.· İşçiler, kendisi, de aynı yerde- kalmakta, olen · Hacı
i}ye. gecelik em kuruş kira-ödemektedirler. Memed de burada kalmaya beşler.. Bütün
yali,:bir, iş bulabilmektir.. Bir iş-bulabilirse iki buçuk.liragündeliğerazıdır,

Hac1 Emmi, Memed'e konakta kalmakta olan yıkım ustası Bekir'in yanında is bulur.
emedı, Balıkpazarı'rıın yıkım işinde. Bekir.in ekibinde çalışacaktır. .Gündelik 12,5· lira
.c~tbum!tiı.iki buçuk lirasını Hacı.Emmi'ye verecektir,

Memed, konakta. kalan yıkım işçilerinden . "Kastamonulu" ile ,ya!Q

kurar.

tamonulecdoğduğu.köyde .sekiz-on yaşına ka,dar kalmış, .köy okul~da oı

,y,;azıne.

enıniş, annesinin, ·''dostu"yla kaçması üzerine babası ile birlikte İstanbul'a gelmiştir.
bul'da da bir süre ortaokula devam eden Kastamonulu, okumayı seven, biliıı9li ve aklı
ındtg:bir,..gençtir, · Babası Murat usta, şu sıralar Meda'da bir: köşk lıışaat.ım:laı:ıfluvaro'.ı
lığnyapmaktadır,

Diğentaraftan Gafur'un çalıştığı sebze-meyve ticarethanesinin sahibi Htts~yin.Kf>Jkmaz,
b\ıi':da iyice yoğunlaşan yıkım-yapımcişlerinden ·pay almak amacıyla müteahhitliğe
lamış, artık eskisi kadar dükkan ile ilgilenemez olmuştur. Dükkanın işlerini lmtip Hilmi
e Gifur'a ve.hamal Veli'ye bırakmış, Gafur'a, Meda'daki köşkünün.alt katınd.a bir oda
Artık o, kabzımal Hüseyin: Efendi değil, müteahhit Hüseyin hyejendi

Uzun ,boylu, geniş omuzlu, kırk yaşına yakın.. biti adam olan Hüseyin. ~m-Jmıaz,
·iğd~.~n köylerinden birindendir. İstanbul'a ilk., geldiğinde Unkapam, kah~lel'.irıjn
kalarrndaki'.bekar odalannda. barınmış.ibuadan .yedi-sekiz yıl kadar önce bıı ,dukk_dn_a
al,mlarak.girmiştir. Zamanlacpatronun.gözüne girea-ve patronun konağında bir odada
maya başlayan Hüseyin, .patı:onunCilveli Nesibe diye anılan karısı ile ilişkiye gitmiş.tir.
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Patip'ılı:un :şüpheli (öl©n'tiirderl.ı:s~nra Hüseyin ile Nesibe1im-am;ı nikahı il~ evlenmişler,
F

mmn.,

.

d~anı:
ve evi·ıNtts:eyin;inl~,Uzeriıi@, yapmıştır ..ıHüseyin,
,_

artık, yaşl~aya

yüz tı:ıtan

• , es,j:be!yi, iki yıl kat~!h(öno¢ ~u~amış ve köyüne ,gö:ndenniştfr.
'

,:·;,·;

l:tttseyirif Nesib:e1ide~ 1 ayı:ı-Jdıktan sonra, bin - akşam:;.~epebaşı,

gaginosunda

eımJ;ı~iie evlenir-Bis doktorun kızı olan Nermin, birkaç-yabancr dit bilen, ~el
ır' 'h~d
••Nı:··

.,l
19Cf\
lnı.tIF.'t~
-,,,:\!};.,

milletvekilleriyle

·· · ;,. · -l
mıc~smue

tanış-tığı
veıalımlı

l\ol,,A
· · eSIDJ
• •
d''@nemın
•
- CHP'l'
-' 1 biır :politik
f ı acı · ı'le . evııl)au;U

ve. bürokratlarıyla.

birçok kez aldatmış

ve bir süre sonra eşinden

şahmıştır.
Geniş bir politikacı çevresi olan Nermin, 1950 seçimlerinde DP'nin . iktidara
t
.elmesin:deii-soma CHP' den.aynlat-ak U:P safl.atl1\a-kat1lın1ş--veistan.\)~\'-a: %~\:rımtu.
•1;..,

Romane.la sık sık, sahibi.olduğu bej .renkliı.Opeh.ctemobilini. kullaıutkeıı betimlenen

Nerıtıin:.-in·<IDP'ye, olan .yakınlığı sayesinde İ$.tanlın:ılldakıi(;3Lıkıın -yapını· işlerind.en: maleler
alan~ı-tüseyin;. bunları yüklü bir aracılık komisyonuylaebaşkalanna devfetıttekte--wse. bu. işten
.•
'"' ••
'' l,
·
· -ı ..•
- d,ır. ~sa
v.
- sw
~ı..e d,e . h"l
1
Mova.
.J. 'd1,: ı,x...ı,,.
yı _p"'
1 "Q,\•!\.azaı:ı,nı:ı&ta
. a ,en -1 t\h.u:ı:-Jt1>.ı·i:l&~~i.i~··ıd,,ı.
_ · 4!"'an
_ ı:uu
:ı.,;~e,,ayııea

+.~..-... .,~"'·

I>,

.

Şişli: ve• Osmanbey' de, ikiı 'apartmana sahip olmu_şhit4t11;,Kısacası- 'Hüseyin~DP iktidarmm
- t, 11ede ,yaııa,ı,w.gl'mı
'++,
'l yoner lerıa.en
,l.
-biın·'d'-ır. · : . '· ' , 1 • • •
herf_,n:ıwııa,,<

.

V

~e'.nginliği.,- cinsel zevkleri ve mevki .sahibi olma}:11.•h~yattal<l başlıca .ama.çlatıfötat.ak
eriimseyen Nermin, köylü- ve kaba bulduğu, Hüs:eyin.~iiı 1 yakışıkltlı,ğmdanr•etkileriete~
I""
.~.ı,ı
1 · 'H~' useym
' ,.ın· bi
l
"il·
'-J
• ' • de-,~Se'cw.ı.e.-ç:e·
Tritık
ı-ı.!t, · - ğ',ı;m;.ı:w.ı:~a
·' •l.w#
onuı:n-a:eV:el1lmış,···
nraz: "yontu-ursa,·
.. erıue..partı,ıçınmilletve}dli cbile olabileceğini .düşünrrıüştür. Kocasının -taşralıhğmı,

şiveli konuşmasını

küç1)Jnsemekte, ona yol yordam öğretmeye çalışmaktadır.
t.,('

rtı.•
nuseym.•

•
bü, tün
.. . b u törense
..
11·1....ıa,ıse
_ -ı&t@n sı -1-akt
:un
..-~

1.,.. •• ••
il\;QytıllU

•• • ı,
1 .• -d'
n
oz,temeMe
, ır. cm,ll

ı.. "-..dllr
vtt.ru:n.

.,,,:
.zevN

arısının e¥de olmadığı zamanlar beyaz.gecelik entarisiai. giymek, hizmetçiye bulgur pilavı
pişiftmek; turşu ve.ay:ran,eşliğinde yer sofrasında y,em~ktir.
}t
~em:rin~in• şimdi,,tle:;.ışak. 'Erol ile ilişkisi vardır. Birlikte, daha çok sanatçıların ve
entelektüellerin devam ettiğimekanlara

ve evlere giderler. Nerınin'in Şair Eri>! ile iliş.kiye

girğ\e ve entelektii~1~t\))i"\1m,fflanna katılına amacı;A:,n,.,toj)1antılarda·-tnuhaljf fıldı:ler ileri
.. enl
- •
•• -~, \y l
· ihb
.. gırnıe
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.•.
sure
· · en,. DP
. : -. 7: mlb'OUı+~f?e
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)se,,yin iie Merm.ıi:ıititı,Mcick:d*1,köşklerind~:rYiıtmiı . ya:şlarında Ayşeadb t,bihizm<ıtçi
çalı{ınaktadır. Annesiz-ve !,_ab.asız olan Ayşe, İstanbul'a bir Anadolu köyünden on yıl önce
(,_ • Istan
•
bul'daki
-l,,
1 arı, on b eş gun
•• d e biır ızın
• ' günl
•
• •M•
,e l mıştır.
·~ t~k yc;ı:ı.u,n
, · enn• d e zıyarete
gıttigı

,e-iR.ızar~iıftidi,r ~'tlatşe-:ile-Rıza .da. Ayşe· ·gibi birer t'gmbet kuşu')dur•.. Rıza•.emaye
abri).asmdaıçalışm~~°'Maıt9.:ede evde -dikiş dikerek, başkıalarmm çamaşıt1anııı yıkayarak
[,,

evimgeyimine,ka~da~l:,:ıid.unmaktadıır.
erkekca,euklan

Zeyiinburm,ı?i<ıla bir ::gecekondu.lan:, ok.Qtı giden mi

~ardıt. ıHüseyin ile Nemrin5.Ayşe'Ji ,G.afiır ile evl~ndmrı,ek isterlerse de

afur'a sevmediğinden ônunla evlenmeye yanaşmaz.
arada Memed, yıkım işinde gayretli çalışmalarıyla

ustaların

gözüne

girmiş,

gün'q:e.liğine~ 'zam,.yapJ:lmıştır ... Y~,,ar~adaş, eldıığ\ı -~astamonul6~dan,,okuııın y~a,.·w
1•• '11.,..,f . , d'i d
+
I(·. as'tam.
••... vıan
_, . ı.,...ıı.
'('.Of;
uzgwı ttrı·a r~--ıt:Uiog~enmeye. b· :ıiıŞıJnnış,ır.·
. ·, ©l1Uwf.1v1eme
- L uvareı usı.q,,;)ı
uıtı:ıa~.,
U

{.

U¥

Mur~liltJ:s.tailetanıŞ:tırır.,Memed, Moda'da Hüseyin Korkmaz'm evinin hemen karşısındaki
öşij..inşaatında Murat Usta ile birlikte çalışmaya başlar. Bir gün_ Hüseyin Korkmaz'm

. l ... >..

.

.

..

. . .

. . . . . ..,.

. ' ' '.

.

. . ' ., ,

oş~l\IDW hahç.esındeki .muslestan ıçıae .• suy,u-.dol&wnıFa-y,a.,gelen,Memed, Ay.şl) De,tam.şıt.
BirB_ij-lerini ;severler. Memed, yavaş· .yavaş. duvaL.t.Q'ğıı.eımıe}ri öğrenir, d~v-ar,cı usta~ı,©lur:
Artı~:ustjil. gündeliği .almaktadır. Okuma yazmayı da iyice ilerletir.

ij~e;yin, Koııkmazf m sebze-meyve ticarethanesinde; hoş k-as-afan ve Q1aval1
sat'?y.e,paralarım

'Nltlılfdanı

aııafümıdsı paylaşan ıKatip ·Hilmi .ile Gafur. anfaşmazlığadüş,eti~~ti:a"''""'

ş f:asalarınve çuvalların satışından Oafur;a;payıvemıez

olmµştur:: Buauıı,ttzeriie,Qa:iıt

'tiBb>tbıçalcla yaralar ve hapse girer, Kattp de hastaneye kaldırılır.'

1'Se1in\Korkmaz, Ayşeaıin -.önerisiyle; Memed'i -cliikkarurıdij gifü:evlendiıir,. Memel ile

yşfi«~v&.enirler .ve Ayşe 'nia köş~eki; odasına ·..yerleşi;J,tler. "Memed, dükkanın, katiplik,deı
e;·işini, görmektedir. Babasına, artık İstanbul'da düzenini kurduğunu, hep birlikte
Istaı!Qul'a gelmelerini yazar. Memed'in yazdığı mektup köye ulaştığında

Yusuf ve

oc~ar,ı;' çok sevıiQ\itrl~~~ş~aıl~mr hazırlayıp bir -ğece·ısa:lııaha karşı köyün henten'dıtştnit
-. -

geç~,İ:stanbultre.:tUll~letJ;(t~.lX,}1

;,~ '.J,.

>;}·,

l_,,},.

,.,1.1

••

·

·

~tfüÇ;<lCW\.laQ . .BmınJ;>ililasan

'):~t-, -.-:\~

· ~
·
...,A...,,t,A· '
ve Ali,
,köşkte~@¢1..~an.

~y(t;; Xusufllil çok,,·s~Wtl:iştir. .Memed :,ih~dJUmr:,,d~ak'·
2,'l•.·.'

. ~ğJ,,<;;,i:v!~Ull kendisine karşı yukarıdan bakan bir ,tavır
:/:,t"'·-·

içinde

·c;,'-iff8
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lm~ın;daa ırahafsı~lfil~ıu:~l~

l:

,1 , tutar
S0l1lllli'1U·
~u

•

,,7 r• •''

açılu. Yusuf, ·Meµıttd'jn.;liu, tavırlarından, ge,Iini · Ayşe1yi
-

t.

Hı:tse)fiw~orkm.az.i~~at.aııkcep'laesine yazıhnalanJ~oşuluyla Yusuf ile Memed'e, kabzımal

'

.

~~nında birlikte çalışmalarını önerir. Yusuf bu öneriyi hemen kabul eder, Memed ile
yş,ffise \ buna, yanaşmazlar.': Memed işten ayrılır;' 4yşe il~. b~dikte· ,Zeymıbumu'da.

·ralfcl:ıJcl!arı .;bir oda.ya ·taşuıırlar .. Memed, tinşaatlarda duvaııcı ustalığı yapnwkm, Ayşe <ile
ir ip;lik .fa.ı};)rikası·flda çabşmakjijdır. Memed, artık hal!>asıyta ve. kardeşleriyle ela.a, ,bağını

Y.'QS:lllf:kabzımaLdükkanında çalışmaya haşlamış,.kızı Ümınü ae. köşküıı 'hmnetçiliğhd
,.,. · ·· · • ·£.:\ ttç~on
••
· dö
ı..
• •• •• ••
, · .ev · sa.u;ıııuçı.ıu.n-n
. ı.=-ı-..:-: aı.ı.
lb
t 1 epmı-ştır.,,vn.
ort yaş ı·arm daki
. ·... ·•· u·· mmu,····· 1:1aşö:rtusunu,ar~,
uı5~
hir1.iibi~imifgiysileri·
giyer;

Jftır, cezasını tamıµntayarak,h~pisten

çıkar. ~@ıı)iP"@Jekarşı; beıv. kahzunalclikkmımda

end'b-~eritre. geçtiği; hem, okuma yazma öğrendi:~r:;ıh~nnde.Ayşe-ile.· evlendiği ~it;ikie: w
~ ..
·base-~.. . ··.uyguları
&(::

-,.

·.Je..t'r·

.· .,,·

••• Uı- •
- 1··ç'
. 1- · -ı:ı.U

··,. ,,,'""'-~

,, •
...,y ,:,....•

·

bu:lduğ,u · Yusufu -,: Bilec.ik'tekk. inşaatınu:1,.1 başın~, gtmı:l:ejm.~
"" )L,;,f.••Vu ,l ....ı:;,ı fur., ' U'Çagı
v rt aı:-wı..,.
. ~J, k"t'
·1' b
..
ha ı~ınde . t~~K.fat;
·1,J.
k·azı,¥~•..•~~~
b ~1,.Aftl,,:Jn~-~"'4"4·
UŞUJi~ııgun:ıuen,·\lJa
a ıpı.e,
anşaıasır
f"'. " . .
• • . •• .
•• • •
..
.
'
.
"
; . . . . . ,.
hşfliıleceğını s@yler; Gafur , bu onenyı ;m~mmınl~a. karşılarsaırda,."..katiı,. @a:fut;,k,
.

barısmayı ve onunla'. ay;p.ı .yerde'çalışmayı:kesinlikle reddeder. Hüsey,in,, d~llnaı ait l!ıi:Uıtta
.esaplan -bilen :ve.,ai'acak· senetlerini elinde tutan ,katihl . ğözden, çık:aratıw:a1ğ.ından Qa;ffi.ır'a,

[~,
-· .....
'_,...
.
..
.
·,. .
.ü.. kka.nda,.çalışı;ıadrgı
halde,:m&ıŞ',o<denıeyexdevam
eder.; fiafiınf '.--,vatan ,.eephesum,ık:atlhm:Ş;
·'

.,

.

mensuplarının

..

,

.,

"

.

.•

'

dev,ıını. ,setlıi,ği:u-,malıalle kahvelerini

dolaşarak

eçimneye başlamıştır.
~t.-

Yusufun ik1toğil~4~tbiJlt~~"'8i-lecik' e • gitmesind~ı,11:s:oma ktS:şkteki .eskt,~a
~'

'tettm

erl~:emGafık,';lınııtd:-e-i~acht~etç:iodasinda kalamv4emdi,s'inde1,1, yirmi .yaş ldlçikrciian

, ,ile aralarında anlaşarak kızdan ortaklaşa yararlannıaya
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Öte ıy:amianxMenıeft:ııtletrAy.şe .•klıa;;,,evjnden ~ık1P:1Ze~J~0~u'nmı

_arka mahal!~}i.e

.tın.J)ildıkları
gecekondu
arsasına taşınırlar. Bütün mahalle halkı gibi onlar da geceleri
.
cekondulannı

inşa ederler. Ayşe, hamile olduğundan ve gecekondu inşaatının başında

~sı gem.ktiğindell:fabrika:¢aki

işinden ayrılmıştır.

Gaw,,Me:m~d? ~ olan kin duygusunu onun kız kardeşiyle Hişl<l kurarak kısm-~ll t.atmiıı
• ~-- A, ıb
..-1 ~etıı:ınıçz.,
•
n:
.. Meme d l·ı e, n.._y.ş_e
A, . ' •
,.ı.-,~11. •
ış§e.
ae ı- umnua
..;,ır gun
ıın.ı 11'\q;ı-_.ı.~ı;.esıtı~,ge. 1·ır~ .AY,~t ş ye
s

ar'~,

dol\l sözler .eder,

Ayşe,

ıra_cağı ,tehdidi:ile uzaklaşır, Ayşe, akşam.işten
ezır

o

gece yıkım

ekipleri

Gafur, evlerini_ haşlann_a
dönen Memed'e bu dun.undaınJli9 söz.

de Gafur'a hakeret eder.

gelir, bütün

gecekondu

inşaatlarını

yıkarlar,- inşaat

l:iemelerini un ufak ederler. Gafur olanları uzaktan izlemektedir. Memed moral olarak

~kefaoysa Ayşe.dirençlidir .. Roman, Ayşe'nin Meme_<f;e--söylediği şu sözlerle bi~ır: "l{tiı.,ll;c

·aene yapar._ı
. k.·, J4enı,sını-yaparı
•.. •
_k,,44

.J, .

Gurbet Kuşları, doğdukları köylerden ayrılıp büyük · şehre göç edenlerin romanıdır.
"Gurbet .Kuşlan" , başlığı, romanın, her biri birbirinden farklı birden çok göç Wyesi
atacağını düşündürmektedir.

Yazar, romana böyle bir ad seçerken, göçmenlere

olan

acU~-YU-~d.an, ·ı!~.lm'J~
~ çm1,ı:rı kuşlara, gönderme yapılmakta; büyti,k.;,,ş.ehr~, gö~;e,de.11. ke"yliUedJA;·· z~~ilve.
çınfüµaz nedenlerle köylerinden ayrıldıkları; köyleriaden ;çık-arken aro.açları:mı»~enlıten.
'
'
.
öylejine, .memleketlerine .geri .dönmek olduğu .vurgulanınak. istemn.ektedir,~,.Jste...._ııınw.ı:ı
valanndaıı ayrılan "göçmen kuşlar", bilmedikleri, .kendilerine tümüyle .yabancı. y,erleci
ma, oralarda tutunabilme; hayatta, kalabilme; -müeadelesi- vennekt@ditler. ~ıi
bu
şı.xhakkında, .daha-başlangıçta . bir ipucu,vertn~kte.diı;-ı;..Bu
,ı,,.

'

.

ücJ,deJ-ede. başarılı olmakta

eyy çalışmakta,

ye

hayatta kalıpakta,.kiınUeri

kimileri de ·bu,.ınücaddede yenikı.diişmektedi.r.

Başlangıçta, şehird~..• biraz .para kazanıp yenid~nrköylerlıw,

kanatlafla- yola

kırık

•~

-.

m~ınlek_Qtt®iııe_,

dönmekte_n

,aşk)kbir şey.diiş:Unm~y~Q,gö,çın~nlerdenneredeyse hiçbiri köylerine geri döaememektedir.
Dönenler de kısa sürelerle köylerinde kalıp yeniden büyük şehre gitmektedirler. Bir kez
üYVk:'şehre.
gicle,n;.~ota~.,Pit-~·iP,aia kazanan, büy.iik ,ş,ht-i_i:1 büyUs:tıne. -bir ~z
,.

öçmenin bir
44

·cla1®.ı~ürtiii~::,.q·91Ittle.si,,Jl1Umkün

O~.f.L;l(IJ.J,;
ı.n •• K. etı}a 1)J..a"'&
C!t s rı,2
"'67.iıt.,
~ - - ·-.;
,J~;' e o·,,,.
';j.lBı,,.. lf'!!s~-

{&-apılao:;\?it

olaroat1ı~a@ır. Pare k~ak,~~J
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zleminia · ölilüıle. ge9Uielq~1ılit;;:t~taların-.dediği· gibit> doğduğun yer · değil ,.do1duğlltl y~r

.1

GJRP.lN:fll,AA ( SEVİNÇ .ÇOKUM}
Gg·ç, tünsfoplumlan etkileyen, insaruığı)ltarihiyle özdeş.bir olgudur. Bir insanın doğUp
'

C

ü~cdüğticbisıı, ortamdan başka>bit ortama göçmesi çeşitli· zorlukları . beraberinde .getirir,
s~1'ar doğal \.afetler., ekonomik. darboğazlar, yapısal değişimler; can güvenliği. .daaa iyi
ir hayat: beklentisi, macera severlik gibi çeşitli •· sebeplerden dolayı gö9mek zorunda

C;

Bserde 1970Uerinbasında Türkiye'dea büyük umutlarla Avustralya'ya göç etmiş Tekin

ve ·~eındisiyle:,·birlikte kişiden oluşan ailesinin, gerek,Avust~al~a'da
kaldıkları- süre
üç

içerisinde gerekse-Iürkiye'ye dönüşlerinde yasadıkları- uyum sorunları dile getirilmektedir,

Ro'nranm Muhtevası veOlay ör.güsü
Tekin ve ailesi, Almanya'dan farklı olarak ailece de göçülebilen Avustralya'ya gitme:
hayıaHeri karmaktadırlar. Bir gün. de bir uçakla hiç bfünedikleri bir ' ,ctttnyaya.;dôğro
0

I'

yoleııluğa çıkarak, bu hayallerini gerçekleştirirler. Tekin, mutfak. eş,y.ası«.p11Zarlayiuı"Jbir
f."

•

şirkette isbulur...Karı koca Newcastle ile Melbourne arasında satış yaparken a~ eatnatl-Ö.3.
Tü\:k aileleriyle.detanışma fırsatı bulurlar.'Bu tanışmalar Tekin'in eşi.Esra' da, bit Türk evi
kurmak niyetini; uyandırır; Kurulacak bu. .ev sayesinde hem ,.Türk.aileleri tmbirlenyle
tanişacak .hem de,buradaki Türk nüfusunun gücü-artacaktır. Esra, bu Türk evi sayesinde
Tüik?:e ait, olan gelenekil~ııi,-sanatlan.yaşatabileceğıni<düşünmelctedir. 'felcin, Sydney'dı
mimar olan{MµrahAğ-abeyile,tanışır,,,'Fekin ve Murat.Bey ailesi Türklerin 'Avustralya'da,
daha rahat yaşay-abiıbn~lerbiçin,Türk okulları. açmak, Turk radyosu ve· bir, kadın derneği
kurmakgibi önemlfüfararlar alırlar.

Esra Tmkişli'Jenre~~j:·;r,ap~.
Bu yemekler Murat Ağabeylerde alınmış olunan kararlan
digeıtt Türkleı-e-rdg~a;k~i_Çıl'!P,ih~ırfa.nmaktad.~.' ,.Toplantıda,.. çoeuklenn

.5

'

-· -

tliı:.... ·~"'R"'-'H:

:·L:

~::

~ı"":'<I

;"1.

Cemal Yalç·m;{ıôç>Şosyol.ojisi:'An)Yay., Ankara, 2004. s. 5.

geteee~e~

l,R4,

yaş~arı:-'içiır·ç'e.şitM'i,lan!aıı;i.ya,pılıit.
Esra; topleandan S,liYııınakigün duvar panoları yapm~
içiJ~kıtlara çiçek '.tcıpl!ıma-y,a.t;~ıkar. Eve döndüğünde. o'ğlu Koriran'r balıçede tek ba,s~

0zfwı ;bi,r,,;Jiıaldtf,,@~ıfı~yhaıken· bulur, ve onu eve çağı,hr., Esra Koııhaıı'm UziliJijiSümin
It:,

seb~.,,bini çok geçmeden:..anlar, Korhan'ın.okulda .yapmış-.olduğu yaramazlıklard~ dolayı
veıfsiito1'tt'la:ıçağtıılmaktadır.
Esra okul müdürü ile yaptığı görüşmede çocuğaasn uyumsuz
old1ğunu, arkadaşlarıyla iyi geçinemediğini ve bu konunun okul disiplin kurulunda
gö~üleceğini .öğrenir. · Korhan'm meselesi , okul . disiplm kurulunda.• gmrü_şülür ve
ıi:

affecHlm~sine,,
karar verilir. , Kendisiyle yakından · ilgilenmesi 'için .de Caroline. öğı:etmen
göre~!ettdmlir~t Korhan o · yaz .Wollangongra. Perkins ailesine- okul tarafuıdan misafir

r

.

öğrenci olarak gönderilir; fakat bir hafta sonra eve geldiğinde oraya geri dönmek

"

· st{.tptdiğini,1 qünkil .·,o ·.evin çocuğunun · kendisini:·sıfu:ekli, hırpeladığını
. -ı~ . . soy
.. 1 er. .\'.,,a:ı;o
C,
ı·ıne ..öğretmenin araya gırmesıy 1e/.N.Oı:
.V,
h an. ikna
ettığtnı
. . · :e·dil.
· . tr .
V

•

•

•

1Ji1,ıınla 4day
D
'T' .,,_:_
.111U &'a·d a,~,.ıe.ıwı,
11e

ızikardeşi Aysun'un bir trafik kazası sonucunda olduğunu öğrenerek İstanbul'a gider ve
onun mezarını ziyaret ettikten sonra Avustralya'ya geri döner.
!'ı'

]eldn~in oğlu Korhan'la araları -gün geçtikçe açılsaaktadır. Tekin bu ve buna benzer
çeşitli olaylar sonucunda İstanbul'a kesin dönüş yapma kararı alır.
f

Avustralyazdan Türkiye'ye' dönen Tekin ve ailesi İstanbul'a da pek uyum sağlayamaz.
~:~

Özellikle
tekrar,okula-başlayan Korhan uyum sağlamakta güçlük çekmekt~dir. Korhan'm
,
arhesi iyi değildir. Bu durum Tekin'le Korhan'ın arasının bozulmasına sebep olur. Ost
üst!,:gelişenkötü olaylar üzerine Korhanevden ayrılatak'arkadaşlaı:ıylaiUsküdar'da ayrı bir
ev tJıtar :ı~Daha. sonra da Avustralya'ya.döner. Korkıın'ın,yolcluğunda Esı;Şt,tl:U$ Tekin' eıela:n
bağlılığı kQl)maya.başlar -ve .kısa. bir süre sonra da.,~dJııilar; ·ancaW-Esı:aı.ıhamiledir. Esra,
~.
vl;I;,,
..
'.
A,
't raya
1 ,_ya· gıidet ve 'kı. zını ora'dfü···d••unxa.ya ge
·-t••.
og ]Jhun,yamnaıı,,.v;us
-ırır.- 'T!t..!-A
,.ı,e'.!Ull•vasar:ıamayıp
~·

Esı:atyamektup yazatak onlardan kopameyacağınıckeridisini de aralarına almalannı Ister,
f

Bu'hını üzerlne~Kdrlıım:.ıb'abasma
.~~sizi bekliyoruz". cJ,ıı,ye ~it':mektup,gö.:ndçm•. Bu l.ll~lma-p
üzelirıe, 'I'eksı, ~entbiôbıtş:!aog1cadoğru ailesinin yamrıaıdöner;
kül1t1~

d.

Romarun değedeiıijirilmeşif
Meinleketıeriiü 'iflm'rte,~ii~rden dolayı bırakıp yabancı ülkelere gitmek zorunda kınan

f·

... :,.,.~. .,

?:~.,ı:-tt..,-lı-·;J'

insan!~, .,mew.\e~i~P,~:tl~t
kirrııli)p~tjpi .:k1l~.W~1

'

kültürel unsurları orada yaşatarak benliklerini, milli

s.:aij?~far.

Avustralya'da Türk evi kurmak için toplanan Türk

l&S

ailel~ri,1..gel~nekıl:e:atkQ~~t:v~.I,devam.,ettiim~k~
(
,,.. ·
.

·"

-~

geleneksel Türk sanatlamn devam

ettilpaek içim: söz '.Jı>iiliği~,Şıf~laır. -Ötmeğin roman.kahramanlarından Esr.a'nın'.-elbecerisine
vurgp~yapılınMına~'iljl~'eı~l:lil çaldntılır; esi:Nesrin,flanını'a··"rengini -biraz kayb.etmiş
.tr " . · 1.! ·l,.:ı •• l ...• ·ı· bö ı 1:1~1 k-1.1·
'"
.ı:- ...1:..:1..:...· v.e
sesı·ı,,1
1;ı.:e.'. 1eSM Ş.af.NW-al' ·s~}K:ı.-e~t'f;l'tr.;,. qy e ooe .. ranıamaaıann
_;yurt.· hasretı.,, .ı.ıw:.ı:wırunış
(

~~!ın,ı,

göç · olayını anlattığı

Çırpıntılar ad11; ..eserinde..ise -• vatanm-d.QB uzakta

'l.'

Av'g,stmly,a~a- yasayan. Tmlclerin vatan özle.mleri"-dile ,getirilmektedir. llemanm .,,asıl
caırlan!aı:ından Tekin her.fırsatta vatana olan .ö-zlemini ifade eder:

;'Adam gözlerini sulara cevirdi ve ta otellere bir Kız Kulesi oturttu. Bir Silleymaniye ...

,.

O:s"'

Göl;ve deniz uçsuz bucaksız kağıtlardı onun için. Üzerine istediği kadar resim yapabilir,
ya~yaza bili
ı ırdiı ...

,,47

t"Sanki beni çağırıyor oralar ... Hani toprak çekiyor derler y(!... ''48
fuurat Ağabey ise memleket özlemini bir dörtlükle söyle anlatı
"Çıkar yücelerden haber sorarım
Solarken dağların gümüş yaldızı
Bilmem neredeyim, neyi ararım
Uyanır içimde derin bir sızı ... " 49

urtdışına göçen ilk kuşak için vatan, bir gün muhakkak geri dönülecek olan yerdir.
Bti}l.un için yurtdışına ilk göçenler ülkelerine ev, dükkan, arsa ve tarla gibi mülkler alarak
yatvım yapmışlar, bir gün dönme özlemini canlı tutmuşlardır. Onlar, gittikleri ülkelerde

f

"y~d"olarak kalmışlardır. Ancak ikinci kuşakla birlikte yeni problemler ortaya çıkmaya
ba:\ıaınıştır. Her şeyden Qnce bu kuşak hem gittikleri ülkeye hem de kendi öz vatanlarına
t

ya,ancı kalmışlar; senede bir. veya birkaç haftalığına, gittikleri ülkeye. yatının yapmak
yefne bulundukları li;tıye tutunmayı tercih etmeye başlamışlardır. Onların kendi
ülkelerine ve dolayl~lYı~tül!ill'!erine yabancılaşmaları ilk kuşağın bir gün döıuııe amacını
·-

._ •... _,;.

~-.~<:~.=-.-

_ı

1&6

da bir nostalji h~liııe,,·ç);v:i,l'J;l?:iştir, Çırpıntılarda Tekin ve oğlu Korhan da buna benzer llilif
'
~
.
.
dqrum yasarlar. Tekf:>:rtbj:r;=gün vatanına dönme özlemiyle yanıp tutuşmaktadır; ~~,şk
İstanbul'u hayal uıey~l hatırlayan, Avustralya'da büyümüş, burada okula ,S,i-Ulliş ve
f.
..,
.

.

arkadaşlıklar kurmuş olan Korhan için İstanbul bir anlam ifade etmemekt~d-ir.Bir gün

re&, Korhan'a, ~~~l!,ts'fu Korhan?

Dönelim mit;' diye 'sorduğunda Kor~'m "-Dad,
bür~yı seviyorum ben, (.. .)Annemde seviyor." 50cevabi acı gerçeği de ifad~ eder. Zaten.
~1.

f

•

l

'

-, '

;

'

.

hej~şeye rağmen Türkiye'ye döndüklerinde Avustralya'da yasadıkları uyum probleminin
ayfusını/belki de daha fazlasıyla, burada da yasayacaklardır. Bu yüzden Avustralya'ya
tekrar dönmek zorunda kalırlar. Artık onlar için gurbet vatan olmuştur.
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~P~l?et v_e S~la;~f1tŞ~!~~ ~le ~larak gurbete çıkmış ve sıla özlemi çeken kişilerin özlem
ı! ~ • !

~

-)~. - .-

._).•.;·

'

''"

.

'

-

'

.

ve: hasretlerine yer verilmiştir. Gurbet ele gitme nedenleri ve vatanlarına karşı dııydÜklan
X

. ""t~'-

~

·

,t ,_-? ~ -

"\

·• .

·

·

•

'

ı

öz\eı:nJeri aktarmayı amaçlayan bu çalışmada gurbet ve sıla kavramları üzerinde
'.1{.l

I_'

'

'it·"

'

durulmuştur.
,:ı:.:ı
.•

.

.

.

Gurbet, hem gurbette . olma hali olan gariplik ve yabancılık; hem de gurbet yeri ve
~
'~,
_::
~
.
.
. .
.
'
.•.
yabancı memleket anlamlarına gelir. Gurbete çıkan gurbetçi, garip, yabeaeı ya da
.

.

\ .

~

.

gurbetzededir. yani asıl va~dan
\;*~:~, ~:;:

ayrı kalma halidir gurbet ve insan gurbette garip olur.

.

.

.

. r.

.

.

Vatanından, aşina olduğu yerlerden ve sevdiği insanlardan ayrılanın ruhunda, kimi zaman
k .: ~

.
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-.·,·
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'
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'

•

'

l.

'.

;J,ç_,

•

-,., •

•

ct·:,

;

..-~

hayret ve hayranlık, kimi zaman hasret ve hüzün, kimi zaman özlem ve heyecandır.
. _p ı

. \"' ·-

~-

.

.

'

. -,~_
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Gurbet zorunlu bir ayrılıştır. Sevdiklerimizin bildiklerimizin emin olduklanmıam, senin,
.,
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•
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benim, onun olmayan yerdir gurbet. Dilimi konuşan; derdimi anlayan, sev.ct~. p~ylaşan,
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hiçbir kimsenin olmadığı, bedenimin yanımda gönlümün memlekette.olduğu yer-di~.gurhet.
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Gözleriµıle anlaşabildiğim insanların olmadığı; yalnızlığın, içimde kök saldığı" karrt!W-llt
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tok, ruhumun boş olduğu, kulağıma tanıdığım musikilerin gelmediği, her sabah ah diye
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özlemle uyandığım yerdir gurbet.
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gömülmek istemediğim, vurulursam gözlerimin, kandırılırsam yüreğimin,
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üzülürsem tüm benliğimin sızladığı, , herhangi bir yerdir gurbet. Dereleri derelerim,
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dağlap dağlarım olmayan, yollarına yollarım diyemediğim, köyü köyüme benzemeyen
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herhangi bir yerdir gurbet,
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Sıla ise bir süre ayrı kaldığıbir yere veya yakınlarına kavuşmaktır. Gurbetteki bir kimse
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ve özlediği yerdir. Sıla vatanına, özlem duyduğu anaya, babaya, yar
kavuşmadır. Her gurbete ç1ka.pının tekrar dönmeyi arzuladığıdır.
için doğup büyüdüğü
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l$ketini

• ııaman
sıyasitkimi··ıan\,®,dtt:sofyal.tıedenlerdir.

'Bue çalışınaô~11ğ0rbett'e,
yaşayan ya- da gurbeti yaşamış olan kişilerle gözlem tekniği
kullanılınıştır""Q;:özlem
;tbelli"birkimse, yer, olay, nesne, durum.ve şartta ait.bilgi toplamak
1bir
için1rbelıirli'1hşdııtleı;e.1)yöneltilmiş
bakış ve dinleyiştir.51 Bu teknikte -kaynak sahıslara
If

belıli. başlı .bazı ,somlav.yönelterek onların yaşamış oldukları, zorlukları, niçin gG'ç etmek
zottıında;;kaldıldan,,memleketlerine dtıydukları özlemleri ses kayıdına alarak. da:ııa sonra
ygzıya•·aktardım.-Bu,tekniği kullanırken, bazı zorluklarla karşılaştım -bunların ,en ,büyüğü
kaynak-şahıs.bulmada oldu, Gurbeti yaşamış çok ihsanla karşılaştım hatta herkes.1diçük~a
dı\tböytikayrılıklar yaşamışlardır fakatbu ayrılıklar sonucunda memlekete duyulan özlemi,
ka:vuşmaisteğini.dile getirmeyi başarabilen çok az insanla karşılaştım, duygularını ifade
eden az insan bulmam dolayısıyla bu çalışmada istediğim kadar kayı:ıakşahısla Konuşma
imkanı,bulamadım bu durumda.çalışmanın eksik tarafı' oldu.

Gurbeti yaşamak zordur. Bir. de zorla gurbete çıkarılmak yani göç ettirilmek en zorudur.
Yeryüzünde göçe en fazla maruz kalan milletlerden biri Türklerdir. Çin'den Hindistan'a,
Kafkaslardan Rumeli topraklarına kadar geniş bir alana yayılan ·'Fürkletitrirç.@
çatışmak zorunda .kalmış; bazen onları .göçmek zR\)runda bırakısken, bazen.'"'
e

göçm.ek,durmnunda kalmışlardır. "Tarihsel süreç · içinde -göç olgusunun. :fütltle~ ,için
aliş-rlmış·Arir dunun olduğu kolayca söylenebilir. Türkler tarihin hiçbiı _ .döne.ınfnde gö~
sürecinden uzak olmamışlardır. Türk tarihinin, önemli bir kısmını- göçler oluştuntr. Orta
Asya'da · başlayan

bu

göçler

Anadolu'da noktalanmış

'görünse de, Osmanlı

İmparatorluğu'nun. genişlemesiyle devam etmiş ve nihaşet 1960?larda haşlayan yeni bit
•• 'O
1 T"urkler bu,,l\,ez.,ı.sçı,;,g0runı.urıl!l$lue
t, . . '
.•. ••..•. ' ~ı...ı.,•• ... ...J
•• ••
ürdü
. ... 1 eredi·,r..,,s2. "-ça· ıı:.şmaı.,ıı;ı;!;gı.ııf
,ı.. l!I ew.ı:C'Js:
""""'""J.ft
sureçıe
goçu.sm
urmuş
zorunda.kalan ,.Tmkleiıiu.:rl:m,ggçler esnasında .yaşamış-efdaklan zorlukları. ve bu gö9lerin
büyüklüklerini,..çok~de~ata~-~irmeaeıı,sayılarla verilmeye· çalışıldı. Tabii ,Id, bu. rakamlar
'

kesin,olmayıp-birz,t$1:nt:ıve:n1~ı:le,orta:ra
çıkarılan talimini-sa.yılardır.
1

" ?

:.Jlft1~_1.e~ ı"-~.~--"'
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t,,;;-,;,} .• ,.., ,.
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sı Karasar, N.(2005)d3jliı;nselAraştırına Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
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Hüseyin Yazıcı, G~_ç Bdebiyatı; Kaknüs Yayınlan, İstanbul, 2002, s.6
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en çqk~M,ş];s,nen, konuların. 1:laşında, gurbet, .ve stla kavxanrlan
ı;ıı-

gettneldıediıı-:d{;ürRler en faz!! :·s~ve~81l!Z .kalan mitletleFd:en.olduğu için .bu kavramlara
yabancı'<-ıdeğiılqiri~l: Şairlerirµtz\föirçoğu gurbet· el1eretıgitm~k zenıada kalmışlm-,ya &a

...·.·"' , ., r ,

sürğtın.edi!eı;¢!c-'vaU'niaıi~~ hası:et: brsakılmışlaedıı-bu 'aJw.kalıştar gurbet şiirlemıin ortaya
"'

.

_,_ . ; . :.

/~

:iif:~ ·. }.-~:

.

-

çıktna:sıııra tseb:"~p-:ttl~'!ıitvrtYunusEmre' den . .Aşık .Veysel'e ikadar · birçok şammiz. guıbet
temalı..;;,şii~ler{İ¥JıZfıtiıştıt .. ,.13:ıı çalışmada.gurbet

ve.sıla temalı birçok şiire yer verilmiştir.

Şi'tirlerifi'l.i~inldyafdtmtanyla,onların dile getirdikleri şiirlerle özlem duygulannın dışa
aktarımını sağlaıaakta yardımcı olmuşlardır. Tezde, Türk edebiyatında gurbet ve sıla
kawaıhtanna,ıre,ikadar çok yer verildiğini gesterllmiştir. Sadece şiir. de.değfl ~\l,rlkdye
ve;r0n,:anl.arda..ıfa ,gurbet ve sıla kavramı çokça:Jşleııntl_ş.tir.>Çalışmada
örnek teşkil etmesi
sebebiyle fazla ayrıntılara girilmeden yüzeysel olarak şiir, türkü, hikaye ve roman
ömelslerine.yer verilmiştir.
·-~ ı

. Gutbeti 'yaşamak· zordur, adı bile soğuk geliyor insana, şöyle derinlerdebir yer de,
içerinizin öksüz kaldığım hissedersiniz, eğer gurbette yaşıyorsanız. Hep bir· yanmız
yfu-ımdır, hep bir şeyleriniz eksiktir yaşamınızda.

, Sadece nefes alıyorsunuzdur ve vaktiniz günlük koşuşturmalar içerisinde,

geçiyordın

mutlaka, Ama ya içerinizde ki o adım koyamadığınız şey? O sızı. Hani bilıiliğ_iniı ama ne
{,

olduğunu tam tarif edemediğiniz o sıkıntı. Daralıverir yüreğiniz, bazen, içerinizden
çıkacakmış gibi oluverir.. . Hiç bir yere sığamazsınız. Bütün suçu gurbete }'1iklersiniz,

-

'

yalnızlığınızla baş başa kalıverince, gidecek kapı sığınacak bir liman bulamayınca ne zor
geçer dakikalarınız. Siz isteseniz de hiç yakanızı bırakmayan gurbet, ne demişler, "Bir
ayrılık bir yoksulluk bil' de ölüm. Gurbette olan, ayrılıktan ölür her-gün" Gurbet" her an
I!'·

-

sizinledir, nefesiniz gibi.- İnsanlarla konuşmalarınız bile tam istediğiniz gibi değildir. Kafa
sallarsınız, ya da din}iyôım~ş.gibi yaparsınız ya da dinleniyor sanırsınız kendinizi, ama bir
~·

.

'

;,,

-v __ '· "r

bakmışsınız ki boş.. gözlede .dinlenmediğinizi anlarsınız. Hep beyninizin derinlikleri

~..

«:

t );

<..

Gerçek bir dost bile
bulamazsınız sizi dJnleyeclk;, .Nafile, sığınacak hep bir liman ararsınız. Ünlü Ş:air
'f}J

--~·

Karacaoğlan, ne kadjr güzel ruı;latmış. dizelerinde gurbeti. '' Gurbette ömrüm ge.çe;cek2 bir
d~acık yerimde yok;~Ö~ptdetdı:ı:n dökecek bir münasip(Vefalı) yarim de yo''"

'
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bakmışınız ki ,gôz
j:,~~ailai-l~.{zdaıı
süzülüvermiş yaşlar. Kimi geceler yutkunamazsınız bile,
~
~. '

oğJt~ınızabir şeyler. Kimi gecelerse bakmışınız ki bir deli fırtına ile
,f'.ij'j'

' '

'

'

' '

''

'

' .~

i yağmur oluverir gözyaşlarınız. "Gurbetlik ne uçsuz bucaksız mavi
, } ~rta~ında tek başına olmaktır. Gurbetlik sevdiklerinden uzak ve

7A°~lında
:f

hayatı anlamak için gurbeti yaşamalı ki değerini bilmedilderimiziiı kıymetini

•

•

.

'\

daha iyi anlanialı ;e onlara sahip olmanın mutluluğunu yaşamalıyız.
·~~ "'l"'

•

Yaşamalı ki hayatı anlamalı...
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.\.\Yaş~alı ki dostlukları kaybetmemeli ....
.
Yaşamalı ki gurbeti anlamalı. .....
~ -~.

.

,.

i

· -·~.::.o:.·n>f

,ı., ·~~Atıit.'ihı
~.~~.:ı.-;
'· _.

_,,; .•;,ı:,r ~

l,_ı,,:",::dı. ' ~/1İl.it
'!',h~
;,_,._,ı:;.,~

\ ., ı:ı}~ı\
•.. t~ttt,q):\;

r , r. k · .-. -,

"

i

:

'!,,

'a

;

:1; ~- ,.,.

191

,

KAYNAKLAR

f~Ş~.aa.·.
. tj Xay.ı~arı, is:tantJul 2001.
ttın~AtP-,,, ,,
'ih

Al>,KA )".t'}:N', Tayla,ı;,0.<1J: ve Değişme, İstanbul ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi Basımevi,
'vf",<:Jİ'f~i"~* ~~

t" ,..

,

··

'

·

· ,·

·

'

'

Istanbul
1.919. ·
'. ., ,' ,,,,. J~~.;'

~w~;

) ..,,:_.. ~:,~~ . Y~f:._f

A1'fAR: .

,,yavuz,_ . Bµı Yılın Yüz,, Şairi, .1zerbaycan Şip- AntQl~~si? Kültfir

a~~\t$J YayırtJ,n,

'i

'_;;,•..~.. -,

, ' ",,. ·,

Ankara 2000.

. ;

A~QAÇ" Feridun, Sürgünlüğün Bin Yüzü Sürgünde .~d~}?iyatçılar, Can Yayınları, İ,~tanbul
,_f;

i-\ ,·

' •

;

·! 'i

•

•

.

e ' ·~

._·

.

;

2004.

'
.
ARSLAN,
Hüseyin,
16.
Yy.
Osmanlı
Toplumunda
Yönetim,
Nüfus,İskan,
Göç ve Sürgün,
.
.... ' :~ t ;}
.ı:•

ı

Kaknüs,. Yayınlan, İstanbul 2001.
'?

;.. •

••

•

_. ,

~

•

AYATA, Y~us·, ~'Türk Edebiy~ı'nda Dış Göç
{:} '.

.i

\

.

,.,

'

.:

;;

~-Bir 'i)ış G_öç'.Romaıµ Örneği Olarak
..~·-

l

~

-. ~ '~

"

i

'

"'

Çırpıntılar, Turkish Studies, İnternational Periodical, For the Languages Literanıre
and aHistory of Turkish or Turkic, Volume: 3~~; ~~~g &~08: 97-122.
A;XPOOAN,
Bekir,
Cumhuriyet
Dönemi
Hikaye
ve ~-Romanda
Köyden
Kecııte
Göç,
Ankara
j '•
_ '."
; 1 •
';·
~· -..
,
.•
..~ ~t; ;~' •
"-" ~. '• ~,. :,t
- l
_
'<

, .:

.-O~ver~itesi:Dil ve TarihCoğrafyası Fakültesi Lisans Tezi, 198(
Ii:AN~I~ Ni~a~Sami, Metinlerle Edebi Bilgile;, .İs~bul
'

;

. . .~,~

_. {;.(,;

·'.

.'

1950·.',

.{

:-; . . ·l

~ 1:

{\>,<;.

.

BORATAV,_PettevNaili, Folklor ve Edebiyat 2, Adam Yayınları, İstanbul 19~i.,~
t_, · _., , · . ., · ,;- . .;
-·- ·
.,. · · ;. .-, ; t }'., _ <!J.-~ '.'
-- -1-_ ·--~;·•-~:,
•
u~
ÇN(IR,
Sabri,
"Türkiye'de
Gecekondu Sorunu. ve
Politikaları",
-Hukl;ılm
Eelspt}.
ye
~
.
_t
·<.
i. .;; t
:
,
- '"'
;;,
":f. •

~

,

'

~

Sosyolojik Balq~lqr~cy: Sempozyumu, 25-29 Ağustos 2008, İstanbul.
•,

·;

-'><.i•:

,·:•,l'

OpKIR, Sa\>fiJ İfl~i~WF" ve 'foplum Yazıları, ~~Wtf:J9t~bevi ~flYI~,
QOKUM,
Sevinç;,Çtrp;ntılar,
ÖtükenYayınları, İstanbul 1996.
r.
'.
'•r
._.
Ç;f~"YM,~_Set~~~~-~tükenYar11,11arıf,i~J~?;ıl
DEVE1yLI9qt~l~~~s-=ı~~2005.
. .. , ,

19~5.

lsp~

20~8.

. , .

Türkçe Ans,il<l.?f~edt~:Lü~~t, J\Y~ ~tab~vi, Ankara
e,
-..,. :.

~-

Aııad_oıu;~~~ l~k

Göçleri, :Qursık Yayınlan,

Müslümanları İskan Politikası (1913-1918),

192

Türküleri, Töf~iy~İş

.eant<a:sıı Kültür

Yayınları, J\nl{ara

t'·

Jlı98:6~
~

Bt.1;;i;

'0

..•

tÖKT~

A. , KAYGALAK S. h ıcfü~;¥~hl{-en;tl~şme7\ Sosyal Hizmet Sempozyumu,
:.'.>,;·liii

lrc · ~:~ara
1999.
···'l',l

i

'·'

. ,,tı,,ıı

f

·~

o

•

tIKMJ2?I.tNazım,Henüz Vakit Varken Gülüm, Haz. Raşit Çavaş, Yapı Kredi Yayınları,
f'.it'.

t,'.,"iJstaİil,ul2012.
~~:~/ '..
.
f.
-. ~;,
,_~-' ~.;
~EK;JN,edim, Rumeli'4,eiiır.t\Jı~dS?.lu'ya Türk.Göçleri; Türk Tarih Kurumu Yayuıları,
'

)~,,

Al

~~

{ (ı-f~ara 1994. .,1(w.Jk
•

':<':#-•,}

•

•

ANSK~ijerbey[,J*liit:kMalk. Şiiri (Çev. · Abd.urrahnlan GÜZEL), Dünya Edebiyatından

,~ ~e,me-l~Jyls,.. 1 o~ easkı, 1977.
,~'U"'l.Sü~ıN,
.Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara200S.
INL'U~Y.:, ~efik,Halit;1Menıleket Hikayeleri ve YerıAıltında:DünyaVar, İnkılap Yayınlan,

• >· t ,jstanbul ~.ü06.

. , . ,• .,_

-~'-LAT~ .K~mal,H~,~Osmanh Modemleşınesi.,Jn.u1;~ ijit~b.eyi, Ankara 2002.
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü l, Kültür ve Turizm Bakanlığı-Yayınlan, Ankara
,, 1991.
KEMAL,,Orhan~Gurbşt Kuşları, Tekin Yayınevi, İstanbul 1995.
~MALf ,Y:aş~HwyµktekiNar Ağacı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2011.

KIR.'1:MLI, :Hşka,n, '.' "Kırım: Rus İdaresi Dönemi", Türkiye Diyanet· Vakfı İslam
~

'

<

•••

Ansiklopedisi, Cilt 25, Ankara 2002.
KUP&;ET;;Cevdet,;;Q~~klerleEdebiyat Bilgileri 1, İnkılap Kitabevi İstanbul 2003.
MG, Ç~'fHY1 Justin, Müslümanlar ve Azınlıklar, Çeviren, Bilge U~

İnkılap

. Nayw~rJ~t!4iQYhl.998.
MCCARTHY~ J~s.tip.,,Ôlyın ve Sürgün, Çeviren, Bilge UMAR, İnkılap Yayınlan, İstanbul
1998.
MORKOÇ, Ayv~i\Ş~}fa~ç:~Qkum'un "Rozalya Ana" Hikayesinde Kırım Türklerinin Göç
-

'i

l:\:f'

:-;;

i~.;

Hadisesi v:~:~~,a~ .;,Ş~ygisi Turkish Studies International Periodical For the
Languages, ~it~'iifut! ~d~f!iştory of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
•

.

<·.,:;r'.'.rj?-->f

~'

~•· IY'fu _ :

~ESlM, Ali, Kıbnslı :Türklerip.J(aderi: Göç, Halkbilimi Dergisi, Sayı:56, Lefko,
':!

~I,!

- "

;\f' ~

ÖGEL, Bahae4ç}iIJ-i~D~den~ı~üı.ie Türk Kültürünün Gelişme Çağları, TOrk Dünyası
Araştı.rmaı~r:V~fı~ ist~fıuv2001.
ÖZGÜVEN, İb'Xa'.liiJP"Ethe~, kaştJnnada, Seçmede, Psikolojik Danışmada Görüşme İlke
•,:

-

-

,Icy,

193

~

~~s

LELLİ,Calüt, Halk Türküleri Evlerinin Ö.il-41;;~~-iXayınları, İstanbul 2002.
f@'I -

:'i .. "

.

~LAN GTJL: Songül, "Dış Göçler, YJJisµl:luk ve Türkiye'de Göçmenlere _Yönelik
,,,Nardrm[,", İnsan Kaynaklan Yıflığt;,,G,jlt23-24,2002.
.

'

;.ft!",,:;

[Şf:R\1fllUil N. , Rumeli'den Til!:.k Göçleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
~;t

\MayJt1Jarı,
Ankara 1968.
·;)'

N,asNifü1:J'ürk Halk Müziği veOyunları, Ankara 1984.
··~;;e;t

~e;~~Jfyiahmut,
Dış Göç-veEğitim, Anı Yayıncılık, Ankara 2000.
•
,#Ji ]
t

:

T

ÖR.<{!Jij;-ıMehmet, Halk~'fürlHifeiiriinDoğuşu Üzerine Bazı Notlar, Ankara Üniversitesi
._c:ıe,;ı

.

t??

..

Dil:I\irl.}ı
Coğrafya-Fakültesi
Dergisi C 4, Ankara 1946.
'·;-'¥1. ~
~~
C

Turan Neşriyat Yurnu, .

'OUN~.R:,~uz,tifferjTürkü Üzerine, T.F.A. 3, l. Baskı 1955.
ı.L(ŞIN~ Gemal, Göç Sesyelojisi, Anı Yayınları, Ankara 2004.
~ICI; .Hüseyin, Göç Edebiyatı, Kaknüs · Yayıaları, İstanbul 2002.

~

IM:YNAKhARI

wwyv ,baglamist:c.om
WWW;turkuler
.• com.
www.turkudostlan.net
www:ant:olojkcom
WWW ;e.debiMataefteri.com

www.belgeler.com
.
.. - .
WWW,:tlıirkıshstud~es.net
.
·- ~
- .
,-

_';i

'\'

r:'

. '· i

}

f

ı

f
f

•'t.~~·;

,,.,..

UM

~.,,, t
( ,ı,ı:~,;".''j_'.;.i~.:'.>'

Eğiıiwiıtlıı:r~,,w İ~eikul
D~tft}l!l~ıtıtilrkv«Lytd:07.08.2012 Burdur merkez
:.,, Jt!

~,/.~

'(};'.

Kaynak kişinin adı ve soyadı: Habib Derzinevesi
Do:ğunı~y.erj1:'l'ebri'.z I İran,
1\,1".~ I ~· eı.~ ,t.
..
ı· .
ıT.rıı.Ş,; :egı:;ogre am gerev ısı
E:ğitkntdurumu: Üniversite
De~em:e tarlhi ve yeri: 06.11.2012 I Lefkoşa
ı-t.

t'.ı_;:-~.~-~

Kayn·afi,kişiiıin adı ve soyadı: 'İsmai! ALP.ER: · ·, ı:'
Doğum yeri: Tekirdağ
M.eşle:ği: &e.rbestmeslek
¥aşJ~'A·S·. r ·
Eğit,int1dtifctUD)u: Ortaokul
Der.leme tarihi ve yeri:29.10.2012-Isparta Merkez
.•. }

Karnak -kişinin adt~.£;soyadı: .Mazlnm Karaoğlaa.
Doğum yeri: Dersim (Tunceli) Pülümür
Mesleği: Öğretmen.
Yaşu56
Eğitim duruJJ}u:;Q,~~e,site
Derleme tar,ilti~v.e.,M:e.rj:ııf§p~amerkez, 26.06.2012
'

:,;;,:t '~,_., ,;- .•

;(ev;,
,·ıi

;. ~-;}r;

Doğum yeri;
Mesleği: İşçi
Yaşı: 70

-tse

:,ı:-,

,'.pr~:,:11

!?'·ı

l1pattjı,;.KeçilSqf I\i Şepjr Kasabası

HJS

, Eğitim durumu: İlkokul
' Derleme

tarihi v~ ye_ri: OJ .11.2012 - Isparta Merkez
_,

,j

\':.
\~

.·:....,

,}: _~

Kaynak kişinin adı ve seyadı; VelLAı~s.an . .s_
'

, ••.. ~~

·ı;..;...

J'

Doğum~ftJJ!K:~füG>tlo/.Senir ·-· ,~ ..

f~J~~~~\ ;~~ı?~'.-

:fif ... •;, ''"'~""'"''

Mes}~a-v:,,fm'.@ce.1, .• " - · - , 1.'

";", 1 : _'

"',l-

.f:ı<';'~~

;.

"t

••

.

..•

196

EKLER

Türk işçil~rininAlmanya'y3 gjdişi

Türk işçilerjJ.iinAlmaııya'ya varışları

..-,,
.,).f

nı:ıuq lf•fO.L ·u3p3 39.ff u..(, rqopsuv
'

'!200

ÖZGEÇMİŞ

ıd${S.jf(BJ~GİLER
•

a .•

;,·•

-~

·,:İ,.

'.•'

Adı- Soya~ı;:Eınine ÖZGÜL
Doğum Yeri ve Tarihi: ISPARTA- K~fig()ph.1:, 02.08.198.8

Med_eııi HaU: Bekar
Telefon (cep,1-0506 226 52 76-0533 822·62 81
r:c

e-IQ3jJ:t,etn~ıtıeozgul32@g~flil.com

,:·_'";.'!\.

Öl~ImNİMUU&!fflltl
' ?:,-~'}~•/''''!, )'',,,, , "'
!
•,c ~"•

•

'. ;;

ev

Yü:kş-e~ l4l~J,1s;-.,'):akın Doğu Üniversitesi .:~;Ş:~_iti@,
Enstitüsü, HaitbHiw.J
-.
~ 1l~liıpıler
.
,.

'

.,;,

.

·'.

'

., .

'

Eğitinri-Anal!>iliıw~m:alt,
,.
.

ıo-ı 1 •.2013

\

.

Lis.3ll$•,ltğit1D)h,:S:ül~ynıan
Demirel Üııiversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi; ?:{trk
;·. -~- ,..
·"·
Edebirat};·~ij~}li 2G07-201 l
Lise: Isparta ~illi Piyango Anadolu Lisesi, 2002-2006
Ortaokul: Özel Altınbaşak İlköğretim Okulu 1995-2002 (2. Sınıf dan itibaren)

İlko.,u-ı;:
,Qülistan İlköğretim
Okulul994-1995 (1. sınıf)
·~ ~ ~~,.
.

.-

