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BETİK HAKKINDA 

Ensar KILIÇ (Yayın Danışmanı) 

“Anadolu” konulu bu sayımızda zengin bir içerikle karşınızdayız. Dergimizi 

keyifle okumanız dileğiyle… 

“Betik”e Kendi Yazımı/Sanatsal Çalışmamı Nasıl Önerebilirim? 

 

Siz de aşağıdaki “telif hakkı ve sorumluluk beyanı” hususlarını kabul ederek elektronik 

yayınımıza yazı önermek istiyorsanız derginin biçimsel ve tematik gerekliliklerine uygun 

yazılarınızı yonetici@simitcay.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. 

 Haziran 2021 sayımız için konu olarak “İnsan” seçilmiştir. Başka bir konuyu ihtiva 

eden yazılar kabul edilmeyecektir. 

 Dergiye önerilen yazıların “İnsan” temasını ihtiva etmesi zorunludur. 

 

Telif ve sorumluluk beyanı 

 Yayımlanmak üzere gönderilen hiçbir eser için telif hakkı maksadıyla ödeme yapılmaz. 

 Eseri gönderen kişi metnin içeriğinden ve verdiği mesajdan, doğacak hukuki 

durumlardan, intihalden veya eser daha önce başka bir yerde yayımlandıysa bu durumun 

oluşturduğu yasal sorumluluklardan bizzat kendisi sorumludur. 

 Eseri gönderen kişi gönderdiği yazının telif haklarını devrettiğini kabul eder. Bununla 

birlikte yazar, bu yazısını (kendi adıyla müstakil olarak çıkması  şartıyla) şiir, roman, 

öykü vb. şahsi kitaplarında izne ihtiyaç duymaksızın yayımlayabilir, kendi yazısına ait 

bölümü internet ortamında paylaşıp çoğaltabilir. 

 Eserin sonunda yazar adını, soyadını doğru şekilde beyan etmekle yükümlüdür. 

 Yazısının yayımlanması için yonetici@simitcay.com e-posta adresine yazı gönderen 

herkes yukarıdaki şartları ve sorumlulukları peşinen kabul ve tebellüğ etmiş sayılır. 

 Dergi danışman ve editörleri kabul edilen yazılardaki imla, noktalama hataları ve anlatım 

bozuklukları nedenleriyle kısmi (anlam farkı doğurmayacak, yazarın tarzına müdahale 

etmeyecek) değişiklikler yapmaya yetkilidir. 
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EDİTÖRDEN: “RÜYA” BETİK 
ÜZERİNE 

ördüncü sayımızı bir tatlı “Rüya” bir huzursuz “Kâbus” teması 

etrafında uyku ile uyanıklık hâli arasında oluşturduk. Edebiyatın büyülü 

dünyasında kimi vakit berzah âleminden rastlaştığımız dostlara selam 

durmayı da ihmal etmedik ve bu bizi oldukça heyecanlandırdı. “Rüya” Betik’te 

Yedi Meşale edebiyat topluluğunun kurucularından edebiyatçı ve edebiyat 

tarihçisi Cevdet Kudret Solok’un kızı Ayşe Kudret ile yaptığımız söyleşiyi ve 

sanatçıya ait daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış fotoğrafları 

edebiyatseverlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Değerli söyleşi için Ayşe 

Kudret’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. “Rüya” sayımızda “Betik” ailesi için 

anlamlı bir atılım olarak ortaklaşa kaleme aldığımız “Rüya Tabiri” yazımızı da 

beğenilerinize sunmaktayız. Hayatın kimi rüya kimi kâbus hâlini aldığı zamanın 

labirentinde tıngır mıngır ilerlerken yol üzerinde rastlaştığımız ve yolda 

kaybettiğimiz; ararken yitirip umudu kesmişken bulduğumuz ne çok umut, 

kırgınlık ve dahi hayal penceresi varsa pek çoğu satırlarımızda okurunu bekliyor. 

Bedenlerimiz yatağında mışıl mışıl uyurken ruhlarımız gönlünü nerelere 

kondurmuş gelin hep beraber takip edelim! Büyük rüyamızın ortasında şiirle, 

tiyatroyla, müzikle beslenirken gönlümüzde taze umutlar yeşerten varlığını hep 

hissettiğimiz ve kalbimizde yaşayacak büyük ustalara  –Demir Özlü, Rasim 

Öztekin- gökyüzünden yeşeren bin bir çiçek, gönlümüzden yankılanan hoş 

sedalarla… “Rüya” Betik’le yeni yolculuğumuzda: 

“Öyle sanıyordum ki başka bir yaşam gerekliydi bana. 

 

İlerde yaşanacak ya da geçmişte yaşanmış. 

 

Bu yüzden pek çok düş görüyordum. 

 

Demir Özlü” 

 

        Seda Nur KURT 

                                                                                               

D 
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ANADOLU’NUN KISA TARİHİ* 
Ensar KILIÇ 

 
Öz: Anadolu binlerce yıllık kadim bir medeniyetler beşiğidir. Bu topraklarda 

Luvilerden başlayarak onlarca farklı medeniyet doğmuş, büyümüş ve ölmüştür. 

Ancak tüm bu medeniyetler, dünya tarihine önemli katkılar sunmuş ve Anadolu’yu 

küresel kültürün mihenk noktalarından biri hâline getirmiştir. İşte bu yazımızda, 

binlerce yıllık Anadolu tarihinin Cumhuriyet Dönemi’ne kadar olan kesitini sizler 

için özetliyoruz. 

Anahtar kelimeler: Anadolu tarihi, Anadolu isminin efsanesi, ilk Anadolu 

uygarlıkları, Anadolu Türk medeniyeti. 

Abstract: Anatolia is a cradle of thousands of years old civilizations. Dozens of 

different civilizations were born, grew and died in these lands, starting with the 

Luwians. However, all these civilizations have made important contributions to 

world history and have made Anatolia one of the touchstones of global culture. 

Here in this article, we summarize the section of Anatolian history of thousands of 

years up to the Republican Period for you. 

Keywords: Anatolian history, legend of the name Anatolia, first Anatolian 

civilizations, Anatolian Turkish civilization. 

 

                                                           
* Künye: Kılıç, Ensar (2021). “Anadolu’nun Kısa Tarihi”. Simit Çay Betik, S. 5, s. 1-7.. 
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Anadolu ne demek? 

Anadolu kelimesinin kökeni konusunda birçok farklı görüş var. Ayrıca neredeyse 

tüm yer isimlerinde olduğu gibi Anadolu kelimesi için de halk tarafından üretilen 

“halk etimolojileri” mevcut.  

Bilimsel açıdan bakıldığında Anadolu kelimesi, Grekçe kökenlidir. 7. yüzyıldan 

sonra yaygın olarak kullanılmıştır. Nitekim Yunanlar, bu coğrafyayı Ἀνατολή 

(Anatolḗ) yani “Doğu” olarak adlandırmıştır. Grekçedeki bu kelime “Güneş’in 

yükselmesi” anlamındaki ἀνατέλλω (anatello) kelimesinden gelmektedir. 

Türkler Anadolu kelimesini fetihler sırasında öğrenmiştir. Türklerde sözlü efsane 

ve halk etimolojisi kültürünün yaygın olması, Anadolu adının oluşumu ile ilgili 

de çeşitli anlatıların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bunlardan en bilineni Kırmızı 

Ebe efsanesidir.  

Söylenceye göre Selçuklu’nun dirayetli sultanı Alâeddin Keykubat, 

seferden dönerken Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinden 

geçmektedir. Bu esnada sultanın askerleri susuzluk içindedir. 

Taşlıca köyüne ulaştıklarında ordunun durumunu fark eden Kırmızı 

Ebe ve oğlu Oruç, sultandan orduyu burada konaklatmasını ister. 

Sultan da bunu kabul eder. Kırmızı Ebe yeni hazırladığı yayık 

ayranını ayran taşına döker. Tüm askerler sırayla Kırmızı Ebe’nin 

dağıttığı ayrandan içmeye başlar. Ancak Kırmızı Ebe’nin dağıttığı 

bu ayran hiç tükenmez. Bunu gören Kırmızı Ebe, askerlerin 

ayrandan daha da fazla içmelerini ister. Artık askerler hem yakıcı 

sıcağın verdiği susuzluktan kurtulmuş hem de iyice güç toplamıştır. 

Bu sebeple ayranın kendilerine yeterli geldiği anlamında “ana 

dolu” şeklinde Kırmızı Ebe’ye seslenmeye başlarlar. İşte Anadolu 

ismi buradan gelir. 

Bu söylence Anadolu halkı tarafından o denli sevilip benimsenmiştir ki bugün 

Kızılcahamam’ın Taşlıca köyünde bulunan Kırmızı Ebe Türbesi her yıl çok 

sayıda insan tarafından ziyaret edilmektedir. Ayrıca burada askerlere ayranın 

dağıtıldığına inanılan bir ayran taşı da mevcuttur. 

Anadolu tarihi nerede başlar? 

Anadolu tarihsel olarak insanın tarih sahnesine çıktığı kadim topraklardır. 

Nitekim yaklaşık 14 bin yıl önce yaşanan Buz Devri’nden sonra bu topraklar 
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Hint-Avrupa ve Altay milletlerinin dünyaya yeniden yayıldığı coğrafya olarak 

kabul edilir. Daha basit bir ifade ile bugünkü Avrupa milletleri, İranlılar, Hintler, 

Türkler, Japonlar ve Korelilerin tüm dünyaya Anadolu’dan yayıldığına dair 

önemli genetik veriler vardır. 

İnsanoğlu henüz Tarım Devrimi gerçekleşmeden önce Anadolu’da yarı toplayıcı 

yaşam tarzıyla ilk mabetlerini inşa etmeye başlamıştır. Nitekim Göbeklitepe, 

günümüzden yaklaşık 13 bin yıl önce kurulmuş bir inanç merkezidir. Bu durum 

henüz tarım yapmayan insanlarının da “inanca” sahip olduğunu göstermesi 

bakımından önemlidir ve bilimdeki kültürün cemiyet hayatında ortaya çıktığı 

yönündeki yüzlerce yıllık kanaati altüst etmiştir.  

Anadolu’nun yalnızca Mezopotamya’ya açılan kısmında değil diğer birçok 

bölgesinde de erken dönem insan yerleşimlerine rastlanmıştır. Örneğin 

Trabzon’un Düzköy ilçesinde bulunan bir mağarada Göbeklitepe ile çağdaş insan 

kalıntılarına, kesici aletlere ve işlenmiş obsidyenlere rastlanmıştır. 

Anadolu kurulan ilk devlet nedir? 

Anadolu’da kurulan ilk devlet, bilinenin 

aksine Hititler değil Luvi Krallığı’dır. MÖ 

2000 yılına tarihlenen bu krallığın izlerine, 

bugünkü İzmir’in Selçuk (Luvice: Apasa) 

ilçesinde rastlanmaktadır. 

Luviler, Hitit Uygarlığı’nın hazırlayıcısı 

durumundadır. Nitekim bu uygarlık 

Hititlerden önce çivi yazısını kullanmıştır. 

Nitekim Luvi Krallığı, Hititlerin kuruluş 

yıllarında hâlâ ayaktadır ve başta Hititler 

olmak üzere Babilliler ve Hurriler ile kültürel 

bir temas içerisindedir. Luvilerin en büyük 

kralı Tarhuntadaru’dur. 

Zamanla başkentlerini bugünkü Adana civarına taşıyan Luviler, Kizzuvatna 

Uygarlığı’nın ortaya çıkmasıyla MÖ 1400’de tarih sahnesinden çekilmiştir. 

Bugün Anadolu’da kökeni Grekçeye dayandırılan birçok yer adı aslında Luvice 

kökenlidir. 

 

Luvi kenti Patin’in yöneticisi 

Şuppiluliuma  
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Anadolu’da hangi uygarlıklar kurulmuştur? 

Anadolu bir uygarlık beşiğidir. Bu sebeple Anadolu’da sayısız uygarlık 

kurulmuştur. Ayrıca Anadolu’da kurulmamakla birlikte Anadolu’ya hükmeden 

çok sayıda imparatorluk vardır. Bu eski imparatorluk ve uygarlıklar arasında 

Hititler, Frigyalılar, İyonlar, Urartular, Lidyalılar, Persler, Helenler, Doğu Roma, 

Selçuklular ve Osmanlılar ön plana çıkanlardır. 

Yazıyı etkin bir şekilde kullanmaları ve dünyadaki ilk devletler arası antlaşma 

olan Kadeş Barış Antlaşması’nı imzalamaları yönüyle Hititler, Anadolu’nun ilk 

gelişmiş medeniyetlerinden biridir. Ahşap işçiliğinin ustaları olan ve doğa ile 

barışık bir topluluk olan Frigler ise Anadolu’da tarım toplumunun temellerini 

atmıştır. Ayrıca hayvancılık ve maden işlemeciliği denince akla Urartular 

gelmektedir. İyonlar ve diğer Helenistik topluluklar felsefe ve pozitif bilimlere 

dair birçok temel buluşun mimarlarıdır. Lidyalılar ise parayı ilk kez kullanmaları 

yönüyle dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. 

Anadolu’da Türkler 

Hun İmparatoru Attila ile en yoğun dönemini yaşayan batı akınları, Kubrat gibi 

önemli Türk beylerinin Karadeniz’in kuzeyindeki ilerlemeleriyle güç 

kazanmıştır. Nitekim Hun ve Bulgar Türklerinin Avrupa’daki ilerleyişiyle, bu ön 

Türk kavimleri, Avrasya’nın demografik ve siyasi yapının oluşmasında etkili bir 

unsur hâline gelmiştir.  

Büyük Bulgar Hanlığı’nın kurucusu Kubrat, Bulgarlar ve Bizanslılar arasındaki 

ittifakın bir nişanesi olarak çocukluğunu İstanbul’daki Doğu Roma sarayında 

“siyasi tutsak” olarak geçirmiştir. Kubrat, Büyük Bulgar Hanlığı Dönemi’nde de 

Doğu Roma siyasetinde etkili bir figür olmayı başarmıştır. Bu yönüyle Kubrat, 

Anadolu ve İstanbul’da bulunan ilk Türk devlet adamlarından biri olmalıdır. 

Göktürkler de Anadolu ile siyasi ilişkilere sahiptir. Özellikle 6. yüzyılda 

Göktürklerin batı istikametindeki ilerlemesinden sorumlu olan Türkşad, Doğu 

Roma ve Kafkas kavimleriyle diplomatik ilişkiler kurmuştur. Öyle ki Batı 

kavimleri ona “Türkşad, Türksanf, Ta'n han, Turhantos, Turhat” gibi farklı 

isimler vermiştir. O, önce Doğu Roma ile iyi ilişkiler geliştirmiş, ardından Doğu 

Roma’yı “on dilli ve yalancı” olmakla itham ederek Karadeniz’in kuzeyinde 

Kırım’a ilerlemiştir.  
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Orta Asya’daki iklimsel sorunlar ve meraların yetersizliği gibi problemler, 

Türklerin sadece yayılma politikası ile değil iskân yönüyle de batıya ilerleyişinde 

etkili olmuştur. 

Çağrı ve Tuğrul Bey’in Anadolu’ya yönelen akınları, Anadolu’nun Türkleşmesi 

noktasındaki ilk kıvılcım olarak kabul edilebilir. Çünkü bu akınların nihayetinde 

Malazgirt Savaşı’yla (1071) Anadolu’nun kapıları Türklere sonuna kadar 

açılmıştır.  

Haddizatında Anadolu’da Malazgirt 

Savaşı’ndan daha önce de yerleşen Türk 

boyları vardır. Bunlardan en önemlileri Uz, 

Peçenek ve Kıpçak Türkleridir. Bizans 

ordusunda paralı asker olarak görev yapan 

bu Türk soylu topluluklar, Malazgirt Savaşı 

esnasında taraf değiştirerek Alparslan’ın 

1071’de kazandığı büyük zaferin önemli 

paydaşlarından biri olmuştur. 

Alparaslan’ın Anadolu’nun kapılarını 

Türklere açmasının ardından yaklaşık bir 

asır sonra II. Kılıç Arslan, 17 Eylül 1176 

tarihinde gerçekleşen savaşta Bizans 

ordusunu mağlup etmiştir. Miryokefalon 

Savaşı olarak bilinen bu hadise ile 

Anadolu’daki Türk egemenliği tam 

anlamıyla sağlanmıştır. 

Anadolu’nun Türkleşme süreci özellikle Miryakefalon Savaşı ve savaştan önceki 

on yılda büyük ivme kazanmıştır. Başka bir deyişle Anadolu’da birbiri ardına 

kurulmaya başlayan beylikler Miryakefalon Zaferi’nin müjdecisidir. 1071'de 

Danişmendliler, 1072'de Saltuklular, 1080'de Mengücekliler, 1081'de Çaka 

Beyliği ve 1102'de Artuklular; Anadolu topraklarında kurulan ilk beylikler 

olmuştur. Ayrıca 1077’de Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur. Bu gelişmeler 

özellikle Harezm ve İran coğrafyasından gelen Türk göçlerinin önünü açmıştır. 

Türk beylikleri ve Anadolu Selçukluları kısa sürede hızlı bir kalkınma ve 

teşkilatlanma başarısı göstermiştir. Özellikle Anadolu Selçuklularının Haçlılarla 

verdiği başarılı mücadele Türklerin İslam dünyasında da büyük sempati 

kazanmasını sağlamıştır. Ayrıca bu dönemde Anadolu’da birçok kervansaray, 

Alparslan’ın Diyojen’i esir almasını 

resmeden De Casibus Virorum 

Illustrium’dan alınmış kalma bir 

tablo 
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cami ve medrese inşa edilmiştir. Örneğin bugün 1102-1409 arasında yaşamış bir 

beylik olan Artukluların sadece Mardin’de bıraktığı yüzlerce eser mevcuttur. 

 

13. yüzyılda Moğol baskınları sonucunda Anadolu tam bir kaos ortamına 

sürüklenmiş, büyük veba salgını da bu kaosun boyutunu daha da artırmıştır. 

Ancak Moğollardan kaçan Türklerin kitleler hâlinde Anadolu’ya yönelmesi, 

Anadolu’daki Türk nüfusunu ciddi oranda artırmıştır. İşte bu durum Orta Asya’da 

oluşan Türk-İslam irfanının Anadolu’ya taşınmasını sağlamıştır. Edip Ahmet 

Yüknekî ve Hoca Ahmet Yesevî gibi erenlerin yolundan giden Yunus Emreler, 

Hacı Bektaşlar; Anadolu’nun Türkler için bir gönül coğrafyası olmasını 

sağlamıştır. Böylelikle Oğuz Türkleri, kadim ve destansı Dede Korkut anlatısının 

yanında yeni bir edebî iklimle tanışmıştır. 

Küçük bir beylikten dünyanın en büyük devletlerinden birine dönüşen Osmanlı, 

dünyanın her yerinde erin etkiler oluşturan kudretli bir Türk uygarlığı olarak 

Anadolu’da gövermiştir. Ancak Anadolu’dan filizlenen bu devlet zamanla kıtalar 

arası büyük bir stratejik ve askerî güce kavuşmuştur. Bunda Osmanlı’nın 

özellikle kurulma ve yükselme aşamalarında pozitif bilimlere ve savaş sanatına 

verdiği büyük önem kuşkusuz tartışılmaz bir yere sahiptir. Nitekim ilk kez 

sistemli tüfek birliklerini kullanan Osmanlı, dünya tarihinde gerçek anlamda ağır 

bombardıman ekipmanı üretip kullanan ilk devlettir. Öyle ki İstanbul’un fethinde 

şahi adı verilen ağır bombardıman toplarının rolü yadsınamaz.   

13. yüzyıl Anadolu’sunda Moğol istilaları en önemli siyasal olayların 

başında gelmektedir. 
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Osmanlı’nın askerî başarıları Avrupa’daki derebeylik sisteminin yıkılmasını 

hızlandırmış, coğrafi keşifleri tetiklemiştir. Aynı zamanda Osmanlı sanat ve 

yaşam pratiği alanında dünya kültür mirasına birçok yenilik sunmuştur. Dünya 

mimarlık tarihini değiştiren Mimar Sinan, Osmanlı mimarisinin en eşsiz 

eserlerini verirken tezhip, hat, minyatür ve ebru gibi alanlarda yüksek bir 

seviyeye ulaşılmıştır. Edebiyatta ise yıllarca taklit edilen Fars edebiyatından daha 

üstün örnekler verilmiştir. 

Osmanlı, siyasi açıdan en zor durumda olduğu dönemde bile Türk devlet aklı 

istikbalini kurtaracak cevherleri ve idealleri üretmeyi başarmıştır. Anadolu 

dışında kaybedilen her bir toprak parçasındaki Türkler, “ana yurt” bilinciyle 

Anadolu’ya toplanmış, böylelikle Anadolu’daki Türk nüfusun artması 

sağlanmıştır. Osmanlı’nın dağılma sürecine girdiği bir dönemde; öngörülü, 

gerçekçi, vatansever ve idealist Türk aydınları, Mustafa Kemâl Atatürk’ün 

önderliğinde Anadolu’nun sonsuza dek Türk yurdu kalacağını dünyaya 

haykırmıştır. 
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ANADOLU’YA DAİR 
 

Biz ağladıkça, güldükçe, sevdikçe, 
Bu dağların, ovaların serpildik yüreğine 
Dünden çıkagelen bugünün türküsü bu 
Bizi seven annelerin, ağlatan adamların 

Diş çıkaran bebenin, kundaktaki yavrunun 
 

Canlar verilir hayat bahşeden yollarında 
Nice sevdalar başlar biter bu göğün altında 

Nice kahramanlar gelir geçer 
Deniz de seremoni yapar dağ taş da 
Acısı da neşesi de türkülü Anadolu 

 
Ve bir görseniz, Anadolu’da kadınları 
Kibele’nin kendini unutmuş torunları 

Fedakârlıkla savaşır hayat cephesinde. 
Adamlar var görseniz o kadınların doğurduğu 

İhtiyatlı aşklarıyla, biri bin eden bereketli elleriyle 
Sevdası da korkusu da türkülü Anadolu 

 
Çocuklar var, rayihalı bebekler 

Işıl gözlerinde, pamuk tenlerinde 
Karakaşında, ipek saçında 

Kendini görürsün nazar bakışında 
Çünkü vardır sende de bir parça Anadolu 

 
Zeynep GÜLDİKEN 
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ANADOLU’DAN İSTANBUL’A GÖÇE BİR BAKIŞ: 

GELİN* 
 

inema bilinen gerçeklerin ekrandaki görüntüsüdür. Yeşilçam sinemasına 

baktığımız zaman birbirinden farklı Türkiye gerçeklerini görürüz. Göç, 

geçim sıkıntısı, zengin kız ve fakir oğlan, fabrikalar, zengin ama mutsuz 

temalar, sadakat, aşk derken kendi 

jargonunu oluşturan Türk sineması 

konuları işleyiş tarzıyla dünya 

sinemasından farklılaşır. Türk 

sinemasının özgün yapısını oluşturan bu 

temaların sebebi atılıma geçen Türkiye 

fikridir. 

2. Dünya Savaşından yaklaşık yirmi yıl 

sonra tüm dünyayı etkisi altına alan 

sanayi atılımı Türkiye’de başlayınca 

çifti çubuğu bırakan Anadolu insanı 

soluğu büyük şehirlerde alır. Ve bu 

göçler yoğunlukla İstanbul’adır. Taşı 

toprağı altın olan bu şehrin çilesi Ömer 

Lütfi AKAD’ın kamerasından perdeye 

göç temasıyla yansır. Gelin, Diyet ve 

Düğün üçlemesiyle göç sonrası 

yabancılaşmayı işleyen yönetmen 

insanların büyük şehirde var olma 

çabalarının kilitli kapılar arkasında 

kalmasını önler. 

Gelin filmi toplumsal gerçekçilik anlamında kültürel yabancılaşmanın perdeye 

yansımasıdır. Filmde, daha iyi yaşam koşulları için Yozgat'tan İstanbul'a gelen 

kalabalık bir ailenin şehirdeki yabancılaşması ve alışma süreci anlatılır. Ailenin 

                                                           
* Künye: Okan-Şengel, Ayşenur (2021). “Anadolu’dan İstanbul’a Göçe Bir Bakış: Gelin”. Simit 

Çay Betik, S. 5, s. 9-11. 

S 
Ayşenur OKAN ŞENGEL 
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en yaşlısı olan Hacı İlyas açmış olduğu bakkal dükkânını işletmekte oğulları Veli 

ile Hıdır da ona yardımcı olmaktadır. Hacı İlyas ve oğlu Hıdır market açmak için 

para biriktirmektedir. Osman'ın kalbinin delik olması nedeniyle hasta olduğu 

ortaya çıkar ve ameliyat olması halinde sağlığına kavuşacaktır ancak bunun için 

paraya ihtiyaç vardır. Hacı İlyas, Meryem'in para talebini sürekli olarak kendi 

kişisel hırsları için erteler. En sonunda Osman bir Kurban Bayramı'nda son 

günlerini görecektir. Meryem'in intikamı ise çok farklı olacaktır.1  Çünkü oğlu 

Osman’ı kaybeden Meryem tekrar hamiledir ve yeni çocuğunu kaybetmeye hiç 

niyeti yoktur. Eşini sürekli meşgul eden, huzurunu, ailesini, yuvasının düzenini 

bozan dükkânı düşman ilan eder ve yakar. 

Bu filmde Anadolu insanın yabancılaştığı kavram vicdandır. Aile üretim fabrikası 

gibi işler. Kaynana ve gelinler dükkânda satılacak turşuları kurar. Ağabey ve 

kardeş babalarının önderliğinde yeni bir dükkân için çabalar. Hayat 

mücadelesinde para için gösterilen çaba önemlidir. Diğer insanların size saygı 

duymasını zenginliğiniz sağlar diye düşünürler. Tabi bu zenginleşme zıtlıklarda 

barındırır. Hacı olan babanın dükkânında babadan gizli içki satılırken, gelinlerin 

evden erkeksiz çıkmaları namussuzluk olarak nitelenir. Böylece karşımıza yeni 

bir aile tipi çıkar,  gurbetçi aile. 

Bu aile kendi iç dinamiklerinde gelenekseli yaşatmaya çalışırken, dış 

dinamiklerini ekonomik açıdan zenginleşme üzerine kurar. Daha çok 

zenginleşmeye çalışan aileler genelde kırsalın varlıklı, saygın kimseleridir. Bu 

zenginleşmede para ana kasa olan baba ve ya bir aile büyüğünde toplanır. Evde 

büyüklerin sözü geçer. Kızları, gelinleri evde kendi sorumluluklarını yerine 

getirir ve asla dışarıda çalışamazlar. Çünkü kadının dış dünyaya açılması evdeki 

ataerkil düzenin yıkılması demektir. Gelin filminde de gördüğümüz üzere bu 

düzeni tehdit eden insanlar da vardır. Köyden şehre göç eden fakirler. Fakirler 

kelimesinin üzerinde durmak lazımdır. Bu insanlar köyde ağaların elinin altında 

ezilmektense köyde bir parça toprak sahibi olmak için şehre göç etmişlerdir. 

Çalışmak onlara yabancı bir kavram değildir. Bu nedenle şehrin çalışma düzenine 

ayak uydurarak fabrikalarda işçi olmuşlardır. 

İşçi sınıfının kadınları geleneğini korumak isteyen gurbetçi ailenin korkulu 

rüyasıdır. Kırsal çevrenin “evdeki kadını” namuslu, dışarıdaki kadını “namussuz” 

ilan etmesi tamamen kendi düzenini korumak içindir. 

                                                           
1 https://tr.wikipedia.org/wiki/Gelin_(film) 
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Fakat her düzen yıkılmak içindir. Gelin filmi örneğinde Osman’ın hastalığına 

“okuma, üflemeler” fayda etmeyince Annesi Meryem Osman’ı fabrikada çalışan 

bir arkadaşıyla “kimseden izin almadan” doktora götürür. Oğlunun hasta 

olduğunu öğrenir. Eve geldiğinde kimse oğlunun hastalığı ile ilgilenmez. Tüm 

aile fertleri onun “izin almadan evden çıkmasının”  derdindedir. Meryem düzene 

isyan etmektedir. 

 

Ömer Lütfi AKAD, bu anlamda “Türkiye’deki kadın hareketlerine destek olan, 

proje filme de imza atmıştır.” demek mümkündür. Çünkü oğlunu kaybeden 

Meryem, acizlikle kıvranmak yerine acısını içine gömer. Evladının yokluğundan 

güç alarak, onu anılarıyla var etmek için aile düzeninin temeli olan dükkânları 

yakar. Böylece kendi özgürlüğüne doğru kanat açar.  

Göçün sorunları üzerinden yola çıkan “Gelin” filmi, gecekondulaşmayı, arka 

mahalleleri, gelenekle çatışan moderni, kadın haklarını günümüzden kırk sekiz 

yıl önce işlemesiyle döneminin eğlence ve aşk temalı Yeşilçam geleneğinden 

ayrılır. Anadolu’dan kopuşa ışık tutar. 

 

 

Ömer Lütfi AKAD (1916-2011) 
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RUHUMDAN AKAN NEHİR 

 
 

Rüzgâr eritmiş ruhuna tutan karlı burçları, 
Kâfur kâselerden dökülmüş damla damla mey, 

Ahların en vakur Kevserlerine… 
 

Kayserler devrilmiş Battalların kaygusuyla, 
Ruhtan aşan gölgelerde. 

Kutsallarımızı zerk etti toprağına, 
Susuzluğunla uyandık kıraç ellerinin. 

Sen ki, 
İçimizi acımadan yakan bolluğun bile susattı, 

Öyle bir bedel ki bu, 
Ellerimizdeki oktu, kargıydı, pusattı! 

 
Ey asra hükmeden kılıcın doğduğu beşik, 

Delik deşik kalplerden dökülen sıla, 
Alparslan’ın, Kılıçarslan’ın tolgası, 

Burçlardaki miğfer… 
Kokunla uyandıkça her tan vakti, 

Biliriz başımızın üstünde gövermiş, 
Aziz gözlerinde ruhumuz yatar! 

 

Erdem KALAYCI 
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TÜRK YURDU ANADOLU*
 

Dalyan Sadıç 

 

eçmişten günümüze sürekli olarak Türk kavimlerinin Anadolu’ya ne zaman 

geldiği, Türklerin Anadolu’da ev sahibi mi yoksa misafir mi olduğu birçok 

tartışmaya konu olmuştur. Geçmişte olduğu kadar gelecek nesiller açısından 

da çok önemli bir yere sahip olacak bu konu üzerine, tarihî kaynaklar ve 

keşifler üzerinden naçizane düşüncelerimi de katarak siz değerli okuyucularımızı 

aydınlatmak adına bu yazımı kaleme almak istedim. 

Bilindiği üzere Anadolu Türk tarihi için XI. yüzyıl çok önemli bir yere sahiptir. 

Ancak Türkler için Anadolu’nun önemi çok daha gerilere gider.  Milattan önce 

eserlerini kaleme alan tarihçiler de dâhil olmak üzere birçok kaynakta Türklerin 

Anadolu ile ilişkileri yer alır. 

Özellikle 375 yılında başlayan ve günümüzdeki milletlerin ortaya çıkmasında önemli 

bir yeri olan kavimler göçü hareketi ile birlikte hız kazanan Anadolu meselesi, birbiri 

içine geçmiş tarihî olaylar silsilesinin bir devamı olmuş ve hâlen devam etmektedir. 

Öncelikle yazılı Anadolu Türk tarihi için önemli bir yeri olan Tuğrul ve Çağrı 

beylerin 1018 yılında başlayan Anadolu seferleri hakkında bilgi vermeden önce TRT 

Belgesel kanalında da dile getirilen Dr. Mustafa Aksoy’un konu ile ilgili 

araştırmasına2 kısaca değinmekte fayda var.  

En önemli ve en çok araştırma konusu olan Türklerin Anadolu’ya kesin olarak 

yerleşmesi hadisesi, 1071 Malazgirt Zaferi ile mi oldu yoksa 1071 sadece milattan 

önceki dönemlerden beri süregelen uzun ve uğraş verici bir ayakta kalma 

mücadelesinin dönüm noktası mı oldu? Bu hususta Ankara Güdül Salihler köyündeki 

                                                           
* Künye: Sadıç, Dalyan (2021). “Türk Yurdu Anadolu”. Simit Çay Betik, S. 5, s. 13-14. 
2 www.belgeseltarih.com 

G 
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kaya kabartma ve dövme tekniği ile işlenen resim ve çizimlerin keşfini ve bunun 

önemini birkaç görselle belirtmekte fayda var.3 

Anadolu harici coğrafyalarda İskitlerin (Saka Türkleri), Asya Hunlarının Tuna 

boylarından Avrupa’nın doğusuna, Fergana vadisinden Doğu İran’a kadar geniş bir 

alanda kalıcı izler bırakarak tarih sahnesinde var oldukları düşünüldüğünde kadim 

Türklerin Anadolu coğrafyasında yaşamadıkları düşünülemez. Bununla birlikte 

elbette ki Anadolu’da Türk kavimleri haricinde geçmişi çok eskilere dayanan 

milletlerin de bereketli Mezopotamya coğrafyasında yaşamış oldukları bir gerçektir. 

Turaneli ile Anadolu’da bulunan hem yazılı hem yazısız tarihî eserler arasındaki 

mükemmel benzerlikler ve bu eserlerin dilsel kökenleri itibarıyla Türklerle 

bağlantılarının saptanmış olması, Anadolu’daki Türk varlığının çok kadim 

olduğunun bir başka sağlam temeli olmuştur. Başta da belirttiğim gibi amacım tarihî 

vesikalar, eserler, çizimler ve bulgular üzerinde derinlemesine bir araştırma yapmak 

değildir. Nitekim isteğim, içinde yaşadığımız ve bize her koşulda kucak açan bu 

bereketli ve bir o kadar tehlikeli emellerin döndüğü topraklarımız hakkında Zeki 

Velidi Togan, “tarihçilerin kutbu” Halil İnalcık ve İlber Ortaylı gibi önemli 

hocalarımızın eserlerine sizleri yönlendirmek olmuştur. 

Gazneli ve Karahanlı baskılarından yılmış olan Oğuz boyları ve Türkmen 

süvarilerinin 1018, 1040, 1071 (Çağrı Bey seferleri, Dandanakan, Malazgirt) 

aşamaları ile Anadolu’ya gerçekleştirdikleri mükemmel seferler, Türk boylarının 

Anadolu’yu yurt edinmesi için mükemmel bir fırsat olmuştur. Elbette ki Türklerin bu 

siyasi ve askerî başarıları, bizim açımızdan çok daha güzel olan İslam’ın bayraktarlığı 

ve Türk İslam ülküsü ile taçlanmıştır. Türkler, eski ihtişamını kaybetmiş, çeşitli 

oyunlar ve kayırmalar ile gerilemeye başlamış İslam bayrağını yere düşmekten 

kurtarıp tarihte eşine ender rastlanan başarılara imza atmıştır. Son olarak bu kadim 

ve bereketli topraklarda yüzyıllardır devam etmiş iyi ile kötü, hak ile batılın amansız 

mücadelesi, Kurtuluş Savaşı’ndaki kahramanlıklarımızla doğru ve hak olanın lehinde 

sonuçlanmıştır. Fakat hâlâ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi harici ve 

dâhilî düşmanların emellerinin bitmediğini bilmeli, tarihimize olan bağlarımızın 

ışığında muasır medeniyetler yarışında her alanda önde olmalı ve bu cennet vatanı 

ilelebet payidar kılmak için canla başla çalışmalıyız. 

 

 

                                                           
3 Türk Dünyası Kültür Dergisi, Nisan 2011/Dr. Mustafa Aksoy- 
dr.mustafaaksoy@gmail.com 
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ANADOLU 

Nasırlı ellerin büyüttüğü bir memleket bizimkisi, 

İnsanlığı yaşayan yürekten… 

Toprağına bin bir çile ekilip hasadından umut çıkar bizim memleketin. 

Nice gözyaşı dökmüş analarımız vardır 

Nice babayiğitlerimiz... 

Keder soframıza ekmektir, 

Taşlı, engebeli yollar cennet. 

Yalnızlık çökmüş içimize, 

Çoğunluktan dışlanmışız. 

Olsun, büyüklük bizde kalsın; 

Biz birbirimizle yaşlanmışız. 

Daha nice çocuklarımız vardır, gözlerinin içi gülen 

Biz yaşamayı, onlara miras bırakmışız. 

Hele bizim buranın kadınları, bağrı yanık anaları, 

Analarımız… 

Hakkını ödeyemeyeceğimiz tek onlardır. 

Bize yaşamayı onlar öğretmiş,  

Tek boyun eğeceğimiz onlardır. 

 

“Anadolu” derler bize yavrucağım 

Bilmem daha kaç yıl yaşayacağım. 

 

Dilan ROZ 
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NİNAM TÜRKÜSÜ 

Seda Nur KURT 

“Ver benim sazım efendim ben gider oldum, 

Sürünmedim lavantayı konsola koydum.” 

 

Yaprak gazellendi, günler alaca mahmurluğunda… Güneş, tepeleri göğe 

yaklaştırmış kızıl alevini solgun vücutlara salmakta. Tepelerin ardı sıra 

engin bir mavilik, rüzgârın 

dokusu çıplak kolların üzerinde 

minik ritimler sergiliyor. 

Dakikalarca süren yokuşun 

yorgunluğu inişte atılan 

çığlıkların arasına savrulup 

uzun bir öyküyü noktalarken 

bisikletin tekerleri saatte yetmiş 

kilometreyi zorlamış durumda. 

Sağdan soldan tek tük gelen 

araçların sallantısı, kaskın 

yanaklara yaptığı baskı ve 

özgürlük hissinin bedene 

yaydığı ılık titreme… Önce sağ 

elini hafifçe kaldırıyor -solaktır 

kendisi- dengeyi sağladıktan 

sonra usul usul sol elini de… 

Kaskın düğmesini gayriihtiyarî 

eliyle yokladıktan sonra çarpık 

dişlerinin diliyle olan 

devinimini hissederek olanca 

gücüyle bağırmaya başlıyor: 

̶ Hu hu! Özgürlük! Geliyorum! Bekle beni, geliyorum! 
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Yokuşu hızla inmeye devam ettiği bu anda güneş son ışınlarını tüm 

gücüyle seferber etmiş; kollarında, bacaklarında ve yanan avucunda 

sonsuz bir sıcaklıkla… 

Yanından geçmek üzere olan devasa kırmızı kamyonun arka kapağından 

süzülen sözler: “Ölüme gidelim, dedin de mazot mu yok, dedik?”. Şoförün 

yolda on altıncı saati… Kısa molalarla sürdürdüğü yolculuğunun son 

anlarında. Gözlerinde akşamdan kalma kırmızı sızılar, kafasının içinde 

esrik bir çınlama… Sürekli çalan telefonundan bunalmış, kısa süren 

sessizliğin ardından bir sigara yakma telaşı içindeyken kulağına gelen 

çağrı sesi… Saniyenin belki onda birinde içinde olması gerekenden daha 

sağa kayan direksiyon ve bir kaplumbağayı ezen traktörün çıkardığı sese 

benzer bir yankı… “Bazı çarpışmalar sesten ziyade titreşim oluşturur.”. 

Bütün bu anların dışındayım. Zihnimizde yeterince yaşattığımız bir an asla 

uzay boşluğunda asılı kalmak üzere yola çıkmaz. Geçmiş zaman şu anla 

mürekkep olur ve bu birliktelikten açığa çıkan enerji geleceği de 

buharlaştırır. Aylardır hafızamdan silinmeyen çarpma anı, bisikletin 

savrulması, kanlar içindeki kasklı gencin çırpınmaya dahi vaktinin 

olmadan oracıkta… Yoldan geçen arabalar, ambulansın can yakan siren 

sesi, polisin yeşil üniforması içinde bilmediğim bir dilde sorduğu 

sorular… Başka bir zamandayım, başka bir zamandayım! “Şu dağın 

ardında kınalı tavşan, yâri güzel olanların hali perişan, aman!”. Hastane, 

karakol, adliye, mahkeme, hapishane, kan parası, kefalet… Hepsinin 

uzağındayım. Hücremde masumluğuma ikna olma ihtiyacındaki beynime 

karşı savaşan ve hep başarılı olan vicdanımın bastırılmaz sesi; ışıkları 

sonsuza dek kapattı. Hapishanenin görece kötü yemekleri, kalabalık ortam, 

nezaketsiz suratlar, bitmeyen talepler; ıssızlık, yalnızlık, ağlama hissi, 

suratta patlayan yumruk(lar), pencere telinden sarkan bin yerinden 

parçalanmış ay ışığı… Hepsinin tam ortasındayım.  

İlk kez banyoda hissettim. 

Kafamdan aşağı süzülen tazyikli su saçlarımdan, omzumdan akıp 

bacaklarımın arasından hızlı hızlı ayaklarıma kadar inerken elimdeki 

şampuanı okşar hareketlerle saçımda gezdirmeye başladım. Yumuşak 
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temaslarla başlayan bu okşama neden sonra yırtıcı bir kaşıma hâlini aldı 

ve saç diplerimi kızartan, sıcak suyun değdiği yeri yakmasına sebep bir 

durumun pençesinde gözümden inen yaşın tuzu dudağıma değdi. “Deniz 

hiç bu kadar mavi değildi.”.  

Kalbim saatlerce koşmuşçasına durmaksızın atıyor. Göğüs kafesim buna 

ne kadar dayanabilir? Terliyor muyum yoksa sıcak suyun buharı mı bu 

tatsız ten? Sıcağa dayanamıyorum. Soğuk suyu açtım. Nefesim sıkışmaya 

başladı. Soluk alamıyorum. 

Soğuk su kafama baskı 

uygulamaya başladı. Terleyen 

bedenim üşümüş gibi titreme 

hâlinde ve tüylerim diken diken, 

nasıl olur? Suyu kapattım. 

Buradan bir an önce çıkmam 

lazım, ölmek üzereyim! Kalp 

krizi mi bu, ellerim uyuşuyor, 

tutunamıyorum… Ayaklarımın 

gücü çekildi, usul usul 

düşüyorum; kollarım 

yerçekimine direnemiyor ve 

bacaklarım çoktan kapaklandı. 

Kalbim hızla atmaya devam 

ediyor, her bir atışı kafamın 

içinde büyük bir patlama gibi 

duyumsuyorum. İyiden iyiye 

uyuşan ellerimi zoraki kaldırıp 

güçsüz, titrek parmaklarımı 

kalbimin olduğu çukura 

dayıyorum; Allah’ım, ölümün başka bir tanımı olmalı bu. Kalbim, 

parmaklarımı ileri geri sallıyor ve titreyen bedenim ayağa kalkmama izin 

vermiyor. Başım dönüyor, bayılacak gibiyim ama hayır, bayılamam, şimdi 

olmaz. Şimdi kontrolümü kaybedersem… Şimdi gözümü kapatıp 

düşersem iyice -bir daha hiç kalkamam diye- birileri beni bulana kadar 

belki kalp krizinden belki ateşten belki felçten  -Allah’ım- ölebilirim. 
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Burada ölmek istemiyorum. Şimdi olmaz. Yâdımda sallangaç bir türkü, 

nerden esti aklıma? “Ninam kurmuş yol üstüne kazanı, aman aman/Ben 

isterim okuyanı yazanı, of/Ben istemem diyar diyar gezeni, aman 

aman…”. Üşümeye devam ediyorum. Kalbimin sesini bastırsın diye 

içimden türkü söylüyorum. Oluk oluk terliyorum, bir yanım ateşler içinde 

yanarken bir yanım donarak ölecek sanki. Harbiye’deyim. Ustamın benim 

için yaptığı argunu elime aldım. Sakince çalıp ağır aksak melodiye eşlik 

etmeye çalışıyorum. Kalbim tıpkı şimdi olduğu gibi gereğinden çok atıyor, 

heyecanlıyım. Ustam beni beğensin istiyorum. Bir süre sonra nerede 

olduğumu unutuyorum. Coşkuyla, dağ başında yapayalnız kuşlarla 

söylüyor gibi gür söylemeye başlıyorum: “Benim yârim pek hazzeder 

cümbüşten, offf!”. Ninam türküsü bittiğinde alık alık sağa sola bakınırken, 

utançtan bakışlarımı tam yere eğmiş, susmuş iken ustamın sesiyle 

irkiliyorum: 

̶ Hadi, kalk şelaleye gidelim! 

Nefesim kesilmeye devam ediyor. Soluğum düzensiz… Hâlâ ayağa 

kalkabilmiş değilim. Kendime gelmek için soğuk suyu tekrar açıyorum. 

Saç diplerimde bir titreşim, ellerimde minik damlalar… Sakin ol, diyorum 

kendi kendime. Geçecek. Kalp kriziyse bu, geçecek; ölümse o da geçecek. 

İçimden saymaya başlıyorum: 

̶ Bir, iki, üç… 

̶ Aman aman! 

̶ Dört, beş, altı… 

̶ Of, of! 

̶ Yedi, sekiz, dokuz… 

̶ Ninam kurmuş yol üstüne çıkrığı… 

̶ On… 
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TÜRKİYE’NİN EDEBİYAT HAZİNESİNDE 

ANADOLU YANSIMALARI* 
Şevval YILDIZ 

 

aşar Kemal’in İnce Memed’i, Kemal Bilbaşar’ın Cemo’su, Necati Cumalı’nın 

Susuz Yaz’ı, Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf’udur güzel Anadolu. Kültürel 

tarihin en büyülü mekânlarından biri olarak yüzyıllardır Türkiye’nin manevi 

miras birikimine ev sahipliği yapmakla birlikte kültür ve edebiyat hazinesinin 

oluşumuna kaynaklık etmiştir. Anadolu topraklarının şahitlik ettiği olay, olgu ve 

kahramanlar nesiller boyu edebî eserlere aktarılmış, buna binaen varlığını istikrar ve 

liyakatle günümüze kadar korumuştur. 

Anadolu kültürünün yadsınamaz varlık, birikim ve etkilerini gerek akademik 

makalelerde, gerek edebî eserlerde gerekse sosyal bilimler kapsamındaki araştırmalarda 

sıklıkla görebilmekteyiz. Anadolu, günümüze kadar geçen uzun zaman diliminde özünü 

hiç bozmamış ve Batı zihniyetinin etkisi ile varlığına ihanet etmemiştir. Dolayısıyla yüz 

yıl önce nasıl ise şu anki zaman diliminde de yine aynı olmayı başarmıştır.  

Cumhuriyet yazarlarının Anadolu’yu en doğal hâliyle ele alarak okuyucunun zihninde 

salt Anadolu kültür ve zihniyetinin canlanmasına vesile olması takdire şayan bir 

durumdur. Anadolu’nun ahlak ve adap algısı, çalışmanın ehemmiyetine verdiği değer, 

                                                           
* Künye: Yıldız, Şevval (2021). “Türkiye’nin Edebiyat Hazinesinde Edebiyat Hazineleri”. Simit 

Çay Betik, S. 5, s. 20-21. 

Y 
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kadın ve erkeğin beraberce güçlü duruşu, tarım ve hayvancılık, köy ve kent yaşamı ve 

dahası birçok unsur en güzel şekilde edebiyat ile günümüze aktarılabilmiştir. Anadolu’yu 

en yalın ve gerçek hâliyle kaleme alan bu sanatçılar ve değerli eserleri olmasa muhakkak 

Anadolu’nun tüm doğallığı ile özümsenmesi ve aktarılması güç olacaktı. Hâl böyleyken 

edebiyatımızdaki Anadolu esintilerini inceleyerek özümsemek yerinde bir yaklaşım 

olacaktır. 

Cumhuriyet yazarlarının kaleminden Anadolu: 

Hemen her okuyucunun, açıkça kavrayabileceği şekilde, Cumhuriyet yazarları Anadolu 

kültürüne alenen tüm gerçekliği ile yer vermiş ve bir o kadar da Anadolu’yu 

özümsemiştir. Yaşar Kemal’in İnce Memed’i Anadolu’nun köy yaşamını tüm 

çıplaklığıyla okuyucuya aktarmış, hemen herkesin kolaylıkla Anadolu yaşam ve kültürü 

hakkında bir nebze dahi fikir sahibi olmasına vesile olmuştur. Anadolu’da çalışma, 

eğitim, sağlık ve dahası birçok sosyolojik imkân kapsamında bilgi verebilmiştir. Anadolu 

söz konusu dönemde içten ve samimi geleneksel kültürünün yanı sıra, eğitim ve çalışma 

hayatında belli bir ölçüde geri kalmış, yazar eseriyle bunu kaleme almış ve eleştirmiştir. 

Anadolu geleneksel kültür hazinesiyle başlı başına bir değer olmakla birlikte çağın 

olanaklarında adaptasyon sürecini sancılı bir biçimde tamamlayabilmiştir. Güne erken 

başlama, tarım ve hayvancılığa ehemmiyetle çaba sarf etme, yöresel adetler ve gelenekler 

dahası birçok olgu hemen herkesin zihninde Anadolu’yu canlandırmaktadır. Bunun yanı 

sıra Anadolu, gelişmiş büyük şehirler ve batı yakası gibi hızlı gelişim gösterememiş, halk 

bundan ne yazık ki üzüntü duymuştur.  

Bilbaşar’ın Memo’suna bakıldığında, yazar; Anadolu’nun öz yaşam biçiminden 

kaynaklanan bir trajediye tanıklık etmiş aynı zamanda tükenmesi gereken Anadolu 

adetlerini eleştirmiştir. Görülmektedir ki Anadolu, öz hazinesinde mevcut kültür ve 

geleneği ile bir cevher ancak gelişime adapte olamaması ve sahip olduğu gerici gelenekler 

ile eleştirilen coğrafik bir bölge olarak betimlenmektedir. Ne olursa olsun güzel Anadolu 

sahip olduğu olumlu yahut olumsuz her varlık ile bütünleşmiş harikulade bir hazinedir. 

Bunun aksi iddia edilemez zira şehirleşmiş kentler dahi Anadolu’nun emek ve 

kazanımlarından faydalanmaktadır. 

Okuyucunun zihninde Anadolu: 

Konya, Kırıkkale, Sivas, Aksaray ve dahası birçok güzel şehrimiz, hatırlarda Anadolu 

kültür ve geleneklerini anımsatmaktadır. Okuyucu henüz eserin başlarındayken dahi 

buraları tanımaya ve özümsemeye başlar. Anadolu hasattır, emektir, aşktır, fedakârlıktır, 

saflıktır, tertemiz bir sevgidir âdeta. Anadolu’nun tanıklık ettiği masumane aşklar, hasat 

zamanı dökülen terler, büyüklerin zihnindeki gelenekler, yaşam biçimleri ve akabinde 

hayat hikâyeleri okuyucunun zihnini Anadolu’nun saf topraklarına çevirmektedir. 

Bilhassa bu etki zihin dünyasında apayrı kapılar aralamakta ve düşsel anlamda kişiyi 

kuşatmaktadır. Anadolu’yu hiç görmemiş, hikâyesine gerçekten tanıklık etmemiş 

okuyucular dahi usta kalemlerden çıkan harikulade eserleri okumaya başladığında aslında 

bu eşsiz kültür ve yaşamı tanımaya başlar. O halde yazımızı yine okuyucunun bakış 

açısına katkıda bulunacak anlamlı bir cümleyle bitirmek son derece isabetli ve yerinde 

bir hareket olacaktır. Ne denilebilir, topraktan göğe kadar, bir başkadır bizim Anadolu! 
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BATAKLIKTAKİ YILDIZ 
Tolga ALVER 

 

ofra bezine dökülen bayat ekmek kırıntılarını toplarken aklında 

akşam çıkacak yıldızlar vardı. Şehrin en sakin yerinde, 

Anadolu’nun bağrında kendisine en yakın olan uzaklara dalmayı 

her şeyden çok seviyordu. Bedava yıldız konserine davetlisiniz arkadaşlar 

diye seslendiğinde arkadaşlarınca dalga geçilse bile o çok seviyordu 

yıldızları… 

Bugün her şeyden çok heyecanlıydı. Yılın bu vakitleri gökyüzü seyir için 

tüm manzarayı ona sunuyordu. Nasıl olur da marketteki küçük bir sakız 

S 
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bile parayla satılırken bu manzara bedava olurdu? Ama insanlar akşama 

kadar çalışıp sonrasında dizi izleme hakkından vazgeçemezlerdi. 

Birbirlerine iyi olmayı tembihleyen bir topluluğun her bölümde onlarca 

kişinin amaçsızca öldürüldüğü dizilerin tiryakisi olmasına bir türlü anlam 

veremiyordu.  

Daha öncesinde sokakta topladığı taşları sakladığı yerden aldı. Her yıldız 

gecesinde bu taşlar arasından birini belirleyip en sevdiği yıldızı bu taşla 

özdeşleştiriyordu. Böylece her yıldızlı akşamın bir hatırasını taşıyordu 

ruhunda. Biriktirdiği taşlardan her birini farklı bir renge boyuyor ve ona 

bir isim veriyordu. Dahası o akşamı hatırlamak için bir de yıldız günlüğü 

tutuyordu. Uzunca bir zaman taşlara bakarak o akşamın taşını belirledi. 

Heyecan içerisinde onu boyayacağı renge karar verdi. Yıldız günlüğüne 

yeni not için tarihi not düştü. Her şey hazırdı.  

Çok geçmeden içeriden bir ses duyuldu. Ekmek alması için bakkala 

gitmesi isteniyordu. İşte başına en istemediği şey gelmişti. Bakkala gitmek 

bir çocuğun neden kâbusu olsun ki? Sebebi babasının uzun zamandır 

bakkala borcunu ödememesiydi. Son birkaç seferdir özellikle kendisi 

bakkala gönderiliyor, bakkalcının ağzından tükürükler saçarak 

söylenmelerine katlanıyordu. Bunu babasına söyleyemezdi. Zaten 

fakirlikle başı belada olan ailesinin bir de kavga gürültüyle uğraşmasını 

istemezdi. Ancak biliyordu ki bakkalcı bu kez daha fazla sorun çıkaracaktı. 

Akşamı düşünerek her şeye rağmen bakkala gitmeyi ses çıkarmadan kabul 

etti. Sürekli gitmek sorun olduğundan toplu ekmek almaları gerekiyordu. 

Bu kez babası on ekmek almasını istedi. Hatta bir mucize oldu ve babası 

çocuğuna bir de çikolata alabileceğini söyledi. Uzun zamandır çikolata 

yemediğinden bir an için yıldızları unuttu. Hayallerine çikolata giriverdi. 

Sonu yıldızlı bir çikolata ile bitecek sefere çıkmaya karar verdi. Ağır 

adımlarla bakkala yürüdü. 

İçeri girdiğinde bakkalın başka bir müşteri ile konuştuğunu gördü. İşte o 

an onun için büyük bir fırsattı. Elindeki büyük torbaya ekmekleri 

doldurmaya başladı. Sayısını bilmeden belki yedi belki sekiz ekmeği 

alıverdi. Buna rağmen bakkala on ekmek aldığını söyleyecekti. Bakkalın 
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hâlâ aynı müşteri ile ilgilendiğini görünce bu kez çok büyük bir şeye cüret 

etti. Tezgâhın önünde duran çikolataya elini uzattı. Tam hayallerini 

gerçekleştireceği anda bakkalın gergin bakışlarını üzerinde hissetti. Adam 

yine öfkeli cümlelerle önce babasını sordu. Sonra da ekmek ve çikolatanın 

parasını istedi. Veresiye teklifini duyunca da çıldırdı. Ağzına gelen 

küfürleri söylemeye başladı. Ardından da delirmişçesine çocuğun elinden 

torbayı alarak ekmekleri tekrar ekmek dolabına yerleştirdi. Suratına 

fırlatılan torbanın etkisi ile kendisini can havliyle dışarı atan çocuk 

ağlamaya başladı. Yol boyunca hıçkırıklarla ağladı. Bir kaldırım taşına 

oturup elini başına götürerek düşünmeye başladı. Kimseye bu durumu 

anlatamazdı. Ekmeksiz eve de gidemezdi. Hava kararmaya başlamıştı bile. 

Birkaç saat anlamsız sokaklarda dolaştı. Sonra da kaybolduğunu fark etti. 

Zaten kaybolmuş bir hayatın içerisinde bu kayboluş onu daha da sarstı. 

Ardına bir sokak köpeği takıldığında hayatı sorgulamak için vaktinin 

olmadığını düşünerek yine anlamsızca koşmaya başladı. Bilmediği bir 

bahçenin içinde tırmanmaya müsait bir ağaca sığındı. Kafasını 

kaldırdığında uzun zamandır beklediği yıldızların kendi evinin 

manzarasından çok daha iyi yerde kendisini karşıladığını gördü. Bakkalı, 

babasını, ekmeği, çikolatayı, kayboluşu unuttu. Bir yokluğun dallarında 

baktığı yıldızlara tutundu. Ne demişti Oscar Wilde: “Hepimiz bataklıkta 

yaşıyoruz, bazılarımız yıldızlara bakıyor…” Çocuk o akşam belirlediği 

yıldızın ismini koymuştu: “Kaybolmuş Bayat Ekmek Kırıntısı”. 
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14.04.2021 

 

Yeniden hatırlayabiliriz 

cisimlerin var olduğunu görmeyi; 

vardırlar ve bizi çağırırlar, 

görünürlük festivallerine. 

 

Ben oraya olmayı kesiyorum, 

orada olmanın neşesinden de kesiyorum; 

katlanarak yol almayı ve gördüğüm ağaçların rengini 

kesiyorum. 

 

Yeni bir yol bulmak için. 

Yeni bir yol bulmak için. 

 

Kahveyi nasıl içtiğini duyuyorum 

ve sonra 

kulaklarımı bir öğüt verir gibi tembihliyorum; 

kahveden ve sesinden, 

gitmiş olmayı dilemeyi. 

 

Orman derinliği kadar yeşil bir rüyada, 

sığ kelimelerle özellikle yüzeysel konuşmakla 

önemli bir tercih yapıyorum 

-derine inmemeye bir yol- 

yeni bir yol seçiyorum 

ve orada olmanı istiyorum. 

 

ferda tara 
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ANADOLU İRFANI* 

Ayşenur OKAN ŞENGEL 

 
 

nadolu asırlardır emeğin ve fedakârlığın vatanı olmuştur. 

Türkistan’dan gelen dervişlerin ve göçebelerin Anadolu’yu yurt 

edinme çabaları sanatçılara ilham olmuş, onlar bu çabayı 

eserlerine konu edinmişlerdir.  

Tarihin değişmez kaderlerinden birisi devletlerin ecelidir. Yapısı canlıya 

benzeyen devlet, doğar, gelişir ve ölür. Devleti geliştirmek ve ayakta 

tutmak sadece militarist başarılarla mümkün değildir. Bir toprağa yurt 

diyebilmeniz için kültürünüzün kalıcı olması gerekir. Çünkü kültür 

medeniyetin ana nüvesidir ve medeniyete dönüştükten sonra devletler 

yıkılsa dahi kültür gelenek olarak yaşamaya devam eder. Bu bağlamda 

Anadolu’da kurulan onca devlet yıkılsa da Anadolu İslam kültürü, İslam 

                                                           
* Künye: Okan-Şengel, Ayşenur (2021). “Anadolu İrfanı”. Simit Çay Betik, S. 5, s. 26-28. 

A 

İlim ilim bilmektir 

İlim kendin bilmektir 

Sen kendini bilmezsin 

Bu nice okumaktır 

 

Yunus Emre 
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medeniyetinin kilit noktalarından biridir. İrfan kelimesi ise bu kilit 

noktasının merkezidir. 

İslam dini ilk emrinin “Oku!” oluşuyla dikkat çeker. Bu kavram sadece  

“Elif okuma”yı içermez. Manasını Arapçadan dilimize geçen ilim, irfan 

yani âlimlik ve ariflik kelimeleri ile pekiştirir. 

Âlim yani bilginlik Arapçada bilirkişi olmaktır. Âlimin bilgisi ruhtan 

yoksundur. Ariflik ise bilginlikten çok bilgelik durumuna işaret eder.  

Âlimin arif olması için bilme eylemini sezme ile güçlendirerek feraset 

sahibi olması gerekir. Böylece talebesi olsun olmasın tüm insanlara yol 

gösterecek nitelik kazanır. Bu olaya en güzel örnek Mevlana ile Şems’in 

hikâyesidir. Şems ile karşılaştığında müderris olan Mevlana, ilminin 

ruhtan yoksun olduğunu kavrar. Bu hâlini “hamlık” olarak tanımlar ve 

ruhunu sezgi ile güçlendirme sürecini “Hamdım, piştim, yandım.” diyerek 

özetler.  Ruhundaki yangın öyle bir hâl alır ki ışığı çağlar ötesini aydınlatır. 

Anadolu insanı var olmak için çalışmak zorundadır. Toprağa ve hayvana 

bağlı olan geçimi öyle kolay kazanca dönüşmez. Yıllarca çalışmasına 

rağmen yoksulluk onun vazgeçilmez yazgısıdır. Yoksulluğu bir acziyetten 

ziyade lüksten uzaklık ifade eder. Ömür boyu emek vermeyi ifade eden bu 

durum Anadolu insanını medrese kapısına götüremese de “veli ocağına” 

götürür. Hacı Bektaşı Veli, Hacı Bayram Veli ve Taptuk Emre gibi 

dervişler kapılarına gelen bu insanlara “halk içinde hakla olmayı” öğütler.  

Dergâh kapısından heybesi boş çıkmayan Anadolu insanının hâlini 

“ümmilik” kelimesi tam anlamıyla yansıtır. 

Yaygın bilinenin aksine ümmilik cehalet değildir. Sadece okuma yazma 

bilmemeyi ifade eder. Hz. Muhammed’in  (sav.) dahi ümmi olmasından 

anlarız ki ümmilik kâinatı, davranışı, insanı okumaktır. Olayların perde 

ardını görerek geleceğe dair ileriyi gören bir tavra sahip olmadır. Bu 

nedenle ilim kavramı okuma fiilini kalemle sınırlasa da irfan okumanın 

kapsamına sınır çizmemiştir. Ömer Seyfettin’in, ümmilerin ferasetini irfan 

kapsamında şöyle anlattığı rivayet edilir.  Ömer Seyfettin öğretmenlik 

yaptığı yıllarda her gün öğretmenler odasında bu  sözleri söylermiş; 

dinleyenler de ”Olur mu öyle şey âlim ariften üstündür.” derlermiş.” Bir 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 5 S a y f a  | 31 

 

gün arkadaşlarıyla  ders arası sohbet ederken: ”Dostlar, duyduğuma 

göre  Avusturya’dan  vagonlar dolusu şeker geliyormuş.” demiş. 

Dinleyenler de şeker yokluğundan dolayı çuval çuval  şeker alma hesabını 

yapmaya koyulmuşlar. O ara odaya çay servisi yapan yaşlı bir hademeye 

de aynı sözleri söylemiş; hademe ”İnanmayın beyim, şu harp sırasında 

Avusturya’dan şeker meker gelmez, kelin ilacı olsa önce kendi başına 

sürer, beklemeyin; onlar bize şeker göndermezler.” demiş. Ömer Seyfettin 

arkadaşlarına lafı hemen yapıştırıvermiş: ”İşte arkadaşlar siz bilgili ve 

âlimsiniz ama arif değilsiniz. Aslında cahil fakat arif olan bu Anadolu’nun 

bu ihtiyar arif adamı, olmayacak şeye amin demedi.” demiş.  Bu bağlamda 

baktığımızda tecrübe, yaşanmışlık ve kültür, Anadolu insanının hayata 

bakışının temel prensini oluşturur. 

 

Ayrıca irfan öze dönüşü ve kendini bilerek, ruhunu aşkınlaştırarak yaşama 

biçimini ifade eder. Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü yenilmişlik 

duygusunu, Anadolu insanı kurtuluşa irfan ile çevirmiştir. Böylece 

fikriyatının bilinçaltında bulunan özgürlüğü fiile dökmüştür. Bu nedenle 

Anadolu’da vicdan her zaman bilginin önüne geçmiş ve Anadolu irfanı 

vicdanın yükselen sesi olmuştur. 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 5 S a y f a  | 32 

 

ANADOLU EFSANELERİ* 
Büşra ERALTUĞ 

 
Öz: Anadolu birçok medeniyete bağrını açmış, onlara vatan olmuştur. 

Anadolu’nun Türkleşme sürecine kadarki dönemde; İyonlar, Akadlar, 

Asurlular, Persler, Bizanslılar, Romalılar ve İskender İmparatorluğu bu 

topraklara hükmetmiş medeniyetlerden şüphesiz ilk akla gelenlerdir. Tarih 

boyunca bu coğrafya sürekli gözde bir mekân olmuş ve uğruna sayısız savaş 

yapılmıştır. Nitekim Anadolu’daki yaşantı ve efsaneler; türkülere, şarkılara, 

romanlara ilham kaynağı olmuştur. Bu ilham kaynağından esinlenerek ortaya 

çıkan eserleri sevmeyen yoktur şüphesiz. Efsaneler ilk bakışta, ilkel zihinlerin 

uydurduğu öyküler gibi görünse de onlar aslında olağandışı olayları 

yorumlayan halk hikâyeleridir. 4  Bu hikâyeler, Edirne’ den Kars’a, 

Karadeniz’den Akdeniz’e asırlardır Anadolu insanının, kendisinden bir şeyler 

katarak anlatıldılar. Belki de bu toprakların insanları atamadıkları çığlıkları 

efsaneleştirdiler. Kim bilir? Haydi bu efsaneleri duymayan insanlara aktaralım! 

                                                           
* Künye: Eraltuğ, Büşra (2021). “Anadolu Efsaneleri”. Simit Çay Betik, S. 5, s. 29-33.. 
4 Sarı, Eren. "Ülke ve Şehirlere Göre Efsane ve Destanlar." (2016). 
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KARAYAHİT (DENİZLİ) 

Çok eski zamanlarda, güzeller güzeli bir genç kızla köyün çobanı 

birbirlerine sevdalılarmış. Ama talihsizlik bu ya! Köyün beyinin oğlunun 

da kalbi bu kız için atıyormuş. Bu sevdalılar evlilik hazırlığına girişmişler. 

Aşklarını mutlu sona kavuşturmanın hayalleri sarmış dört yanlarını. Bir 

gün bu genç kız sevdalısına yemek götürmek için atına binip yola çıkmış. 

Yoldayken, beyin oğlunun atıyla ona doğru geldiğini görmüş. Kız başına 

gelecekleri anlamış ve korkuyu en derinliklerinde hissetmeye başlamış.  

Çobandan başkasını sevemeyeceği için tüm gücüyle Tanrı’ya yalvarmaya 

başlamış: ‘’Tanrım, taş kesileyim yeter ki beni bu bey oğluna yar etme. ‘’ 

Kızın duası kabul olmuş ve oracıkta atıyla birlikte taşa dönüşmüş. İşte o 

günden beri; evliliğe hazırlanan kızlar, yeni gelinler, Karayahit’teki bu 

kayaya gelerek mutlu bir evlilik sürme isteklerini dile getirirler ve dua 

etmeye başlarlarmış. Bir kişinin aşkı birçok kişinin duasıyla birleşiyor. Ne 

kadar ilginç değil mi? 

KIZLAR SİNİSİ (SİVAS) 

Kızıldağ’da ‘’Bes Gözeler’’ adı verilen pınarın civarındaki Peri 

Bacaları’na benzeyen kayalara “Kızlar Sinisi” denmektedir. 

Efsaneye göre; çok eski zamanlarda bir gelin alayı Kızıldağ yamaçlarından 

geçerken eşkıya saldırısına uğrarlar.  Gelin, eşkıyanın elinden 

kurtulamayacağını anlayınca Allah’a yalvarmaya başlar: ‘’Allah’ım ya 

onları taş kes ya da beni.’’ Düğün alayı o anda Kızıldağ’ın yamacında taş 

kesilir. 

Gerçekten de o yörede, uzaktan baktığınızda dağın yamaçlarına yayılmış, 

bir düğün alayını andıran irili ufaklı kayalar görülmektedir. Hatta bunların 

arasında bir çeyiz sandığı bile vardır. Tabi yürekten bakmayı başarırsanız 

görebilirseniz! Çünkü ‘’Küçük Prens’’ adlı kitapta da dediği gibi bazı 

güzellikler ancak yüreğinizle baktığınızda ortaya çıkar. 
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HAZAR BABA / HAMİLE DAĞ EFSANESİ (ELÂZIĞ) 

Çok eskilerde buralarda yaşayan hamile bir kadın varmış. Kadın bir köye 

gittiğinde mis gibi ekmek kokuları sarmış dört yanını. Üstelik hamile nasıl 

canı çekmesin? Ancak bu ekmeği alabilecek ne gücü ne de parası varmış. 

Dayanamamış oradaki evlerden ekmek istemiş, köy halkı ekmek 

vermemiş. Bunun üzerine kadın elini evlerin eşiğine koyup yüreğinden bir 

ah etmiş. “İnşallah bu köy su altında kalır ben de taş olurum suyun 

üzerinde!” Allah duasını kabul etmiş ve köy sular altında kalmış, kadında 

dağa dönüşmüş. 

Bu efsane aslında bize zamanla anlamını yitiren bir değeri anlatıyor: 

“Merhamet.” Buradan da anlayacağınız üzere Anadolu’nun dört bir 

yanında taş kesilen insanlara dair pek çok efsane anlatılır. 

İnsanlarımızın acıları ve özlemleri dilden dile dolaşarak bu efsanelerde 

hayat bulmuşlardır. 

SARI KIZ EFSANESİ (KAZ DAĞLARI- BALIKESİR) 
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Sarıkız, küçük yaşta annesini kaybeder. Kaz Dağları’nın eteğindeki bir 

köye gelerek yaşamlarını burada sürdürmeye karar verirler. Burada 

çobanlık yaparak geçimlerini sağlamaya çalışırlar. Köyde çok sevilirler. 

Köyün yaşlıları, gençleri sarıkızın babasına akıl danışırlar. Köylüler onun 

ermiş olduğunu düşünürler.  Sarıkız büyüyüp güzel bir kız olur. Babası 

gittikten sonra; köyün delikanlıları, Sarıkızla birlikte olmak isterler. 

Sarıkız hiçbirine yüz vermez. Onlarda dedikodu yayarak Sarıkıza iftira 

ederler.  

Baba Hac’dan dönünce kimse yüzüne bakmaz, selamını almazlar. Sarıkızı 

teslim ettiği komşusuna bunun sebebini sorduğunda, Sarıkızın kötü yola 

düştüğünü söyler. Baba günlerce düşünür. Köyde yaşayabilmesi için 

namusunu temizlemesi gerekmektedir. Tıpkı günümüzdeki gibi suçsuz bir 

kız, namus temizleme fikri! Fakat çok sevdiği kızını öldürmeye kıyamaz. 

Nasıl kıyabilir ki! O biricik eşinin emaneti. Yanına aldığı birkaç kazla, 

kızını, Kaz Dağı’nın zirvesine götürüp oraya bırakır. Orada yabani 

hayvanlara yem olacağını düşünür. 

Aradan yıllar geçer. Gelen yolcuların dağda yollarını kaybettiklerinde, 

darda kaldıklarında kendilerine sarı bir kızın yardım ettiğini söylerler. Bu 

hikâyeleri dinleyen baba, bunun Sarıkız olabileceğini düşünür. Dağın 

yolunu tutar, vardığında kızını bulur. Sarıkız, babasını gördüğüne sevinir. 

Ona saygı gösterir, hürmet eder. Babası namaz kılmak için abdest almak 

ister. Sarıkız, abdest alması için babasının eline su döker. Babası suyun 

tuzlu olduğunu söyler. Sarıkız aceleden yanlışlıkla denizden aldığını 

söyler. Yeni doldurduğu suyu babasının eline döker. Babası buz gibi tatlı 

suyu tadınca kızının ermiş olduğunu düşünür. O sırada gökyüzünde 

kapkara bir bulut belirir. Sarıkız kaybolur. 

ILICA BALIKLI GÖL EFSANESİ (ERZURUM) 

Balıklı bir göl vardır. Bu gölde Anadolu’nun fethi sırasında buradaki Türk 

Akıncıları savaşta su içerken arkalarından vurularak şehit olurlar ve Allah 

tarafından balık oldukları söylenmeye başlar. 
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Bir gün, köyden bir adam gölde tuttuğu balıkları eve getirir ve pişirmeye 

başlarlar. Kızaran balıklar tavadan kaybolur. Adam ve karısı gördükleri 

durum karşısında şaşırırlar ve kendilerini korkudan dışarıya atarlar. Göle 

kadar giderler. 

Kızartmaya çalıştıkları balıklar sırtları kızarık şekilde gölde 

yüzmektedirler. O günden sonra hiç kimse bu gölden balık tutmaya cesaret 

edemez. 

 

PAMUKKALE EFSANESİ 

Çok eskiden fakir bir oduncu aile varmış. Bu ailenin kızı çok çirkinmiş.  

Bir gün dağın yüksek bir yerinden kendini boşluğa bırakmış. Fakat büyük 

bir tesadüf ki, kaplıca havuzuna düşmüş. Burada uzun süre suların içinde 

baygın kalmış. O esnada su, çirkin kızı güzelliğe boğmuş. Oduncu, kızı 

atına atıp evine götürmüş. Kız iyileşmiş ve evlenmişler. Belki de onu 

güzelleştiren sevgiydi. Sevginin iyileştiremeyeceği, güzelleştiremeyeceği 

hiçbir şey yoktur. Bu efsane bize sevginin gücünü gösteriyor. 
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TAN VAKTİ ANADOLU 
Ali EREN 

 
 

ün doğrarken, Toroslar’dan izlemek vardı Anadolu’yu. Dünyanın 

cenneti bu topraklar üzerinde güneşin doğuşuna şahit olmak, yeni 

bir günün, yeni hayatların başlangıcına şahit olmak vardı. Acısıyla 

tatlısıyla tüm çıplaklığıyla seyretmek vardı.  

İnsanlık tarihinin temelleri atılmış bu topraklarda. Kim bilir ne hikâyelere 

tanıklık etmiş bu yaşlı topraklar. Kimlere ev sahipliği yapmış, hangi 

ozanlar bu topraklarda sazını çalmış, hangi aşklar bu topraklarda 

filizlenmiş...  

Bu topraklar bir kara parçasından ibaret değil. İnsanı cezbeden, kendine 

bağlayan bir tadı var bu toprakların. İnsanlarının samimiyeti ve 

ırmaklarının ovalarda menderese dönüşüp kıvrılarak yaptığı narin dansları 

büyülüyor insanı. Nice ozanları kendine âşık edip de satırlarca mani 

döktürmüş, yere bakan yürek yakan topraklar. Erciyes’ten izlemek 

isterdim bu toprakları. Bir tan vakti, kara demlikte demlenmiş çayımı 

yudumlarken izlemek isterdim. 

 

G 
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HAÇLILARLA ANADOLU’DA İLK 

SAVAŞ: DORİLEON* 
İsmail CANYOLDAŞ 

 

 

orileon Savaşı, bugünkü Eskişehir Ovası'nda Anadolu Selçuklu 

Devleti ve I. Haçlı Ordusu arasında gerçekleşen savaştır. Savaşa 

Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıçarslan ve Haçlı kumandanı 

Torinolu Boemondo komuta etmiştir. Muharebe her ne kadar Haçlılar 

tarafından kazanılsa da bu savaşta verilen kayıplar Haçlıların Anadolu'ya 

yayılmasını engellemiştir. 

Dorileon Savaşı'nın sonuçları 

Dorileon Savaşı, Haçlıların mutlak zaferi ile sonuçlanmıştır. Fakat bu zafer 

çok büyük kayıplarla gelmiştir. Bu da Haçlıların Anadolu üzerindeki 

hedeflerine ulaşmasını engellemiştir. Nitekim savaştan yaklaşık 50 yıl 

                                                           
* Künye: Canyoldaş, İsmail (2021). “Haçlılarla Anadolu’da İlk Savaş: Dorileon”. Simit Çay Betik, 

S. 5, s. 35-37. 

D 
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sonra Selçuklu Sultanı I. Mesut, II. Haçlı Seferi'ni akamete uğratan büyük 

bir zafer kazanmıştır. Bu zafer aslında Kılıçarslan'ın Selçuklu ordusunu 

tamamen yok olmadan savaştan çekmesinin dolaylı bir sonucu olarak 

kabul edilir. İşin özünde Haçlılar için özellikle Kudüs'ü ele geçirmek bir 

rüya durumundaydı. Bu sebeple Haçlı orduları aslında bu ideal uğruna 

savaşıyordu. 

Savaşın ardından Kılıçarslan, Kudüs'e doğru yürüyen Haçlı ordusunu 

Antakya'ya kadar takip etmiştir. Doğrudan bir savaştan kaçmış ve vur-kaç 

taktiğini izlemiştir. Bu durum sebebiyle Haçlı ordusu Antakya'ya 

ulaştığında devasa kayıplar yaşamış bir durumdadır. Bu da Haçlıların 

Kudüs'teki varlığının yeterince tahkim edilememesini sağlamıştır. 

Dorileon Savaşı'nın bir diğer önemli sonucu Hristiyan müttefikler 

arasındadır. Haçlılara karşı koyamayacağını anlayan İznik ahalisinin şehri 

Bizans'a teslim etmesi, Bizans ve Haçlılar arasında gizli bir sürtüşmeye 

neden olmuştur. Bu durum Bizans ve Haçlılar arasındaki siyasi sorunların 

artması ile sonuçlanmıştır. 

Dorileon Savaşı nasıl gelişti? 

İznik'i ele geçiren Hristiyan birliği daha sonra güneye doğru hareket etmek 

istedi. Bu sebeple ordu, öncelikle Eskişehir'e doğru yöneldi. Burası 

Eskişehir Ovası'ndaki Dorileon'du. 

Bu ilerleme esnasından kuşatmaya yetişemeyen ve İznik'i kaybetmenin 

acısını yaşayan Kılıçarslan Haçlı ordusunun peşine düştü. Torinolu 

Boemondo, kendi peşine düşen Kılıçarslan'ın yenerek Anadolu'daki 

Türklerin gücünü tamamen yok etmek istiyordu. 

Kılıçarslan savaş esnasında üstünlüğü elde edebilmek amacıyla kendine 

elverişli bir tepe seçmişti. Akşam vakti Haçlılara bir baskın yapılmak 

istense de savaş bir sonraki günün sabahına kaldı. Böylelikle Dorileon 

Savaşı bir gün sonra şafak vakti başladı. 

Norman şövalyeleri ile güçlendirilen haçlı ordusu, düzenli savaş tarzı söz 

konusu olduğunda kendinden emindi. Ancak Kılıçarslan doğru bir şekilde 

gizlenerek Haçlı ordusuna hızlı bir baskın yaptı. Haçlı ordusu bir hilal 

içerisinde kaldı. Fakat bir kısım Haçlı birliği çemberden çıkmayı başardı. 
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Selçuklu ordusu her ne kadar düşmanın etrafını çevirse de Haçlı ordusu 

kampını bir bataklığın ortasına kurmuştu. Bu da Selçuklu askerlerinin 

kurdukları hilalden yeterince yararlanamamasını doğurdu. Yine de Frenk 

kökenli askerlerin disiplinsizliği Haçlı birliklerini zorluyordu. 

Disiplinsizce öne çıkan bu askerler, Selçuklu ordusu ok yağmuruna tuttu. 

Sonuçta Haçlılar çok büyük kayıplar verdi. 

Savaşı kaybetmeyi kabullenmeyen Torinolu Boemondo, Norman 

şövalyelerini bu kez doğrudan kampın dışındaki Selçuklu ordusunun 

üzerine sürdü. Bu hamle, Haçlılar adına olumlu kesirler oluştursa da 

Kılıçaslan bu kez kendisi savaşa 

dâhil oldu. Bu da savaşın 

dengesinin Haçlılar tarafına 

geçmesini engelledi. 

Savaşın sona ermesi 

Yeniden Haçlılar aleyhine dönen 

savaş sonucunda Boemondo 

askerleri ile kampa geri çekildi. 

Tüm bunlar olurken savaşın seyrini 

değiştiren çok önemli bir olay oldu. 

Geriden gelen takviye Haçlı 

birlikler Selçuklu ordusunun 

etrafını tamamen sardı. Sayısal 

üstünlük de Haçlıların eline 

geçmişti. Böylelikle artık 

Kılıçarslan iki ateş arasında 

kalmıştı. 

Selçuklu ordusuna göre çok daha 

güçlü zırhlara sahip olan Haçlılar, 

yüz yüze savaşta Selçuklu piyadelerine ağır kayıplar yaşattı. Pusuda 

bekleyen bir diğer Haçlı birliğinin de savaş katılmasıyla Selçuklu ordusu 

iyice dağıldı. Kılıçarslan daha fazla asker kaybetmemek için geri çekilme 

emri verdi. Böylelikle savaş sona erdi. 
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ANADOLU’NUN KALBİ  

BURSA’DA AYAK İZLERİ 
Rumeysa KULA KILIÇ 

 
 

eşil murattır, yeşil doğadır ve yeşil Bursa'da bambaşka bir anlam 

kazanır. Bursa'nın tarihî sokaklarında kısa bir gezintiye çıkmaya 

ne dersiniz? Tebdilimekânda ferahlık vardır, bilirsiniz. Bakın, 

görüyor musunuz? Eğilin, eğilin! Yerde küçük ayak izleri var. Haydi takip 

edelim, evliyalar şehri güzel Bursa'da ayak izleri diyerek yolculuğumuza 

başlayalım. Kemerlerinizi bağlamanıza gerek yok. Sadece okurken 

gözlerinizin kapandığını ve bir hayale daldığınızı düşünün. 

Bursa sokaklarında küçük bir kız çocuğu, babasının elini tutmuş mutluluk 

içinde yürüyordu. Birden durdu ve eğilerek babasına: “Yerde küçük ayak 

izleri var.” dedi. O anda omzunda bir el hissetti. Arkasına döndüğünde 

tanımadığı birini gördü. Tuhaf giyimli biri... Sanki bir masal kahramanı 

gibi... Küçük kız: “Sen de kimsin?” diye sordu. Şaşkındı. Etrafına 

baktığında her şey en az karşısındaki adam kadar farklıydı. Tuhaf giyimli 

Y 
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adam cevap veremeden, arkadan bir başkası: “Efendim, bendeniz 

Süleyman Çelebi ve tuhaf giyimli dediğiniz de devletlüm Çelebi Mehmet 

Han'dır, hükümdârımızdır.” diyerek el pençe divan suskunluğa çekildi. 

Çelebi Mehmet Han aldı sözü diline, dedi ki: “Evladım, bilirim neredeyim 

ben diye sorarsın kendine. Şaşkınsın, korkulardasın. Amma velakin 

korkmayasın. Farz et ki bir rüyadasın ve geçmişine yolculuk yapmaktasın. 

Hele gel şuraya da az oturalım.” Üçü birlikte şadırvan başına kuruldular. 

Küçük kız anlamaya çalışıyordu olan biteni; zordu ve en iyisi rüya demekti 

belli ki... Etrafına daha dikkatli gözlerle bakmaya başlamıştı. Az ötede bir 

cami... Yan tarafta bir yapı, taş döşemeli. 

- Renkli macunlarım var! 

- Sulu sulu şeftali! 

- Kestane, kebap, sıcak sıcak! 

Ve karışmış birbirine sokağın sesleri... Kocaman çınarların altlarında 

laleler var binbir renkli. Sudaki şırıltı ile burası, sanki bir senfoninin 

resmi... 

Küçük kız içindeki korkuyu meraka teslim etmişti. “Bursa da mıyız?” diye 

sordu Osmanlı padişahına. “Evet.” dedi Çelebi Mehmet. “Devlet-i Al-i 

Osman'ın payitahtı Bursa'dayız. Büyük dedelerim Osman ve Orhan 

beylerin emekleriyle suladıkları şehr-i Burusa'dayız.” 

Hünkârın sözlerini Süleyman Çelebi'nin müsaade isteği durdurdu. 

“Hünkârım müsaade buyurursanuz, bir müddet Ulu Camii'ye gitmek 

isterüm.” diyerek doğruldu. Hünkâr ile küçük kız da ardına ayaklandılar, 

Koza Han'a doğru gitmeye koyuldular. Dıştan sade bir yapı, taş döşemeli; 

lakin içinde ipek yumuşaklığında bir esinti... Rengârenk kumaşlarla sanki 

başka bir rüya âlemi... Küçük kız kumaşların neden yapıldığını görünce 

çok şaşırmıştı. Küçük küçük beyaz kozalar ve içlerinde ipek böcekleri... 

Düşündü ki, boylarından büyüktü marifetleri. Kozalar diyarından 

çıktıklarında, güneş yüzlerini okşamıştı sanki. Şadırvandaki su sesleri ise 

hep eşsiz bir musiki gibi. 

Adımlarını Ulu Cami'ye çevirdiler bu kez. Heybetiyle Ulu Cami, ben çok 

seneler Bursa'mızın bekçisi olurum der gibiydi. İnsanı bambaşka bir 

duyguyla kuşatıyordu sanki. İçeri girdiklerinde yine farklı bir duygu âlemi. 
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İnsanın içine dönmesi, huzura yönelmesi ve dua ile Rabb'inden dilemesi 

burada başka bir hâl idi. Caminin ortasındaki şadırvanın yan tarafında 

oturmuş bir şeyler yazmakta olan Süleyman Çelebi değil miydi? Süleyman 

Çelebi kendinden geçmiş öyle bir huşu içinde yazıyordu ki, hünkârının 

varlığını bile görmedi. Yazıyı bitirip bir iç çekti ve başını kaldırdığında ona 

gülümseyen hünkârını gördü. Çelebi Mehmet: “Bitti mi?” diye sordu. Ve 

asırlara tanıklık edecek Mevlîd-i Şerîf'i hünkârının ellerine koydu 

Süleyman Çelebi. “Okursanız çok bahtiyar olurum, hünkârım.” dedi. 

 

 «Her nefesde Allah âdın de müdâm  

 Allah âdıyle olur her iş temâm  

 

 Bir kez Allah dese aşk ile lisân  

 Dökülür cümle günah misl-i hazân» 

Hünkâr'ın gözleri doldu ve içini tarifsiz bir duygu kapladı. “Allah senden 

razı olsun Süleyman, pek güzel pek duygulu olmuş.” diyerek Süleyman 

Çelebi'yi takdir etti. 

Caminin avlusuna geldiklerinde Çelebi Mehmet'in yanına birkaç kişi 

yanaştı. Müderris olduklarını söyleyen bu kimseler hünkâra Muradiye 

Külliyesi'nin bazı eksikliklerinin olduğunu, bakım için bütçe gerektiğini 

söylediler. Defterdara buyruk vereceğini söyleyen hünkâr vatandaşlarının 

Bursa Ulu Cami 
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duasıyla yola devam etti. Yolda küçük kıza dönerek: “Şey Edebali'nin 

Osman Bey'e söylediği bir söz vardır evladım. Senin de kulağında dursun. 

Şöyle der: 

- İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” 

 

Adımlar hızlandı, ayak izleri Yeşil Cami'ye ulaştı. Gün kızıllığa kavuştu, 

Yeşil'de yansıması pek bir hoştu. Çelebi Mehmet Han küçük kıza Yeşil 

Camii'yi gösterirken caminin güzelliğine bir kez daha hayran hayran 

bakıyordu. Dedi ki “Evladım, Bursa'da yeşil başkadır, bambaşkadır. 

İnsanı kendine hayran hayran baktırır. Sen sen ol, gözün gibi bak bu şehre, 

ele yâr etme! Atalarının emeklerini bil, duayı dilinden eksik eyleme.” 

Küçük kız bu sözlerin ardından caminin üst tarafındaki yeşil bir yapıyı fark 

etti. “Bu yapı da nedir?” diye sordu hünkâra lakin arkasına döndüğünde 

bir de ne görsün ortada ne padişah var ne de Süleyman Çelebi... Sadece 

kestane uzatan babası ile turist kafileleri... Küçük kız şaşkındı: “Uyandım 

mı?” diye sordu babasına. Babası bir şey anlamamıştı, küçük kızın aklı ise 

iyiden iyiye karışmıştı. “Bu yapı nedir?” diye sordu. “Yeşil Türbe.” diye 

cevapladı babası. “İçteki ve dıştaki yeşil çini süslemelerinden alır bu ismi.” 

Sonra küçük kız ile babası turistlerle beraber içeri girdi, küçük kız etrafı 

incelerken gözü birden sandukalardan birinin alt tarafındaki yazıya takıldı: 

“I. Mehmet Çelebi, ölüm tarihi: 1421.” 

Küçük kız şaşkındı, yaşadıkları rüyaydı belki ancak gerçek gibi kulağında 

kalmıştı hünkârın söyledikleri. Küçük ayak izleri bu şehrin derinliği... 

Yeşilin anlamı ve güzelliği, Bursa'da başkadır demek ki... 

Bursa Yeşil Cami 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 5 S a y f a  | 45 

 

ANADOLU GÜNEŞİ* 
Şeyma TUNA DİNÇ 

 
“Anadolu bir mozaik kültürler ülkesidir.”  

Yaşar Kemal  

arih boyunca insanlık doğadan esinlenerek birçok eser üretmiştir. 

Onlardan biri de Güneş simgeleridir. Bu simgelerin en meşhuru ise Güneş 

kurslarıdır. 

Anadolu öyle bir güce ve aydınlığa sahip ki güneşin altına sığınan birçok 

medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu yüzden hem estetik hem de tarihî eser 

olarak Güneş kursları bu toprakların bereketini, bu toprakların zenginliğini 

simgelemesi bakımından çok kıymetli. Bugün hâlâ simgenin hangi şehre ait 

olduğu tartışıladursun onun Anadolu’ya ait olduğu su götürmez bir gerçek.  

Bu simge, Hitit Uygarlığı ile 

özdeşleşmiş olsa da Çorum 

Alacahöyük’te yapılan çalışmalar ile 

Hititlerden çok önce yaşamış Hattilere 

ait olduğu kanıtlanmıştır. Hattiler MÖ 

2500’de tarih sahnesine çıkmış ve 

yine MÖ 1700’lerde dağılma sürecine 

girmiştir. Ardından Hattiler, Orta 

Asya’dan Anadolu’ya göç eden Hitit 

toplumunu büyük ölçüde etkilemiştir.  

Hattiler, krallarını mezarlara 

gömerken tunçtan yaptıkları Güneş 

kursları ile gömerlerdi. Bu kurslar, 

kimisinde geyik, kimisinde kuş gibi gökyüzünü ile altındaki canlıları simgeleyen 

eserlerdir. Aynı geleneği Hitit uygarlığı da sürdürmüştür. 

Bu kurslar, “H” şeklinde bir kasnağın üstünde, daire biçimindeki bir figürde, her 

biri aynı form ama farklı desenlerde kendini gösterir. Özellikle dinî törenlerde 

kullanılması, simgenin ölen kişi ya da olayla ilgili farklı bir mesajı iletmek için 

ritüellerde kullanıldığını düşündürmektedir. Bazı mezarlarda, birden fazla 

                                                           
* Künye: Tuna-Dinç, Şeyma (2021). “Anadolu Güneşi”. Simit Çay Betik, S. 5, s. 42-43. 

T 
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gömülmüş kurs vardır. Kursların üzerinde desen olarak geyik, ağaç, kuş, çeşitli 

hareketli geometrik cisimler yer alır. Her birinin o dönem için önemli bir anlamı 

vardır.  

Güneş kurslarının bulunduğu ilk kazılara Çorum Alacahöyük’te 1907’de yani 

Osmanlı Dönemi’nde başlanır. Cumhuriyet ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün 

1935’te devam ettirdiği Çorum kazıları, günümüze kadar devam etmektedir. 

Nitekim bölgeden çıkan her yeni bulguyla, arkeologlarımız tarafından bu 

toprakların taşıdığı sırlar aydınlatılmakta, Hattiler ve Güneş kursları ile ilgili 

gizemler gün geçtikçe gün yüzüne çıkmaktadır. Bugün Ankara’daki Anadolu 

Medeniyetleri Müzesi ile Çorum’daki Alacahöyük Müzesi'nde Güneş kursları 

sergilenmektedir.  

“Bir vatanın sahibi olmanın yolu, o topraklarda yaşanmış tarihi olayları 

bilmek, doğmuş uygarlıkları tanıma ve sahip olmaktan geçer.”  

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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TOPRAĞA DÜŞEN 
Alper SADIÇ 

 
ökyüzünü tutan mor dağların zirvelerinde irili ufaklı beyaz lekeler vardı. 

Ekinlerin biçilme zamanını kaybolmaya yüz tutan bu kar yığınları 

belirlerdi. Güzü hatırlatan ak bir sis, kızıl güneşi uğurlarken bir takım 

sesler duyulmaya başlandı. Destansı hikâyelere kulak veren olgun 

buğday başakları esen rüzgârda nazlı nazlı sallanırken ve gölgeler hâlâ 

tükenmemişken ıssız doruklarda kol gezen acı soğuklar dile gelmişti: 

-Bu topraklarda neler yaşandı? 

Kuzey Anadolu dağlarından yola çıkan bu soru Toroslardan Bey Dağları’na 

ulaştı. Kaz Dağları rüzgârın taşıdığı soruyu Spil Dağı’na fısıldadı. Erciyes Dağı 

huysuzca homurdandı ve Hasan Dağı’na bir şeyler anlattı. Nemrut Dağı işitti 

konuşulanları. Allahuekber Dağları Palandöken Dağıyla bir oldu ve onayladı 

konuşulanları. 

Ter, kan ve gözyaşı döküldü, dediler yüce dağların çevrelediği toprağın üstüne. 

Süngü sesleri silah seslerine karışırken barut kokusu kapladı ortalığı. Bir selâmı 

bin selâm karşıladı. Analar, bacılar sırtlarında cephane, dudaklarında duayla 

yollara düştü. Yer gök inledi peş peşe. En sonunda alnı sargılı, kolu sargılı, boynu 

sargılı ama yüreği cesur vatan evlatları şehitlerini kucaklarken gökyüzü hilal ve 

yıldız hediye etti vatan toprağına. 

Dağların bir baba gibi arkasında durduğu Anadolu, biraz yorgundu ama nefesi 

her daim tazeydi. Acı rüzgârın şekillendirdiği topraklarda şimdi çocukların 

uçurtmaları semayı tavaf ediyordu. Bir de al bayrağımız... 

 

G 
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ÇENGELİN YANITLARI 
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Sen Anadolu'sun! 

Tüm kara günlerine rağmen 

Üzerinde rengârenk çiçekler açan, 

Derdini omuzlayıp dağ bayır yollar aşan, 

Bazen coşan, bazen ağıtlar yakan, 

Altında nice yiğitler yatan, 

Sen Anadolu'sun! 

Hilal BİLGEN 


