ÂŞIKLARIMIZDA
TÜRKÇE SEVDASI
Türkçem de benim milletimin gür sesi var
Sözlerinde Yunus Meşrebinin hissesi var
Türkün yaşayan dilde bulup zevkini çok
Sevdim, anamın ninnisinin bestesi var
Ahmet Metin ŞAHİN
Ali YAKICI
Halk edebiyatı, halk şiiri deyince
akla ilk gelen halk şairleri, âşıklar ol
maktadır. Çünkü araştırmacılar, anonimleşen edebiyat ürünlerinin bile bir
ilk söyleyıcisi olduğu ve sonradan anonimleştiği düşüncesinde birleşmekte,
dirler. Bu durum ise önceleri ozan
ların, sonradan da âşıkların yeri ve
önemini açıkça ortaya koymaktadır.
Halkm yaşayışını, düşünüşünü^ giyim-kuşamını,
gelenek-göreneklerini,
töresini, kısacası kültürünü en güzel
şekilde dile getirenler, halkı genel özellikleriyle kendilerinde sembolleştir
renler, yine aynı insan topluluğunun
içinden kopup gelmiş olan halk şair
leridir. Ayrıca, içinde bulundukları in.
san topluluklarının dilini, toplulukla
rın, etrafında borleşerek millet haline
geldikleri dili, var oluşlarının başbca
kaynağı olan dili, Türkçe’yi en iyi şe
kilde kullanmaya gayret edenler, onu
kendilerinde sevda haline getirenler
yine halk şairleri, âşıklar olmuştur.
Halk şairlerinin bu Türkçe sevda,
sı zaman zaman ele almmışj dile ge
tirilmiştir. Prof. Dr. Abdurrahman Gü
zel, bu konuda yayınlanan bir yazı
sı’ ’nda, Anadolu’da yetişen ilk halk
şairinden günümüze Türkçe hassasi
yeti üzerinde durmuş, halk şairlerinin
dil konusundaki duyarlılığını belirt
miştir.
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Aynı duyarlılığın aydınmmız ta
rafından gösterilmemesi bizi bu hu
susta yeni bir yazı yazma gayretine
düşürmektedir. Kaldı ki dil konusun
da, özellikle Türkçe söz konusuysa,
yüzlerce yazı yazılmış olsa bile yine
başka yazılara ihtiyaç var demektir.
Çünkü, tabiatın insanoğluna bahşetti
ği en büyük nimetlerden biri olan dil,
üzerinde çeşitli yönlerden değerlendir,
me yapılabilecek bir mânevi varlık
tır. Onu yalnızca bir fizik olayı olarak
ele alanlar, ciğerlerden dışarı verilen
havanın sese dönüşmesidir diye tanı
tırlar. insanların birbirleri ile olan mü
nasebeti açısından değerlendirenler ise
bir anlaşma aracı olarak görürler. Ger.
çekten de genel niteliği bakımından
diller, o dili konuşanların aralarındaki
anlaşmayı sağlamak üzere küçük ses
birliklerine dayanarak bir kelimeler ve
sesten örülmüş şekiller dünyasıdır. An
cak unutulmamalıdır ki, dilin ana un
surları durumunda olan kelimelerimiz,
ağzımızdan çıkan üç beş sesten kuru,
lu basit birer kalıptan ibaret değildir.
Nasıl bir peteğin içini dolduran balda
tabiattaki yüzlerce çiçeğin an bede
ninden süzülmüş özünü bulabilıyorsak, dilde de insan varlığının toplum
içindeki binlerce yıllık yaşayışının za
man süzgecinden geçirilmiş anlam ve
özünü bulabilmekteyiz. Bu bakımdan
on binlerce kelime ve şekilden kurul
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muş olan dil, yapı ve görevinin ay
rıntılarına doğru inildikçe insan, top
lum ve millet varlığına hükmeden çok
yönlü ve derin anlamlı bir sistem ola
rak karşımıza çıkar .2
Dil ile o dili konuşan millet ara
sındaki sıkı bağlantı ister istemez diL
kültür bağlantısını ortaya çıkarmıştır.
Bilindiği gibi toplumlan millet haline
getiren şey kültürdür. Kültür, mede
niyetin millîleşmesi, bir milletin ma
nevi varlığını, duyuş ve düşünüş bir
liğini kuran gelenek halindeki her
türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlık
larının tümüdür. Milletlerin kendileri
ne has olarak yüzyıllar boyunca de
vam eden ve gelişen davranış biçim
leridir. Bir şair, duygu ve düşüncele
rini kendi milletinin fertlerine ancak
dili ile ulaştırabilir. Bir yazar, bir bi
lim adamı, bir düşünür görüşlerini top.
lumuna dil yolu ile yayabilir. Yeni bu
luşlar ve keşifler ifadelerini dille ger
çekleştirebilir, Bir tiyatro sanatçısı mi.
mik ve jestlerine dilini eklemeden sa
natını gerçekleştiremez. Geçmiş yüz
yıllar Anadolusunun dünya görüşü Yu.
nus’un ilahilerinde, Türk halkının bay
rakta sembolleşen vatan sevgisi Meh
met Akif’in İstiklâl Marşı’nda, millî
mücadele ruhu Mehmet Emin’in man
zumelerinde ve bu dönemi işleyen ro
manlarda, İstanbul’un güzellikleri ve
incelikleri, İstanbul halkının gelenek
ve görenekleri Yahya Kemal’in şiirle
rinde, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ve
Ahmet Hamdi Tanpmar’m romanların
da, Anadolu halkının yaşayışı ve de
ğer ölçüleri Yakup Kadri’nin eserle
rinde ebedileşmiştir. Türk milletinin
gelenekleri, folkloru, yüzlerce yıllık ha
yat tecrübelerinin sonuçları veciz ifa
desini atasözlerinde bulmuştur. Des
tanlar toplum ve millet hayatını bü
yük çapta etkilemiş şahıs ve olayların
efsaneleşerek günümüze kadar uzan
mış canlı tablolarıdır. Deyimler Türk
mantığının, dil felsefesinin sembolle
ridir. Görülüyor ki dil bir milletin gö
ren gözü, işiten kulağı, tutan eli ve
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düşünen beyni durumundadır. Varlı
ğının da teminatıdır.3
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
kurucusu Atatürk, parçalanan Osman lı toprakları üzerinde millet olarak bir
devlet kurmanın ve bu devletin deva
mının temel şartlarından birinin dil ol
duğu gerçeğini hiç bir zaman unutma
mış, Türkçe için, Türk aydınının hiç
bir zaman gö.zden uzak tutamayacağı
hareketler içinde bulunmuş, tavır ser
gilemiştir, Atatürk, 2 Eylül 1930 ta
rihinde kendi eliyle şu sözleri yazmış
tır : «Millî his ile dil arasındaki bağ
çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin
olması millî hissin inkişafında başlı
ca müessirdir. Türk dili dillerin en
zenginlerindendir, yeter ki bu dil şu
urla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklâ
lini korumasını bilen Türk milleti, di
lini de yabancı diller boyunduruğun
dan kurtarmalıdır.» Burada Atatürk,
dilimiz için iki hedef göstermiştir. Mil
lî olmak, zengin olmak. Sonraki ha
reketler hep bu iki hedefe doğru yö
nelecektir. Hedeflere varmak için tu
tulacak yol, takip edilecek metod da
açıkça belirtilm iştir: Dili şuurla işle
mek. Bundan maksat Türklük şuuru
na ve ilim metoduna sahip olmaktır.
Atatürk’ün dil ile millî his arasında
bağ kurması, milli duygunun gelişme,
sini dilin millîliğine ve zenginliğine
bağlaması ise hareket noktasını gös
termesi bakımından çok mühimdir.4
Atatürk’ü bütün hareketlerinde ve in
kılaplarında olduğu gibi dilde reform
yapmağa iten âmil de milliyetçiliktir.
Atatürk’ün halcim vasfı daima Türk
milliyetçiliği olmuştur. Onu çok ya
kından tanıyan ve en iyi takip eden
lerden biri olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu fikri şöyle ifade eder :
-Atatürk’ün çeşitli yönlerinden birini
diğerlerine bağlayarak bir sentezini
yapmak istediğimiz vakit, bulabilece
ğimiz en hakim vasfı Türkçülüğü ve
milliyetçiliğidir. Millet, gene millet,
daima millet, millî mücadele, millî kur
tuluş savaşı, millî irade, millet egemen-
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iiği ve nihayet milli eğitim ve millî
kültür davranışı. İşte Atatürk’ün di
linden İliç düşmeyen ve ölümünden beş
yıl önce onu «Ne Mutlu Türküm Di
yene» diye sesi kısılırcasma haykır
tan slogan hep bu idi:5 Dil ve Tarih
hareketinde Atatürk’ün hareket nok
tasının millî gurur olduğunu hareke
tin içinde bulunmuş olan Falih Fıfkı
Atay da kaydeder: «Türklerin, bize
öğrettiklerinden başka türlü bir tarihi
olduğu ve Türkçenin bağımsız bir ilim
ve edebiyat dilli olabileceği kanısı,
Türklük gururu ile göğsü durmadan
kabarıp inen Atatürk’e büyük bir şevk
verdi.»6
Atatürk’ün Türkçe üzerindeki bu
hassas tavrı, halk şairlerinde kendini
bulmuştur. Dahası «halk ve tasavvuf
şairleri, Türkçeyi o kadar güzel kul
lanmışlardır ki, bu onlarda bir sevda
haline dönüşmüş, millete yansıtmakla
kalmamışlar bu sevdalarını, Arabm,
Farsın, Firengin de Türkçe kullanma
sına vesile olmuşlardır. Hatta şiirle
rinde Tann’yı, melekleri, peygamber
leri de Türkçe konuşturmuşlardır.
Çünkü halk şairlerimiz de içinde ya
şadıkları millet gibi varlıklarını Türkçeye borçludurlar. Türkçe olmadığı za
man onların varlığı da söz konusu ola.
maz.»7

Nice ki söyledi Adem gitmedi
Cebrail'im sözünf işitmedi
Türk dilin Tanrı buyurdu Cebrail
Türk dilince söylegil dur git değil
Türk dilince Cebrail ’«hey dir> didi
«Duru gel uçmağın terkin ur» didi8
Ve yine Kaygusuz Abdal’ın «biz
yalnız Türkçe bilir ve konuşuruz, bu
dil dünya durdukça yaşayacak ve bu
dili herkes öğrenecektir»® mealindeki
sözleri Türkçenin önemini adeta per
çinlemektedir.
Günümüz âşıklarının da Türkçe
konusundaki hassasiyeti devam etmek
tedir. Âşık Halil Karabulut, «Birlik
Türküsü»nde Türkçenin önemini dile
g etirir:
Türk adını taşıyoruz
Türkçeyle anlaşıyoruz
Bir vatanda yaşıyoruz
Toprağımız suyumuz bir10
Karabulut, bir başka şiirinde,
Türkçenin yeniden benliğini kazanma
sıyla Türklüğün de benliğine yeniden
kavuştuğunu belirtmektedir :
Medeniyet köşe köşe uzandı
Güzel eserlerle her yer bezendi
Türklük benliğini tekrar kazandı
Takvim yenilendi dil yenilendi"

Ozan Rehberi, Türk bayrağı ile
14.
yüzyıl şairlerinden KaygusuzTürkçe arasında bağ kurduğu «Var»
Abdal’ın Tann’yı, Cebrail’i, Adem Pey.
başlıklı şiirinin bir dörtlüğünde şöyle
gamberi Türkçe konuşturuşunu şu me
d e r:
tinde açıkça görmekteyiz :
Bu yurdu bizlere emanet ettin
Bilindiği gibi, yasak meyveyi yi
Gökte dalgalanan allarımız var
yen Hz. Adem’in Cennet’ten çıkması
Cumhuriyeti kurdun barış getirdin
emredilir. Fakat Adem çıkmamakta ıs.
Öz Türkçe konuşan dillerimiz v a r '2
rar eder. Bunun üzerine Allah Ceb
«Geldiler» başlıklı şiirinde Rehbe
rail'e şöyle buyurur:
ri, çağı, uygarlığı, Türkçe meşalesini
—
Ya Cebrail, Adem’e git, «Türk
yakarak elde etmenin tezini savun
diliyle söyle, hemen Cennet’i terk et
maktadır :
sin.» Cebrail de Hz. Adem’e gider,
Ozan Rehberî’yim barış yolunda
Tanrı’nın buyruğunu Türk diliyle bil
Türkçe konuştular kendi dililıde
dirir. Böylece de Adem Cennet’ten çı
Çağdaş uygarlığın tezi elinde
kar. Bu husus, Kaygusuz’un mısrala
Sevgi meşalesi yakıp geldileri3
rında şöyle dile getirilir :
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Konyalı Âşık Mehmet de desta
nında, vatanımız; güzel Türkiye’de gü
zel Türkçemizin ilerlemesinden, hakettiği yeri ve önemi bulmasından ya
na olduğunu belirtmektedir:
Türkiye’dir vatanımız ilimiz
Cumhuriyet açtı bizim gülümüz
İlerlesin bizim güzel dilimiz
Kutlu olsun Cumhuriyet Bayramı'*
Âşık Hikmet Arifi ise, Atatürk’ün
Türk milletinin dili olan Türkçeyi Cum
huriyetle bütünleştirmesi hususunu
dile getirdiği şiirinin bir dörtlüğünde
şunları söylemektedir :
İlkin okulumda başöğretmenim
Tahtaya Türkço’yi yazan Atatürk
İlimde, kültürde rehberim benim
Her şeyi inceden süzen Atatürksı
Bu hususta daha bir çok halk şai
rinin şiirinden örnek vermek müm
kündür. Fakat, âşıklarımızın Türkçe
üzerindeki duyarlılıkları hususunda,
verdiğimiz bir kaç örneğin bile bir
fikir verebileceği kanaatindeyiz. Ata
türk’ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti
içinde millî birliğin tesis edilebilmesi
için sarfettiğî çabanın, halk şairlerin
de olduğu gibi ülkenin eli kalem tu
tan, dili söz söyleyebilen diğer insan,
larında da görülmesi en büyük arzu
muz olacaktır.
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