ÖMER SEYFEDDIN'IN ~ IIRLERI
EK — II.
YEN~~ DOKUZ MANZûMES~~VE

Köro~lu Destan~~

F. A. TANSEL
Necâti Lugal Armagan~'nda bas~lan Ömer Seyfeddin'in Da~~n~k
~iirleri ba~l~kl~~ara~t~rmam~z, sayfa ba~land~ktan sonra elimize geçti~i için sonradan ilâve etti~imiz Evhd~n-~~Tahrir isimli manzüme
ile son buluyordu °. Ellidört ~iiri içine alan bu ara~t~rman~n ne~rinden
sonra, ~âirimizin on ~iiri daha elimize geçti. ~imdi bunlar~~yine
bas~m tarihlerine göre s~ ralayarak, ne~redilmemi~~olanlar~~(msl.,
nu. Lv~~. ) ise yaz~ld~klar~~zaman~~gözönüne alarak kaydediyoruz :
a) Vaktiyle, Çocuk Ba~çesi mecmuas~m tarad~~~m~z hâlde, Ömer
Seyfeddin'in Süheyl Feridun takma-ad~n~~kullan~d~~~ m bilmedi~imiz
için bu dergideki yaz~lar~~pek tabi<1 olarak gözümüzden kaçm~~t~.
Bu takma-ad~~kulland~~~na dâir Bezmi Nusret'in bir notu, bizi bu
hususta uyand~rd~~2; Çocuk Ba~çesi'ni tekrar taray~nca, Müekkile-i
Fenn'e adl~~ a~a~~daki ~iirine rastlad~k 2. Ömer Seyfeddin, fennin
âdetâ avukatl~~~n~~etti~i, cehil karanl~klar= yar~ p an<aneleri susturan
fenni ö~dü~ü bu ~iirini hiç de be~enmez; bunu, 7 ~ubat, 1321 (zo
~ubat, 1906)
tarihli ve kime gönderildi~i bilinmeyen mektubundaki, "Çocuk Ba~çesi'ndeki
benimdir; fakat yemin ederim
ki, pek fena ...Camile Flammarion'un 4 bir roman~na, Stella'n~n
kab~na yazm~~t~m. Arkada~lar~ma göndermi~~bulundum; onlar da
ne~retmi~ler" cümlelerinden anl~yoruz. Ayn~~mektubunda Süheyl
Necdtt Lugal Armagant, Türk Tarih Kurumu Yarnlar~ 'ndan, VII. Seri,
Say~~50, Türk Tarih Kurumu Bas~ mevi, Ankara, 1968, S. 593-646. Bu ara~ t~rmam~zda mevcut ~iirlerin sonuncusu L~v. numarada kay~tl~~bulundu~undan, devam~~
olan a~a~~daki yaz~m~zdaki ~iirleri Lv. numaradan ba~latm~~~bulunuyoruz.
2 Bk., ayn~~eser, s. 605, not-2o. Kulland~~~~ba~ka takma-adlar için bk., ~evket
Rado, Edebiyat Tarihine :Ait Vesikalar—L, Ömer Seyfeddin'in Bir Edebiyat Merakl~s~na
Mektuplar:, Hayat-Tarih Dergisi, nu. ~ ., ~ubat, 1968, s. 6; Tâhir Alangu, Ömer Seyfeddin, Ist., 1968, s. 453.
3 Nu. 42, 24 Te~rinisani, 3211/4 Aral~k, 1905.
4 F~rans~z, me~hur kozmografya âlimi (1842-1925).
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Feridun'un kendisine .it takma-ad oldu~unu kaydetti~ine 5, Çocuk
Ba~çesi'nde bu mahlasla ba~ka ~iiri bulunmad~~~na göre, be~enmedi~inden bahsetti~i bu ~iirin Müekkile-i Fenn'e ba~l~kl~~a~a~~daki manzümesi
oldu~unu söyleyebiliriz :
LV.
MÜEKK~LE-~~FENN'E
Mahabbetim sanad~r, ey hakây~k~n rûhu!
Odamda yaln~z~m_her ~eb senin hayülinle;
Soner ~ebâb~m~n âmâl-ü h~rs-1 mekrühu,
Müfekkiremdeki yâd-I fusûn-i bâlinle..
Zalâm-~~cehli yar~ p an<anât~~susturarak,
"Budur dü~ündü~ünüz, ey zavall~~ insanlar!"
Diyen sadâ-yi nezihin büyük bir_istigrâk
Içinde hisleri etti münevver-ü bidâr.
Art~k,_,âsüde-i taarruzsun,
Nûr-i ~evk~nla rûhlar dolsun,
Art~k_her~ey yalan : Evet, rûhum
Ebediyyetle âbid-ü mahmûm
Bana hakikati ihdâs eden tecelline
Be~er de~il mi senin müftakar teselline!

b) Ömer Seyfeddin, kendi el yaz~s~yle, kime gönderildi~ini
kesin olarak bilmedi~imiz 2 o Eylül, 1322 (3 Ekim, 1906) tarihli mektubunda F~rans~zca bir ~iirini kaydetmi~tir; "Size, taziyane-i ~evk-u
gayret olmak üzre F~rans~zca sonneelerimden bir tanesini yazaca~~m.
Bilseniz, F~rans~z ~iirleri nekadar câzib ve me~bü(-i teessürdür" diye
bahsetti~i bu manzi~mesini 6, muhâtab~n~n be~endi~ini, ~âirimizin
ayni ~ahsa, yine Ku~-adas~'ndan yollad~~~~6 Te~rinievvel, 1322 ( ~ g
tarihli mektubundaki, "Un Lar~ne'l nafile be~enmi~siniz ;
Ekim, 1906)
iyilerini takdim ederim"
çünki o pek fena. ve hata-âh'~ ddur.
cümlelerinden ö~reniyoruz; yine bu cümlelerden, kendisinin, a~a~~ya
ald~~~ m~z bu sonneesini be~enmedi~i de anla~~lmaktad~r 7 :
5 Ku~-adas~'ndan, kime gönderildi~i bilinmeyen 7 ~ubat, 1321/20 ~ubat, 1906
tarihli mektubu (~evket Rado, ayn. rnaköle, Hayat-Tarih Dergisi, nu. ~ ., ~ubat, 1968,
s. 6). Bu bas~ mda ~iirin ad~~okunamam~~, mektup tarihinin Milki~~ y~l kar~~l~~~~
yanl~~~olarak 1905 kaydedilmi~tir.
~evket Rado, Hayat-Tarih Dergisi, nu. 2, s. 6, 8.
7 ~evket Rado, ayn. mee., nu. 2, S. 8.
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LVI.
UN LARME
—A ma soeur —
Je pleure, je pleure, je pleure,
Pas des larmes mes yeux...
Sans une am&e douleure
Des remards ennuyeux...
Tu est infortune
Dans cette vie noir, morne..
Oui il ya une anne
Un deuil tragique t'orne.
Je sais : Tant cksespoir,
Je sais : Aucun espair
Oh, voilâ ton roman!
Quel roman, quel malheur
Qui brisent mon coeur aimant;
Je pleure, je pleure, je pleure!

c) Temenni-livâb, Ömer Seyfeddin'in ondokuz ya~~nda iken yazd~~~~ ~ iirlerindendir. Sairimiz, kendisine çok ~zt~rab veren ~iddetli bir
nezleye tutulmu~ tur; hastal~~~n~n tesirlerini canland~rd~~~~bu manzümesinde, varl~~~n~~sanki ok~ayacak olan uykuyu bekledi~ini, kasvet dolu bo~~bir odada hattâ sevgilisinin hayalini bile unuttu~unu, yaln~z funin dolu bir uyku bekledi~ini anlatarak manevi hayat~n~~da canland~rm~~t~ r. Vaktiyle bas~l~ p bas~lmad~~~n~~bilmedi~imiz bu ~iiri, kime
gönderildi~i mechül, ~~6 Nisan, 1906 tarihli mektubunda mevcuttur 8 :
LVII.
TEMENNI4 11vik13

— influenzadan muztaribken —
Bir a~n var ba~~ mda... Vücödümde yok tuvân
Bitâb-i ne~ 'e, hem ü~ üyüp hem yanar gibi
Terler, donar donar yatar~ m kalkar~m; zaman
Geçmez.. Bu bi-karâri-i bâridde; ben ~ebi
Bir intizâr-i mübrem ve sehrânla 8 beklerim!
Zanneylerim ki uykunun_âsticle elleri
~evket Rado, ayn. mec., nu. 2, S. 5.
Bu kelime, ~. Rado ne~ rinde sihr-i anla (.4.1.;1"..,...) ~eklinde okundu~u için,
m~srâ< vezince bozuldu~u gibi, mânâs~n~~ da kaybetmi~tir : Bir intizdr-t mübrem ve
sihr-i anla beklerim. Bu kelime, yan~lm~yorsak sehrdn (
) la olsa gerektir ki, göz kulak olarak beklemek mânâs~na gelir.
8

9
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Ok~ar ~u hasta varl~~~m~ ; hep kederlerim
Söndü; unuttum„onlar~ ... Hatta emelleri,
Hatta senin hayalini, ey sevdi~im, bu dem..
Hissimde yok, inan, ne sevinme, ne bir elem :
Bir bo~~oda ile ", kasvet-Wide bir sükün,
Bo~~bir muhit, renc-ü azab~n_içinde ben...
Art~k benim dü~ündü~üm avare, dil-fiken
Bir uykudur, o t~vab-~~girIzan-ü pür-fus~ln!
Pir/epe-3/9

d) 19o5'de, Osmanl~~hakimiyetini Hicaz ve Yemen'e ba~lamak
stiretiyle Hicaz'~n hem asker sevk~ni, hem ba~ka hususlardaki nakliye
i~lerini kolayla~t~rmak için, yerli sermaye ile tam bir Osmanl~~demiryolu olmak üzre Hicaz hatt~~in~a edilmi~tir. O devir gazete ve mecmualar~nda, `Abdül-Hamid'in bu icraat~n' ö~en, birçok me~hur
ve çok genç, henüz ~iirlerini ne~re ba~layan ~airler taraf~ndan yaz~lm~~~medhiyelere rastlar~z II. Ömer Seyfeddin imzas~yle bas~lan a~a~~daki Halt-t <Ali de bu münasebetle yaz~lm~~t~r. Sairimiz, Hicaz
demir-yolunu tasvir ederken, bunun bilhassa manevi manas~~üzerinde
durmu~, bu sayede binlerce dindâr ziyaretcilerin k~blemizin civar~n~~
gidip tavâf edebileceklerini, yürüyen bir ma`bede benzetti~i vagonlar~n, bizleri o manaca büyük beldeye yakla~t~raca~m~~ belirtmi~tir :
LVIII.

HATT-~~'Ad
Bu gün bu hak-i mukaddes, bu hâk-i lairât~m
Semâya pâye olan hitta-I vesIcinden
Uçar ~afIr-i münacat~, saf-ü galiye-zen,
Kul~lb-i kavme müekkil dehâ-yi na-s~1t~m!
1° Kr~., ~. R. bas~m~, Bir bo~~odayla ~eklinde okundu~u için m~sra< vezin bak~m~ndan bozulmu~tur.
Msl., Prof. Fuad Köprülü'nün CuMsfye adl~~ ~iiri (F. A. Tansel, Do~umunun
Yetmi~sekizinci Y~ldönümü Mündsebetiyle — Prof. Dr. Fuad Köprülü'nün Ilk Yaz~s~,
Bas~n Hayat~n~n Ba~lang~c~na Ddir Bilgimizi Düzelten ve Tamamlayan Yeni Notlar, Belleten, c. xxx~m, nu. 129, Ocak, 1969, s. 45 v.d.).
12 Haftal~k Izmir gazetesi, nu. 33, 2 RebI`I., 1326/19 Nisan, 1324/2 May~s,
1908. "Padi~ah-i müfahham ve Halife-i muazzam~m~z Büyük Sultan <Abdü'l-HamId
Han-i Skil Efendimiz Hazretleri'nin cümle-i inâyât-i hikmet-i ayat-~~husrevânelerinden olan Hicaz hatt-~~mübarekine âid bu ~iiri kari'lerimize <arz ile kesb-i mübâhat eyleriz" nota ile bas~lm~~t~r.
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Bu gün nehâr-i münevver, leyâl-i yâkutun
Uzakta çölleri örten per-i bedi<inden
Geçer ezelle ibâdet eder gibi rû~en
Huzû <-i secde-i ~ükran' rûh-i mebhûtun !
Geçer... ki gitti~i yer menba
me
Zalâm~~ parçalayan Din-i Ahmedi elidir,
Onunla her sene binlerce abid-ü zâir
Gidip tavâf edecektir civâr-i k~blemizi!
Evet, bu yol, bu vagonlar, bu ma<bed-i sair
Yakin eder o büyük tak-~~ Bârgâh'a bizi!

e) Müekkile-i Hürriyet, ikinci Me~ rütiyet'in i`lân~n~n verdi~i
sevinçle hemen o günlerde yaz~lm~~~ve bu hadisenin haftas~nda ne~redilmi~tir". Hürriyet'e a~~k canl~~bir varl~ k olarak tasvir etti~i vatan
mefhûmunun, onun ayr~l~~~, vuslat~~ve a~k~ yle inleyen kalbinin art~k
müsterih oldu~unu, art~ k ölüm sessizli~inden uyand~~~ n~, binlerce
a~la~an dul ve yetimin bayram etti~ini, bu günün ve gençli~in kan~~
dökülmeden do~du~unu anlatt~~~~hürriyet a~k~n~ n her yeri hayat
ve his ile doldurdu~unu dü~ünüyor :
LD{.
MÜEKK~LE-~~HÜRR~YET'E

Hecrinie, hecr-i vuslat ve a~k~ nla ç~ rp~nan
BI-çare kalb-i zar-~~ vatan ~imdi müsterih;
Bi-çare kalb-i zar-~~ vatan ~imdi kâmrân
Geldi sükün-i mevtine bir ra<~e-I sarih.
Binlerce bo~~yuva.. Yine binlerce a~la~an
Dul ve yetim var; fakat, art~ k bu gün ferih
Bir <ide do~dular... Yine ma<b~lde-i zaman
Sensin! Mahabbetin bize bir mezheb-i sahih!
Do~dun, dökülmedeno büyük gençli~in kan~,
Teshin eder tulû<un, evet, en serin kan ~,
Secd edilse zir-i peyinde de~il mi az?
A~k~ n hayât ve his ile doldurdu her yeri,
Efsane-I serâb-i kavânin'i sil de, yaz
Nurdan huttit-~~vecd ile, "Hürriyet!" ey peri!
13 Haftal~k Serbest ~zmir gazetesi, nu. 46, ~ g Temmuz, 1324/1 A~
ustos, 1908.
<Ayn. Sin
.1) imzal~~ve Hedm-i istibddd ba~l~kl~~makale dahilinde bas~lm~~,
~iirin alt~ndaki imza sonradan kur~un kalemle ve okunamayacak derecede bozuk
mu~tur.
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f) I° Temmuz, 1324 (23 Temmuz, ~~go8)'de ~kinci Me~rütiyet'in iclan~, Ömer Seyfeddin'e Temmuz ba~l~kl~~ ~iirini ilham etti.
Esaret'in yerini hürriyet'e b~ rakt~~~~bu Temmuz ay~n~~"mâh-i muhterem" olarak vas~fland~ran ~ irimiz, Me~rf~ tiyeeten hemen sonra
yaz~p ne~retti~i 14 için ümidlerle doludur; dünyay~~apayd~nl~k görüyor : Hainler nedâmet etmi~tir; vatanda art~k fitne fesad kalmam~~t~ r;
Tarih, Temmuz ad~n~~altun kalemle yazmal~d~r ve onun saâdetle
dolu ihti~aml~~ günlerinde gençlik, bütün milletler km alm~~t~ r :
LX.
TEMMUZ

Binlerce ihtirâm, sana ey mâh-i muhterem!
Her milletin esâreti hürriyet_oldu bak
Agû~-i t~âr-i mes`adetinde.. Nas~l demem,
"Sensin ~uhür ve ezmineye nür-i tâc ve
Verdi hulülün_i~te o hâinler nedem;
Yoktur vatanda ~imdi ne bir fitne-i f~râk,
Ne bir figân-i târ... Evet, ey âfil-i `adem
Deycüri-i ~imâl ve cenûb zulmet-I `Irâk.
Temmuz... Bu nâm~~yazmal~~ târih-i `âleme
Altun hutût ile; onu ahlâf-i dâime
Etsin hayât-~~ hür yine bir `Id-i pür-surûr.
Eyyâm-~~ ihti~âm-~~sa<Idinde ald~~ km
Gençlik, bütün milel, bu ahrâr-i bi-vakur :
Ey mâh-i muhterem! Sana binlerce ihtirâm!

g. Ömer Seyfeddin, Perviz takma-ad~~ ile ne~retti~i '5 Yatakta
adl~~ ~iirinde, ac~~ hakikatleri unutturan, yar~n~n sabah~ndan gafil
bir a~k sahnesinin uyand~ rd~~~~duygular~~terennüm etmi~tir:
LXL
YATAKTA

Bu firâ~-i mahabbet, âh ne s~cak;
Sevdi~im, a~k~m~z hayâliyle
Kapanan perdeler z~lâliyle
Bize bir leyl-i 13I-nehâr açacak!
14 ~~~~Temmuz adl~~ gazetede, Ömer Seyfeddin imzâs~yla bas~lm~~t~ r (Nu. I, 20
Receb, ~~ 326/7 A~ustos, ~~ 324 ( ~~go8).
15 Ayn. gazete, nu. 6, 30 Receb, 1326/14. A~ustos, 1324. (1908).

ÖMER SEYFEDDIN'IN ~IIRLERI

273

Bilse, bir bûse.. ~imdicik kaçacak
Yad~m~zdan, bütün melaliyle
Hep hakây~k! Sükûn-i baliyle
Bu fira~-I mahabbet, âh ne s~cak!
Ne s~cak, i~te siz de, siz de gelin
Ey uyanm~~~perileri leylin;
Bu s~cakl~kta mest olup kalal~m!
Mütegafil sabâh-i ferdâdan,
Yek-vucüdi-i ~i`r-i sevdadan,
Bi-haber b~lselerle kan~~alal~m!..

h) A~a~~daki ~iir, Türkistan'~ n en mühim merkezlerinden olan
ve art~k Türkler'in elinde bulunmayan Kâ~gar ~ehrine hasretin
ifâdesidir. Tarih boyunca içten d~~ tan siyasi hadiselerle, i~gallerle
kar~~la~an Kâ~gar, ~~o99 (1688) 'da, Kalmuklar'~n hâkimi Galdan
taraf~ndan zabtedilmi~, bundan sonra da siyasi vak<alara sahne
olmu~tur. "XVII. as~rda Sarki-Türkistan'~n ~ark k~s~mlar~n~~(Hami
ve Turfan'~) ellerine geçirmi~~olan Çinliler, 1754'de Kalmuklar'~~
da hâkimiyetleri alt~na al~nca, ~~759'da Kâ~gar ve civar~n~~ da i~gal
ederek merkezlere kendi garnizonlarm~~ yerle~tiriyorlar. 1756-60
y~llar~nda Çinliler, Kazaklar'~ n Orta ve Küçük-orda'lar~~ ile
Hokand Hanlarf n~~da kendi tabi`iyyetlerine sokuyorlar". Muhtelif
ayaklanmalar~n meydana geldi~i bu mühim Türk ~ehri, ~ 900'da
Çinliler'e kar~~~son bir isyan te~ebbüsünden sonra deh~etli bir bask~~
alt~nda sözde sükûnete kavu~mu~ tur. Uygur ve Karahanl~~hakimiyetleri devrinde Türk memleketleri aras~nda en çok inki~af gösteren
Kâ~gar, istiklalini kaydedince bir daha kalk~ namam~~t~r 16. Ömer
Seyfeddin, a~a~~daki ~iirinde bu pek uzaktaki Türk ~ehrinin gülistanlar~n~, bir cenneti and~ran bu ülkenin ye~il göllerini, mor ormanlar~n~~tahayyül ediyor ve sonra üçyüzy~ ldanberi üzerine bir alaca
karanl~k gibi çöken esirli~in mâtemi alt~ndaki, türbelerinin ta~lar~~
yere dü~mü~~Kâ~gar .. Altun kandilleri henüz sönmeyen ma`bedlerin kap~s~nda bizi bekleyen ümidler, Karahanl~~ hükümdar~~Satuk
Bugra Han'~n rühunun inledi~i, bir zamanlar saltanat merkezi olan,
hat~ ras~~ art~k tarihlerde kalan Kâ~gar
~sMm Ansiklopedisi, Re~id Rahmeti Arat taraf~ndan yaz~lan Kd~gar maddesi.
" Ömer Seyfeddin imzas~yla Tanin gazetesinde bas~lm~~t~r (Nu. 2401, 24
A~ustos, ~~9 ~~ 5).
le
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L XII .

K

A' ~~G A R

Gözüm uzak, pek uzak bir cihanda...
Ye~il göller, mor ormanlar... Hudüdu
Bir hayli ~ rem gibi bitmeyen,
Görünmeyen bir cennetti oras~.
Hasret çeken bülbüllerin yuvas~~
Gülistanlar harb olmu~ .. Derinden
Bir h~nçk~r~k sorar : "Bur'da ne oldu?"
Gözüm uzak, pek uzak bir cihanda..
Görüyorum, genç k~zlar~n ba~lar~~
Siyah, yan~k lâlelerle süslenmi~ ;
Üçyüz y~ll~k esirli~in mâtemi
Bir alaca karanl~~~n elemi
Çökmü~, da~lar müebbeden sislenmi~,
Dü~mü~~yere türbelerin ta~lar~.
Gözüm uzak, pek uzak bir cihanda..
Henüz altun kandilleri sönmeyen
Ma 'bedlerin kap~s~nda bekliyor
Bizi hâlâ. Kutadgu'nun ümidi..
Bu virâne bir zamanlar ne idi!..
Yâd~~ ~imdi Tarih'Ierde inliyor;
Ey Bugra Han, rühun m~dur inleyen?

1. Her memlekette oldu~u gibi bizde de, milliyet fikir ve duygular~n~n kuvvetlenmesi, ayd~n s~n~f~n milli kültüre sahip olabilmesi
için ba~vurulan çârelerden biri de, san<atkarlar~n milli destanlardan,
halk hikaye ve masallar~ndan faydalanarak eserler yazmalar~d~r;
mâziyi canland~ran bu eserler, o milletin geçmi~teki hayat~n~~ yeni
nesillerin gözleri önüne sermek, onlar~n milli duygu ve milli kültürlerini kuvvetlendirmek, maziye ba~lanmalar~m te 'min bak~ m~ndan
en verimli yollardan biri oldu~u ~üphesizdir. Bu sebebledir ki, msl.,
Ziya Gökalp Türk masallar~ndan, halk hikayelerimizden, Dede
Korkuetan baz~~hikayeleri manzum, mensür olarak yeniden yazm~~,
Türk Naturalizmi'nden, Çolbu Han~m, Güne~~Han~m, Öksüz K~z a~k
menkabelerinden, rarad~l~~-Türk Kozmogonisi'nden, Ergenekon Destan~'ndan faydalanarak edebiyat~m~za milli hikayeler kazand~rm~~t~ r 18.
18 Ziya Gökalp'~n gerek bas~lm~~~ olan ~iir kitaplar~ndaki, gerek muhtelif mecmua ve gazetelerden derledi~imiz bu tarz ~iirleri, taraf~ m~zdan haz~rlanan eserde
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Gökalp gibi, Türk destanlar~~üzerinde ilmi ara~t~rmalarda bulunan
Fuad Köprülü'nün de eski Türk kahramanlar~n~, ozanlar~m~z~, OrtaAsya hayat~n~~ canland~ran ~iirleri mevcuttur". Yaln~z milli edebiyat devrinin de~il, Türk edebiyat~n~n küçük hikâye sahas~nda ba~ta
gelenlerinden biri olan Ömer Seyfeddin de milli destan nev'ine yabanc~~kalmam~~t~r; Kalavela", ~liade (liyada) 21 destanlar~n~n tercemesi, Türk destan ve menkabelerinden faydalanarak yazd~~~~ Ergenekon'dan Ç~lc~~ 22 ile K~rk K~z 23 adl~~ ~iirleri bunu gösterir. ~airimizin
bu tarz eserlerinden biri de, Köro~lu Kimdi ba~l~kl~~hikâyesidir.
Köro~lu Kimdi, 19 ~ g'da Türk Dün.yeis~~ gazetesinde tefrika halinde
kalm~~t~r. Ömer Seyfeddin hakk~ndaki ne~riyâtta dâimâ hikayeleri
üzerinde duruldu~u, ~airlik taraf~ndan hemen hemen hiç bahsedilmedi~i için, gazete sütunlar~nda gömülü bu güzel milli hikayesi
unutulup gitmi~ti. ~stanbul Üniversitesi Edebiyat ~u<besi'nde talebe
bulundu~um esnâda s~n~f arkada~lar~mdan olan ve Ömer Seyfeddin'in
mevcuttur (Ziya Gökalp Külliydt~-1., ~iirler ve Halk Masallar~ , Türk Tarih Kurumu
Yay~nlar~'ndan,
Tenkidli Bas~m, Ankara, Türk Tarih Kurumu Bas~mevi,
1952).
39 F. A. Tansel, Prof. Dr. Fuad Koprülü'nün ~iirleri, Belleten, c. xxx., nu. 120,
Ekim ,1966, s. 637 v.d.
20 Türk Yurdu mec., c. xrv., nu. 151, 1 Kânûn~sâni, 1336 — Nu. 158, 15 Haziran, 1336 numara ve tarihli nüshalar~nda, Mukaddime dâhil yedi say~s~nda tefrika
edilmi~tir.
23 reni Mecmua'da tefrika ol~mmu~tur (Nu. 45, 22 May~s, 1918 — Nu. 55,
1 A~ustos, 1918; nu. 64, ~~o Ekim, 1918); oniki nüshada devam eden bu tefrika ayr~ca
kitap hâlinde de bas~lm~~t~r (ilada, En Eski runan ~diri Hom&e'in Epopesi, terceme ve
hulâsa eden Ömer Seyfeddin, Mâarif Vekâleti, Cihan Edebiyat~ndan Numûneler,
ist., Devlet Matbaas~, 1927). reni Mecmua'daki tefrikalann sonuncusunda Leconte de Lisle ad~~vard~r.
23 Necdtf Lugal Armagam, s. 628. Ömer Seyfeddin'in, reni Gün-Ergenekon'dan
Ç~k~~ : 27 Mart ba~l~kl~~bu ~iirindeki 27 Mart ile neyin kasdedildi~ini mübhem b~rakmistik. ~imdi, k~smen biraz daha vâzih fikir edinmi~~bulunuyoruz : Tanin'de, Türkler'in Mine Bayram~~— reni Gün; 9 Mart ba~l~kl~~ve Ziya Gökalp'm Ergenekon ~iirinden
k~t 'alar nakledilen bir yaz~ya rastlad~~~m~z gibi (Nu. 1876, 18 Mart, ~~g ~ 4), Ömer
Seyfeddin'in ad~~geçen ~iirinden sonra Uyan~k takma ad~~ile — ki bu Celâl Sâhir'dir —
bir yaz~~da gördük. Bunda, "Bu gün, Türkler'in kurtulu~~bayram~na tesâdüf ediyor.
Eski bâz~~bayraklar~n üzerinde üç dokuz yaz~l~" oldu~u görüldü~ünden, bunun
Mart'~n 27'sini ifâde etti~inden bahsedildikten sonra, "Kendisi koyu bir Türk ve
ads~z bir kahraman olan Hârezm~ah'~n yeni günü'ne rastl~yordu. Kabül olundu"
denilmektedir (Halka Do~ru mec., nu. 51, 27 Mart, 1330).
23 »MU Lugal Armagan~ , s. 642-45.
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hikâyelerinden birk~sm~n~, ilk defea olarak bas~m tarihlerini de ara~t~r~p tesbit ederek ne~reden ~erif Hulüsl Sayaman, Istanbul'dan bana
gönderdi~i 4 Mart, 1957 tarihli mektubu nda, dikkatini çeken Köro~lu Kimdi hikayesi hakk~nda da baz~~ ~eyler sormu~tu : "... Ben bu
destan~n ba~~tarafim bulamad~m. Yaln~z, ba~~taraf~, yâni birinci tefrikamn Türk Dünytist gazetesi ç~kmadan birkaç gün önce yay~nlanan
el-iclân~~gibi bir bro~ürde Re~ad Nürrnin Deniz Banyosu hikayesiyle
birlikte yay~nlanm~~. Ben, bu bro~ürü aramad~k yer b~rakmad~m.
Istanbul'da bir gençte var; fakat hangi dü~ünceyle, bilmem, vermek
istemiyor. Senin bunu görmü~~olaca~~n~~kuvvetle ümid ediyorum"
diyor ve bu hususta bilgi istiyordu. Sözü geçen bro~ürü, o tarihlerde
benim de bulmam mümkün olamam~~t~.
1969 yaz tactilinde, Istanbul'da Bayezid'deki Belediye Kütübhânesi'nde Türk Dünya:ft gazetesini yeniden gözden geçirdik. Bahsi
geçen ve Köro~lu Kimdi hikâyesinin ilk tefrikas~n~~içine alan bro~ür
bu kolleksiyon cildinde bulunmad~~~~gibi, gazetenin numaras~n~~
gösteren kartta da herhangibir mürâcaat kayd~~yoktu. Eser adlar~na
göre s~ralanm~~~kartlarda Köro~lu ad~nda, Köro~lu Kimdi hikâyesinin
ba~~k~sm~n~~içine alan bro~ürü nihâyet bulabildik.
Belediye Kitaplar~, Nu. K. 3855'de kayidli bu bro~ürün üzerinde,
1957'de Feriha Topuz taraf~ndan Belediye Kütübl~ânesi'ne verildi~i
yaz~l~d~r. Birkaç Söz ba~l~kl~~ilk sayfas~nda Türk Dünyâst gazetesinin
yar~n ç~kaca~~~bildiriliyor. Bundan sonra Re~ad Nürrnin, tekellüml
hikayesi (S. 3 - 6), Ömer Seyfeddin'in, Köro~lu Kimdi adl~~manzum
destan~~gelmektedir; bu on sayfal~k bro~ürün sonunda, ~~o.000 lira
seymâyeli Türk Dünydst Gazetesi ~irketi Mukt~vele-Nâmesi'nden baz~~
maddelere yer verilmi~tir.
~imdi, "Bu güzel Dibâce'nin mabe<di yar~n ç~kacak Türk Dünya:ft gazetesindedir." notu ile bas~lan Köro~lu Kimdi hikayesinin tam
metnini veriyoruz ".
24
nu. t., 24 A~ustos, 1919 — Nu. 5, 25 A~ustos, igig (Bu gazetenin
arka arkaya be~~nüshas~nda tefrika edilmi~tir; ikinci ve di~er say~lar= tarihleri
s~ras~yle 22, 23, 24, ve 25 A~ustos oldu~una göre, birinci nüshas~n~n 24 A~ustos
tarihi kaydinde tertip yanl~~' bulundu~u, do~rustmun 21 A~ustos olmas~~ laz~m
geldi~i anla~~l~r. Tefrikan~n ba~~nda, "Bu güzel Dibâce'nin ilk k~sm~~dün Re~ad N~lrft
Bey'in Deniz Banyosu ünvanl~~nefis bir hikayesi ile beraber meccanen tevzi< ettirdi~imiz
mevcut idi" notu kaydedilmi~tir. ~iirin son tefrikas~n~n nihayetinde
iki m~sra' s~ra noktalarla i~aretlenmi~, "Bitti" yaz~lm~~t~r.
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LXIII.
KÖRO~LU K~MD~~
BÜYÜK B~R DESTAN 'IN DIBACES~~

As~rlar~n nihâyetsiz karanl~klar~~içinde nekadar ~anl~~hakikatler
vard~r ki, zamanla solar, bozulur, fena bir ~ekle girer. ~~te Köro~lu
denilen ~ahsiyet de böyle hakikati silinmi~, nihâyet adi, rezil bir e~kiya seviyesine indirilmi~~çapulcular~m~ zdan biridir. Büyük milletimiz Garb'e do~ru sarkmadan evvel, hep Çinliler'le dö~ü~ üyordu.
Çinliler'se, me~ hur Sed'Ierinin hâricinde de bizi rahat b~rakmama~a
çal~~~rlard~ . B.-husus kurnaz kumandanlar~~Pan-ça-u (
),
elde etti~i hâin bir Türk Beyi ile Türkler'i bütün bütün mahvetme~e
u~ra~~rd~ . Bu hâin Türk Pu-luy ( ,sj1 )'da otururdu 25. Birgün ~mrat~vor'unu ça~~rd~ . Göçebe Türkler'e kar~~~gönderdi; fakat bu Türk
~mrat~vor, karde~lerine k~yamad~. Pek k~zd~. Onun gözlerini ç~kartt~ ;
çöllere ko~durttu. Köro~lu, i~te, milletine sad~k kalan ~mparator'un
o~ludur. Babas~n~n öcünü ald~ktan ba~ka, Ayaz Han'~~kurtarm~~,
bütün Çin'i tir-tir titretmi~tir. Köro~lu'nun hakikatini ~iir içinde
tekrar ya~atacak, cildlere s~~mayacak kahramanl~klar~n~~ ~iirin ilahi
sahifesine s~~d~ racak genç milliyet-perver ~airlerimizdir. Eski lehçe
ile tarihi hakikati k~saca gösteren bu manzum kalem tecrübesini ben
onlara ithâf ediyorum.
25 Bu ~ehir hakk~nda Mehmed ~emseddin Günaltay'~n eserinde ~u bilgi verilmi~tir : Pou-loui (cjii bu memleket Uygurlar ülkesinin ~imâlindeki da~l~k
yerlerden ibaretti. Halk~~ çad~ rlarda ya~~yor, mer `âclan mer 'aya göç ediyor, ayni
zamanda ekin ekmekle de u~ra~~ yordu. Ötedenberi ok ve yay yapmakla büyük
~öhret kazanm~~lard~ . Pou-loui'da, vaktiyle oldukça kuvvetli bir hükümdâr vard~ ;
fakat Koyunlular Si-yu (y. yâni Buhârâ-yi Sagir üzerine sava~t~klar~~s~rada
Pou-loui hükümdâr~, Tanju'ya kar~~~bir kusur i~lemi~, korkusundan teb `as~n~~alarak,
Pou-Loui'dan at aya~~yle doksan günlük ~imâlde bulunan 0-go'ya çekilmi~ti. Teb `as~n~n mühim k~sm~~ise vatanlar~nda kalarak Çin hakan~na it. 'at etmi~lerdi." (Mufassal Türk Tarihi, ikinci Kitap, ~st., Matbaa-i tkmire,
1339, S. 125 v.d., not-2). Ayni
~ehir hakk~nda Ats~z'~n verdi~i bilgiye göre, Birinci Pu-luy'da ~lk Han sülâlesi ça~~nda 325 aile, 2032 nufus, 799 asker, Ikinci Han sülâlesi zaman~nda ise 80o
2000 nufus, 700 asker bulunuyordu. ~kinci Pu-luy, bu beylik ~ lk Han sülâlesi devrinde ~~ oo aile, 2070 nufus, 334 asker bar~nd~ rmakta idi (Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar, ~st., Arkada~~Bas~mevi, 1935, s. o8). Ömer Seyfeddin'in Köro~lu Kimdi
destan~ndaki Pu-lu, bu me~hur Uygur ülkesi'dir.
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Hicret'ten be~buçuk as~r evveldi,
Pu-luy'da Kul 26 adl~~ bir Bey türedi.
Kul Bey dedi birgün Imrat~vor'una,
"Haz~rlan seyahat için yar~ na.
"Ili-ovas~'na konmu~~Yürükler,
"Belki bu sel co~up bizi sürükler.
"Bilirsin, babam~z Çin'in Fagfur'u,
"'Niçin bana teslim etti Uygur'u.
"Türkler birle~ince Tanr~~ uyan~r,
"Yard~m eder, Çitler kana boyan~r!
"ötedenberi, bu, bir eski adet,
"Çinli'ye belad~r, Türk'e saadet.
"Bilirsin, Pan-ça-u

ta.,- •)1.Z ) Çin kahraman~,

"Nekadar güçlükle ald~~ Turan'~.
"Tonguz, Çit

), Efgan'~~ paraya, kürke

"Gark edip hepsini sald~rtt~~ Türk'e..
"K~ pçak'~~ püskürttü, uzakla~t~rd~,
"Uygur'u Çitler'de konakla~t~rd~.
"Yaln~z, ba~~e~medi K~rg~z-Kazaklar,
"Fagfur'a uydular kalan oymaklar.
26 Türk tarihinde bu ad~~ ta~~yan iki ~ah~s vard~r. Milâddan sonra 158 tarihine
do~ru Kunlar Çin hududlar~n~~ ya~maya ba~lad~larsa da, Çinliler, âsileri ~iddetle
te'dib ettiler. Çin Imparatoru, Tanju'yu hal' ve tevkif ederek yerine Kuli di;

Tço-ko-li-vang) ad~ nda birini Kunlar üzerine nasbeyledi; fakat Kunlar bunu tan~mad~klar~ ndan yeniden ayaklanmalar ba~-göstermi~tir (M. ~emseddin, ayn. esr.,
~kinci Kitap, s. 192). M.S. 552'de Bumin Kagan'~n yerine geçen ~ahs~n ad~~ da
Ko-lo'dur (Ayn. esr., Dördüncü Kitap, s. 22). Ads~z'~n verdi~i bilgiye göre, "mevcut
tarihlerde yaz~ld~~~~gibi ~ark'ta ve garb'ta iki Kök-Türk devleti yoktur. Memleketin
idâre bak~m~ndan iki, bâzan dörde taksimi vard~r. Yoksa, baz~~ ihtilal zamanlar~~
müstesnâ olmak üzre Kök-Türk devletinde daima bir tek büyük kagan olmu~ tur ve
ilk kagan olan Bumin, veya Bumun'dan sonra Türk taht~na o~lu Kolo de~il, karde~i
~stemi geçmi~tir. Kolo, Türk kagan~~ de~il, ~ark han~d~r (Ayn., esr., s. v~~~.). Köro~lu
Kimdi'de geçen Kul Bey'in, tarihi ~ahsiyetlerden kimi temsil etti~inin ayd~nlat~lmas~n~, Türk tarihi ve Türk destanlar~~üzerinde çal~~anlara b~rak~yoruz.
27 Prof. Abdülkadir Inan, Türk Destanlanna Genel Bir Bak~~~ adl~~makalesinde,
Ergenekon Destant'n~n Çin kaynaklar~ndaki rivayetini kaydederken sözü geçen bu ad~~
~li-Han ~eklinde okumu~tur (Makdleler ve incelemeler, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~ 'ndan, v~r. Seri, Say~~ 51, Ankara, Türk Tarih Kurumu Bas~mevi, 1968, s. 231).
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"Ilhan 27 ( ,...)1-;.4.1 ) öldü, Ayaz esir tutuldu,
"Kayan (
) 28 ile Nubuz
) 29 belki kurtuldu.
"Fakat kaçt~klar~~ yer ma`lûm de~il,
"Arand~, ne Iran, ne de Rûm de~il.
"K~rg~z'a kat~lm~~~olsalar gerek,
"Çöllere at~lm~~~olsalar gerek!
"Bu gün ki biz Çin'in olduk çerisi,
"Bulmam~z laz~m bu iki Reis'i,
"Bunlar sa~ken i~ler dumanl~~ kal~ r,
"Kagan birgün ç~kar, yerini al~r.
"Çin bizi Türk iken hizmete koydu,
"Arpal~k ba~lad~, karn~m~z doydu.
"Borcumuz her zaman do~ruyu duymak,
"Yukar'dan gelen her buyru~a uymak!
"O halde yar~n sen Yürükler'e git,
"Önce kaçaklar~~ iyi tahkik et,
"Sonra vergi diye genç atlann~~
"Seçip al.. K~ r, Türk'ün kanatlar~n~,
"Zulmü, i~kenceyi ço~alt, kaçs~nlar,
"Yâhut bizim gibi avuç açs~nlar.
"Türe (
yi, Yasa'y~~ koyup bir yana,
"Kölelik etsinler Ming-ti Kagan'a 30!"
~mrabYor, Bey'ini ~a~k~n dinledi,
~çinde bir s~z~~ do~du inledi;
Dedi, "Ben önce Türk, sonra çeriyim,
"Türe'ye ba~l~y~m, Yasa eriyim,
"Hiç dü~man olur mu bir Türk Turan'a
"Ben körlük etmi~im, uymu~um sana.
"Ilhan kim, o bizim soyda~~m~zd~,
"Sanki biz güvdeydik, o ba~~m~zd~.
28 Prof. Abdulkadir ~nan, ayn. esr., bk. Um~lmi indeks, K~yan ~eklinde okunmu~tur.
29 Prof. Abdülkadir Inan, ayn. esr., bk., Undind indeks, Niiküz ; ayni zamanda
bir ~ehir ad~d~ r (S. 45)•
30 Kun devleti'nin saltanat~~M.S. 93 y~l~na kadar sürmü~tür; Cenub Kunlar~,
Çinliler'in tabi`iyyetinde bulunduklar~ndan Çinliler'e eskisi gibi kar~~~koyacak halde
de~ildiler; ~imâl Kunlar~~ ile Çinliler aras~nda had vazifesini görüyorlard~. Cenub
ve ~imal Kunlar~~ aras~ndaki mücadeleler eksik olmuyordu. Imparator Ming-ti
zaman~nda ihtilallere meydan verilmemek için hudûda asker gönderilerek (M.S.
64), Çin askerinin bu bask~s~~alt~nda sükönet te>min edilmi~~(M.S. 66) ise de, Tanju
Çang ~imâldeki karde~lerini yok etmek için dü~manlanyle birle~erek ak~nlardan,
çapullardan geri kalmam~~, fakat mahvetme~e muvaffak olamam~~, bu emeli yerine
gelmeden ölmü~ tür (M. ~emseddin Günaltay, ayn. esr., ~kinci Kitap, s. 179-186).
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"Pan-ça-u kim? O bir dü~man ba~bu~u,
"Türkler'e geçer mi onun buyru~u?
"Ayaz be~~ya~~nda bir küçük arslan,
"~imdi o her Türk'ün gönlünde Sultan!
"Var iken bu kadar Türk eri Çin'de
"Kals~n m~~ Lor-bang (8it-Ji1 ) da zencir içinde
"Kayan kim? Ilhan'~n büyük yavrusu,
"Ayaz'~n a~'beyi, soyun ulu'su
"Birgün elbet gizli yurttan ç~kacak,
"Fagfur'un ba~~na Çin'i y~kacak.
"Nut~uz ki Kayan'~n amuca o~lu,
"Avc~d~r, da~larda tan~r her yolu,
"Alarak Kayan'la han~mlar~n~ ;
"A~m~~lar da~lar~n buzlu kar~n~,
"Yarlardan atlam~~, Kaf'~~ geçmi~ler,
"Kim bilir nerede bir yurt seçmi~ler;
"Birgün elbet bunlar edecek ak~n,
"Pan-ça-u bu i~i bilmeli yak~n :
"Yak~nda aya~a kalkacak bu halk,
"Olacak Turan Be~-~ehr, Alt~-Bal~k...."
Bey dedi, "Pu-luy'dur Be~-~ehr'in ad~,
"Alt~-Bal~k, Fan-lu (>1:-A; )'dur, Turan kalmad~.
"Haydi git Irti~'in derelerine,
"Verdi~im buyru~u getir yerine.
"Ben senin üstünde ~imdi âmirim,
"Ald~~~m bir emri sana veririm.
"Her oba halk~na kulp takacaks~n,
"Yürükler'i ats~z b~rakacaks~n;
"Tutacak= Nubuz ile Kayan'~~
"Bulacaks~n yâhut kendi cezân~ !"
Imrat~vor askerce edip temennâ,
Ç~kt~~ bindi hemen doru at~na.
~rti~-~rma~~'na do~ru yürüdü,
R~:~hunu ac~kl~~hisler bürüdü;
Bakarak hasretle ye~il ovaya
Dedi süzülen bir sürü turnaya:
"Ey ~ss~z da~lardan gelen turnalar!
"Gizli bir yaylaya u~rad~n~z m~ ?
"Çal~n~r m~~ idi davul, zurnalar,
"Bir göç geçti~ini anlad~n~z m~ ?
)Han~m'la Kayan,
"Ilerde Co~ülen
"Clker Han~m, Nubuz, iki çift insan,
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"Öküz, koyun, deve, attan çifter can,
"Bu kervana selam durmad~n~z m~ ?
"Kayan bir tepede yurt kurmad~~ m~ ?
"S~rr~n~~sizlere duyurmad~~ m~ ?
"Turan'a bir haber uçurmad~~ m~,
"Derdin(i) döktüyse a~lamad~n~z m~ ?
"Gördünüz mü beyler tarla sürerken,
"Han~mlar toplarken çallyla diken,
"Tüz (ji; ) elleriyle mi yapt~lar mesken;
"Evlerine girip yoklad~n~z m~ ?
"Yünden 31 iplik yapan, onu dokuyan,
"Dokumay~~esvab ~ekline koyan,
"Kirli çama~~r~~balç~kla yuyan
"O beyaz elleri koklad~n~z m~ ?
"Anneler her ak~am be~ik sallarken,
"Ninniler düzer mi mukaddes öcten,
"O gizli yaylada artan, büyüyen
"Bu körpe Turan'~~koklad~n~z m~ ?"

Ba~ka ümitlere dü~erek bir ân,
Göklere bak~nca gördü bir duman.
imrakor,
"Ey bulut, Çin'e mi u~rad~n geldin,
Yere mi küserek göke yükseldin?
Mahzun bak~~~nla ba~r~m~~deldin!
Nereye gidersin bin gam içinde?
Bulut.
Giderim Altay'a, Tuna boyuna,
Buyruk götürürüm O~uz soyuna,
Kurdlar ba~~e~mesin art~k koyuna,
Türkler a~lamas~n mâtem içinde!
~mrl~vor,
Ayaz'~~gördün mü demir kafeste,
Canl~~ m~, ölü mü, ya son nefeste,
Beyler'i bulursun hangi heveste?
Söyle, beni koyma elem içinde!
31

Türk Danyâst basim~nda bundan yaz~l~d~ r; tertip yanl~s~~ oldu~u anla~~l~ r.
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Bulut,

Beyler'in pek ço~u Çin'in kölesi,
Halk~n gözü y~lg~n, ç~km~yor sesi,
Ayaz'~n sönmemi~se de nefesi,
Ya~~yor bir kara âlem içinde!

~mrahvor Irti~'e eri~ti, durdu;
) yan~ma gelsin! " buyurdu.
"Türeler
Topland~~ önüne Yürük Beyleri
Dedi, "Karde~lerim, geliniz beri,
"Gerçe ben maa~l~~Fagfur kuluyum;
"Fakat ondan evvel bir Türk o~luyum.
"Elimizden ç~kt~~hükümetimiz,
"Bu gün tehlikede milliyetimiz,
"~lhan'~~ezmekle Fagfur kanmad~,
"Türkler'i k~rmakt~r ~imdi maksad~.
"Roma'ya, ~ran'a harbler açacak,
"Nekadar Türk kan~~varsa saçacak..
"Uygur'u O~uz'la tutu~turacak
"Karl~g'~~Kalaç'la bo~u~turacak.
"Türk'te koymayacak ne at, ne karg~,
"Ne k~z, ne k~zan, ne yaraya sarg~.
"Buradan çekilip k~rda toplan~n,
"Girin bayra~~na bir kumandan~n.
"Rizân~z olmas~n köle kalma~a,
"Vatan~n öcünü ç~k~n alma~a.
"Kayan da~da sakl~, Ayaz zindanda,
"~imdilik i~te yok kimse meydanda.
"Türk'lü~ün kartal~~ durmaz kanads~z,
"O~uz Han tac~n~~ giysin bir ads~z!
"Kurultay toplay~n Bozk~r düzüne
"Y~ld~r~m ya~d~r~n Çin'in yüzüne!.."
Yürükler tamamen i~i anlad~,
Her~eyi toplay~p göçe ba~lad~.
Göç gitti yüzünü dönüp Altay'a
Çerinin ili~ti gözü bir tay'a
Bir beyaz tayca~~z, bak~ms~z, arg~n
Dedi, "~~te bac'~~bize oyma~~n,
"Götüreyim bunu sat~lm~~~Bey'e,
"Gönderir Fagfur'a belki hediye.."
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Çeri döndü, Bey'in yan~na vard~,
Huznra çelimsiz tay'l ç~kard~~
Dedi, "Gittim, or'da ne bey, ne çoban,
"Gtiçmü~ler bu tay'l koyup armagan...
"C~l~z, fakat yolda bir adam boyu
"Bir yardan atlad~, temizdir soyu.."
Bey hiddetle güldü, dedi, "Giderken
"Körlük edip sana uydum dedin sen,
"Sonra da emrime hiyânet ettin,
"Asi Yürükler'i siyânet ettin.
"Ben bin at beklerdim, getirdin bir tay,
"Maksad~n benimle eylemek alay..
"Göstereyim sana Çin kanununu,
"I~itsin de bütün çeriler bunu,
"Ibret als~n!" deyip hemen orada,
Gözlerin(i) ç~kart~p iki cellâda,
Bindirdi o c~l~z tay'~n üstüne,
Dedi, "B~rak~n~z gitsin sürgüne!.."

/mrahvor, gözünden kanlar akarak
Tanr~'ya yalvard~, dedi, "Yol irak,
"Gözlerim görmüyor, nas~l varay~m?
"O~lumu, kar~m~~ner'de aray~m?
"Ey Tanr~, bu yan~k hâlime ac~,
"Her derdin Sen'dedir ancak ilac~ ..
"Bu tay'a ferâset ver, do~ru gitsin,
"Evimin kap~s~~önüne yetsin!"
Tay geçti ova, da~, çaylara vurdu,
Hokand'da bir evin önünde durdu.
Ki~nedi kap~ya tekme vurarak,
Birdenbire kap~~ aç~ld~, ~~rak...
Onalt~~ya~~nda bir gençti açan,
Görünce önünde gözü kan saçan
Bir adam.. Ac~d~, attan indirdi,
"Buyurun içeri babal~k!.." dedi.
Kör dedi, "Babal~k!" deme, baban~m,
"Gel seni öpeyim Güçlü arslan~m.
"Kul Bey'den öcümü alacak sensin,
"Gürzümü ba~~na çalacak sensin!
"Ayaz'~~ ç~kar~p zencir içinden
"Sensin kurtaracak Turan'~~Çin'den!"
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Güçlü'nün annesi tan~d~~sesi,
Ko~tu; fakat gördü bir kör çehresi..
Bir âh çekti, dedi, "Evleri yana,
"Hangi hain eller klyd~lar sana?
"S~laya gelecek birgün yi~itim,
"O~lunu görecek der, sevinirdim;
"Sen geldin, âh, fakat gözlerin oyuk,
"Yavrunu görür mü bu iki kovuk?
"Büyüttüm, besledim, gösterecektim,
"Bir arslan yapmak çün ben neler çektim!"

Güçlü dedi, "Anne, a~lama, elbet
"Bo~una gitmemi~~çekti~in zahmet..
"Al~~t~rd~n beni idmana, güçe,
"Haz~rlam~~~oldun yar~nki öce!..
"Her er vatan~na H~z~r olmal~ ;
"Yard~ma ko~ma~a haz~r olmal~.
"Yard~ma haz~rd~m, öce müheyyâ,
"~imdi iki mâtem ç~kt~~ kar~~ya :
"Birisi vatan~n y~k~lm~~~ taht~,
"Öteki, babam~n karanl~k baht~ ..
"Alay~m gürzümü, okla yay~m~,
"Odeyim hizmetten dü~en pay~m~ ! "

"Kör dedi : "Evlad~m! Getirdi~im tay,
"Seni belâlardan kurtar~r kolay..
"Bir ay besle, sonra ur e~erini,
"Kald~r~p dü~man~n yak ci~erini.
"Güçlü'm, art~k ad~n olsun Köro~lu,
"O~reteyim sana her izi, yolu :
"Git Irti~-boyu'na, ç~k Çaml~bel'e,
"Bir burç yap, oradan hükm et her il'e,
"Kul Bey'i tepele, Çin askerine
"Yol verme, girmesin Türk illerine!
"Pan-ça-u denilen Mini gözet,
"Bulursan f~rsat~~ onu da gebert.
"Lor-yang'dan 32 kurtar~p Ayaz Hakan'~,
"Yeniden canland~r ölmü~~Turan'~.
32 Bu kelime, metnin yukar~daki bir beytinde (S. 280, str. 6) Lor-bang ~eklindedir. Miladdan sonra 52I-22'de Goeyler'in hükümet merkezi Lo-yam adl~~bir
~ehir vard~r (Ads~z, ayn. eser., s. 83, 96); Lor-yang, veya Lor-bang ~eklinde bir
yer ad~na rastlam~~~ de~iliz.
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"Kayan'~, Nuhuz'u da~larda arat,
"Çobanlar~~topla, sürüyü yarat;
"Bunlar~~yaparsan gözüm nurlan~ r,
"Yâni gönlümdeki üzüm nurlan~r. !

Köro~lu besledi tay~~ birkaç ay,
Küheylân bir ata döndü c~l~ z tay.
Birgün anas~n~n öptü elini,
Babas~yle s~kt~~ at~n belini,
Binerek üstüne ald~~yay~n~,
Dü~tü yola, geçti Tar~m-çay~ 'n~.
Az-uz gitti Altun-da~'a dayand~,
Yava~~yava~~Çaml~bel'e t~rmand~.
Orada ba~lad~~bir burç yapma~a,
Çin kervan~~geçer ise çarpma~a.
Topland~~ ba~~na birçok Kazaklar
Köro~lu'nu duydu bütün oymaklar
Kul Bey'in o anda ikbâli soldu,
Art~k hisâr~ndan ç~kamaz oldu.

Ömer Seyfeddin'in, yukar~da tamam~n~~ aynen ne~retti~imiz
Köro~lu Kimdi manzümesiyle, ba~lang~c~ndan i<tibaren Milli Türk
Destan~'m yazma~a te~ebbüs etti~i anla~~l~yor; eserin ba~~ ndaki
"Büyük Bir Destan'~ n Dibâcesi" ifadesi de bunu gösterir. Acabâ, bu
destan~~yazarken hangi kaynaklardan faydalanm~~t~r? Mukaddimesindeki izâhlar, bu hususta müsbet fikirler vermemektedir; "eski
lehçe ile tarihi hakikati gösteren bu manzum kalem tecrübesi" ifadesinden de, bu hususta aç~kca fikir edinmek mümkün olam~yor.
Köro~lu Kimdi destan~n~ n metnini gözden geçirdi~imiz zaman,
bunun kayna~~n~~ Kök-Türk dairesine ait iki milli destan~n te~kil
etti~i ortaya ç~ kar. Bunlardan biri Kunlar'~n y~k~l~~~ ndan Kök-Türkler'in kurulu~ una kadarki zaman~~temsil eden Ergenekon, öteki ise
Kök-Türk s~n~r-Tarhanf n~n ~ ranhlar'la mücâdelesinden do~an ve
Kök-Türk dairesi destanlar~n~n tali menkabelerinden Köro~lu Destan~'d~r. ~~te, Köro~lu Kimdi, bu iki destan~ n birle~tirilmesinden meydana
gelmi~ tir. Sairimiz, bu destanlardaki vak<alar~n zaman s~ras~na ba~l~~
kalmayarak, birindeki hadiseyi ötekine nakletti~i gibi, Köro~lu'nu
iranl~lar'la de~il, Çinliler'le, Çin tarafin~~tutan Türk Beyleri ile mücadele eden kahraman olarak göstermi~ tir. Milli edebiyat devrinin
dikkati çeken eserlerinden biri olan Köro~lu Kimdi, bundan k~rk y~l
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önce ne~redildi~i halde dil bak~m~ ndan çok sade, bu gün kulland~~~= Türkçe'mizden farks~z gibidir. Ömer Seyfeddin'in fikir hayat~~
ve ~iirleri üzerinde çal~~anlardan ba~ka, münevver s~n~f edebiyat~nda
Halk edebiyat~~te >sirini, Milli Türk Destanlar~'n~~ara~t~ranlar için
de bu güzel ~iirin ihmal edilmemesi laz~ m geldi~i dü~üncesindeyiz.
i) Ömer Seyfeddin'in bir destan~~daha vard~r : Altun Destan 33 .
Elimizde mevcut notlar, bu manzûmeyi tamamlay~p tamamlamad~~~na, ne~redip etmedi~ine dâir imkan vermemektedir. ~imdilik ele
geçen ba~~k~sm~n~~ne~retmekle iktifâ ediyoruz; bunun, Türk raradzli~~
Kozmogonisi ile O~uz Destan~'ndan ve Türk türesi'nden mülhem
oldu~u anla~~lmaktad~r.
LXIV.
ALTUN DESTAN

Tanr~~önce mavi kökü, kara yeri yaratt~,
Sonra gökte günü, ay~, y~ld~zlar~~ parlatt~.
Yeryüzünü denizlerle, da~~ve beller bezedi,
"I~te sana su, od, a~aç, demir, toprak, al!" dedi.
"Al, bunlarla bir ~en yurd yap, bir ye~il ba~~haz~rla,
"Sana bir çift gelecektir, onu iyi a~~rla!"
Ey biricik olan Tanr~, ey Ikiler : Gök ve Yer,
Ey Alt~lar : Gün, Ay, Y~ld~z, Da~gar, Bel'ler, Deniz'leri
Ey Dokuzlar ve ey Be~ler, siz sevinçten co~tunuz,
Türk ve Türkân geliyordu, hep görme~e ko~tunuz.

Ömer Seyfeddin'in ~iirleri ba~l~~lyle .11recdri Lugal Armaganz'nda
ne~retti~imiz ara~t~rmam~zdaki ellidört ~iirin say~s~, bu yaz~m~zdakilerle altm~~dörde yükselmi~~oluyor. Armagan'daki ara~t~rmam~zda,
derledi~imiz ellidört ~iire dayanarak, bunlar~ n vezin, naz~m ~ekli,
mevzû bak~m~ndan hust~ siyetleri üzerinde durmu~, ~airimizin ya~ad~~~~devrin ve ça~da~lar~= temâyüllerini de gözönüne alarak bu
sahadaki eserlerini k~ymetlendirme~e çal~~m~~t~k. Bu yaz~m~zda
mevcut on yeni ~iir, daha önce tesbit etti~imiz husûsiyetlere yeni bir" Ömer Seyfeddin'in kendi el yaz~s~~ile müsveddesinin kli~esi (Tahir Alangu,
Ömer Seyfeddin, Ist., 1968, s. 293).

34 Mensur ~iirleri hakk~nda k~saca bilgi edinmek için bk., Nenirti Lugal Armagam, s. 605, not-2o. 1969 yaz ta`tilinde Istanbul'da Bayezid'deki Hakk~~Tar~k Us
Kütüphanesi'ndeki ~zmir, Serbest Izmir gazetelerinde birçok mensur ~iirlerine, mak&
lelerine, az say~ da hikaye ve tercemelerine rastlad~k.
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~ey katmad~~~~için, ayn~~bilgilerin tekrarlanmas~ nda fayda görmüyoruz.
Ömer Seyfeddin hakk~nda bu güne kadarki ne~riyâtta hemen
daima, onun küçük hikayeleri üzerinde durulmu~ tur. Mensur ~iirleri,
ve mak5.1eleri, manzûmeleri ayr~~birer cilt te~kil edecek kadar çok
ve onun ~ahsiyetini canland~rma bak~m~ndan hiç de ehemmiyetsiz
olmad~~~~halde, mecmua ve gazetelerde da~~n~ k halde bulundu~undan ara~t~r~lma zahmetine katlan~lmam~~t~ r. Derledi~imiz altm~~dört ~iir, onun bu sâhada da unutulmamas~~laz~m geldi~ini gösterir
ve bunlara, takma-adla yazd~~~~baz~~manzûmelerinin daha, yeni
ara~t~ rmalar sonunda ilavesi mümkün olabilece~ini kuvvetle ümid
ediyoruz.

