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VAN'I VE VAN YÖRESİNİ KONU ALAN 
ŞiiRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 

GİRİş 

V an kenti, uzun tarihsel geçmişinin yanı 
sıra. birçok mekanın sahip oldugundan 
daha fazla dogal güzellikler 

barındırmaktadır. Üç bir yanı daglarla çevrili 
gölün oluşturdu8u renk armanisi, çevresindeki 
birçok tarihi ve dogal güzellik. şairlere ilham 
kaYMg! olmuştur. Vanlı, Van'da bir şeki lde 
yaşamış olan veya Van'ayolu düşenlerden yazı 
ile bir şekilde ilgili olanlar tarafından .yüzlerce 
şiir kaleme alınmıştır. Türk edebiyatının ünlü 
bazı adlannın da Van dolayısıyla kaleme alrugı 
şiirler ve düzyazılar mevcuttur. 

Bir yöreyi anlatan şiirlerin: yöre 
insanında yurt sevgisı, tarih duygusu 
uyandırmak. başka insanların araları gezip 
görmesini istemek, gü\"en duygusu oluşturmak, 
gibi hizmetlerin yanı sıra, kültür \ ' C turizmin 
gelişimine katkıda bulunabilecegi söylenebilir. 
Bu şili l er aynı zamanda yörenin tarihini, tabii 
güzelliklerini, duygu ve düşüncelerini, istek ve 
arzulannı. zenginliklerini yansltırlar. Nitekim 
Vanlı şairlerin tümünün bu ortak payda 
etrafında buluştuklannı vurgulamak gerekir. 

Van'ı konu alan şililer i Vanlı şairler 

tarafından yazıJanlar ve Van'a b.ir şekilde yolu 
düşmüş kimselerce yazılanlar olmak üzere iki 
kategoride ele alınabilir. ilk kategorideki 
şiirlerde hem gerçek yaşan tıların . hem de 
gündelik yaşam izlerinin zengin bir anlatırnma 
rastlanır. Kentin bütün güzellikleriyle övülüp 

. sahipleni ld.i€;i bu metinlerde betinılerneci yön 
öne çıkar. Şiirlerde kafiye doldurma ve mısra 
uydurma merakından dola.)'1. çogu kez estetik 
boyut ihmal edildi&inden. bunlann birer metin 
olarak çogul okumaya olanak tanıyan bir 
boyurundan söz etmek mümkün 
görünmemektedir. Mesajın. simgesel anlamla 
yük lenmeden iletilmesinden dolayı . metinler, 

Seyi t Battal UGURLU' 

derin yapıya .: dönük okuma olanagı vermeyen 
amatör çalışmalar olarak kalır. Bunun bir 
nedeni de . şairlerin daha çok halk şiiri gelenegi 
içinde yazmayı tercih etmesidir. Şürsellik. şürin 
iki ön'emli ög-esi olan "ezin ve kafiye üzerinden 
sag-lanmaya çalışılır. Şairlerin fikir ve ha'yallerini 
vezne uydururken. ffiısra işleyişinin dışında bir 
de düpedüz cümleler kullandıgı görülü r. Daha 
dogrusu cümlelerin kafiyemsi bir biçime 
sokul uşu. bunların şiir olarak kabul gönnesinde 
yeterli kriter oıarak görülmüştür. Şiirlerin genel 
bir karakteri de. tümüne yakının bir tür övgü ve 
güzellemeden ibaret veya harnaset çerçevesinde 
yazılmış olmasıdır. Bu açıdan yörenin tarihi ve 
tabii güzelliklerini, izlenimci bir duygusalbkta 
yansıtan bu metinlerin büyük çog-unlugunda 
pastaral yön öne çıkar. Haliy le kentin tarihi ve 
kültürel açıdan tanınmasında, kente turistik bir 
ilgi uyanmasında işlev görürler. 

Van'a sevgiyi anlatan bu ş iirlerin. 

memleket şiirleri antolojisi o larak hazırlanmış 
kitap lara girememiş olması. biraz da 
yansıttıklan kiç (kil..ıcb) karakterden dolayı olsa 
gerek. Vanlı şairlerin bazı ortak konula n vardır 
ve bu konular Van ' ı anlatmayı seçmiş çogu 
kimse tarafından tekrarlanır. Birçok şiirde, kent. 
göl. dag-lar, birkaç ilçe adı. aynı ton ve heyecanla 
tekrarlanı r. Bu metinle';n böyle bir karaktere 
bürünmesinde, şairin arayışçı bir kimlikte 
görünmüyor olmasının rolü büyüktür. Bu 
durum ister istemez. zaten kend.ini halk 
edebiyan formu içinde ifade etmeyi y eterli sayan 
şairh:rin önünü kapatır. Bir diğer yön. bu 
şürlerin somut olana öncelik veren ve sovuda 
pek barışık olmaya.n karakteridir. Kentin 
özelliklerini övmekle yetinmek. kendine yete rlik 
duygusuyla yan yana geldiginde. Vanlı şairİn 
bundan sonra bu anlayışla şiir yazması 

durumunda ayın yolu sürdürecegi anlamı çıka.r . 

• Yrd. Doç. Dr. , Seyit Banal U(';URlU. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Fen-Edebiyaı Fakiiltesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölumii .• Van·TÜRKIYE 
e-maiı:seyitugurlu@lıotmıi!.com/seyitugurlu@gmai l.com 
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Şiirlere sinen müsamere havası da bu anlayıştan 
beslenir. 

Ulusal edebiyat kanonu içinde yer 
edinmiş bir örnegin çıkamamtşlıgı., elbette bir 
dezavantajdır. Vanlı şairlerin sevgiyle ortaya 
koymaya gayret ettigi ürünler, kiş isel gayret 
olmanın ötesine geçemiyor, Türk edebiyatının 
zirve isimleriyle inibaı kurmada zorlanıyor. 

Bununla birlikte Ercişli Emrah gibi gür bir 
sesin. bu şiirleri biçim açısından beslediti de 
açıktır. Ercişli Emrah'ın devamının gelmemiş 

olması veya modern edeb iya t içinde benzer 
örneklerin ortaya çıkamamışl ıgı, Van menşeli bir 
edebt gelenegln şekillenmesinde bir olumsuz luk 
olarak karşımızda durmaktadır. 

İçerik açısından Van 'ın belli başlı 
mekanlarından, tarihinden, sosyal 
yaşantısından, ilham alan bu şiirler ele aldıgı 
konular açısından, şu başhklar altında 

maddeleştirilebilir: 

a. Van'a sevgiyi ve hasreti anlatan şiirler. 
b.Van 'ın güzelliginde söz ederek 
yabanctİan kenti görmeye davet eden 
metinler. 
c .VaD'ın kurtuluş gUnU olan 2 Nisan 
dolayısıyla söylenen tarih ve hamaset 
çerçevesinde yazılmış şiirler. 

d .Van gölü, Akdamar adası, Van kalesi. 
Erek dagı, Hoşap kalesi, Süphan dagı . 

Edremit, Ce\'aş, Erciş gibi Van'ın 
dogasını bütünlüklü ya da tek tek 
anlatan şürler. 
e.Ercişli Emrah gibi Van meşhurlan ile 
ilgili yazılan .şiir ler. 
f.Van kedisi, Van ye mekleri. Van'da çay 
kültürü, Van gölü canavarı vs. ile ilgili 
yazılan şürler. 

Şiirler, türsel açıdan, azalan sırayla 
verildİ!inde; didaktik , epik, lirik, pastoral, ve 
kısmen de olsa saririktirler . Bir kısmında da bu 
türlerden birden fazlasının ortak özelligi 
görülmektedir . l Şairl erin çogun l u~u, şiirlerini 
Van'ıo mahalli gazetele rinde yayımlamışlardır. 

Batısının, yazdıklarını kitaplaştırma şans lnı 
yakaladıgı görülmektedir. 

Vanlı şairle r arasında öne çıkmış ş u 

, 
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isimler sayılabilir: Kayaçelebizade Vehbi Bey, 
M. Tayyar Dabbag-oglu, Kaya Kayaçelebi, 
Ahmet Güner, Hayali Hasan Yavaş, Celal 
Yenirürk, Abbas Güven, Mehmet Feyyat vb. 
Bunların dışında daha az sayıda şiirler yazmış 

çok sayıda isim saymak mümkündür. Bu 
şai rle ree yazılan metinlerin birçogunda 
Karacaoglan, Ercişii Emrah, Mehmet Akif 
Ersoy, Yahya KemaL. Necip FuıL. Arif Nihat 
Asya gibi isimlerln belirgin şeklide etkisinde 
oldugu iddia edilmiştir.2 Van türkülerinin biçim 
ve içerik açısından bu şiir l eri besledigi 
görülmekredi.r. 

Bu yazıyla amaçlanan, Van'ı anlatan 
yüzlerce şiirden seçilen baz ı örneklerin belli 
başlıklar altında bir degerlendirme yapmaktır. 

Öncelikli olarak vurgulanması gereken bir nokta 
daha vardır. O da şürlerin çogunlu~na egemen 
mantıgın eleştirel ve çogul okumaya olanak 
tanımayan özelliginden dolayı, metinlerin tek tek 
analiz edilmemiş olması. Kaldı ki böyle bir işe 
kalkışmanın manng"! da yoknır. Bu bakımdan 
şiirler içtnde Van'a bir tUr methiye olanlannın 
daha çok öne çıkarılması amaçlanmıştır. Haliyle 
ak tarmacı ve betimlemeei bir tutum, metinlerin 
dogası zorunlu kıldıgından dolayı, özellikle 
takınılmış!'ır . 

İkinci kategoride yer alan şiirler de, 
Van'a bir şe kilde yolu düşmüş, farklı 

gerekçelerle Van 'da uzun ya da kısa süre 
bulunmuş kimseler tarafından yazılm ı ştır. 
Bunlar arasında Bülent Ecevit. Arif Nihat Asya, 
Edip Cansever, Müştehir Karakaya gibi iSUnleri 
saymak mümkündür. Ayrıca Yaşar KemaL. 
Adalet Agaoglu ve Sait Faik'in nesir türündeki 
eserlerinde Van'a da yer verdigini belirtmekte 
yarar vardır. 3 

ı. Van Sevgisi 
Van eski belediye başkanlanndan M. 

Tayyar Dabb~oglu'nun "M.ısralanmda Van" ... 
başlıklı şüri, 2 Nisan 1959'da Van 'da Kurtuluş 
gecesi münaseberiyle yaj'1nlanan Bendimahi adlı 
gazetede, Akşit Göktürk 'ün çizgileriyle 
yayımlanmıştır. Bu şiirde Van'a bütünlilklü 
olarak bakılmakta, şeh i r her açıdan 
övülmektedir: 

"Bahçeler içinde divan açtİır , 
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Semaver kaynar çaylar içilir. 
.Maniler söylenir nükte saçılır. 
Gamsız olur genci-piri Van 'ımm. 
( ... ) 
İnsam çok merttir, topratı cömert, 
Her yanı yeşildir bir bag-ı cennet. 
Çalar davul zurna, döner koçyigit, 
Süzülür dizlerden teri Van'urun." 

Omer Zeki Defne'nin "Akdamara~5 başlıklı 
şiirinde, Akdamar adasına adını veren efsane 
hikaye edilir. Efsanede dile geJen aşkın şairde 
bıraktıgı derin etki şu şekilde dizeleştirilir: 

"Göl, yel söylenir durur hala 
haritalanmda o aşk, 
Sanki sulardan çıkar da ben olur o yi~it 
buen 
Bir bualttan yontulmuş heykel gibi al 
yanak. 
Dikmedinse bir kıyına o büyük aşk 
anıtını sen ha1a 
Dikeyim ister misin ben kalene karşı onu 
Van?" 

Şiirin son üç mısraında Yan'a bir "ses" olarak 
gelmiş olan şair, "sis" olarak geri dönüyor 
olmanın, geride yeni bir sua bırakmamn 
hüznünü yaşar: 

"Şimdi sen oldun bir sı1am, bir gurbetim 
de ey Van!" 

Hayatını bir şekilde Van 'ın dışında 

yaşamak durumunda olan bazı \fanlı şairlerde 
memleket özlemi, yazdıkları şiirlerin ana 
temasını oluşturabilmektedir. Bunlardan Hayali 
Hasan Yavaş'ın "Van'a Hasrer"6 başlıklı şürinde 
milli ve manevi unsurların yan ı sıra, buram 
buram Van özlemi kokmaktadır. Şiirin iki 
dörtlügü bunu açıkça onaya koyar: 

"Van'a hasret gönül neyler 
Aşık Vanlı aglar bilem 
Çiçegini savdı baglar 
La.le sümbill baglar bilem 

Bulbill daglar saçagında 
Neşe tilten ocagında 
Vangölü'nün buca~ında 
Geçti gençlik çaglar biIem? 

M . Demiray Şaşıhüseyinog-lu'nun 

"Nerdesin"7 başlıkb şnrı, bir tür Van'a 
methiyedir. Şair burada Van'ın geçmişte kalmış 

güzelliklerine olan hasretini dile getirir. Kaval 

• , 
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seslerinden, menekşe kokuJu çİmenli baglara, 
sögilt gölgesinden soguk pınarlara kadar bir 
kentin özlenebilecek do~ası, memleket hasreıi 

bir tUr yitik zaman duygusuyla iç içe verilir. Şair, 
bir çok yok olup gidenin ardından, 

sorar. 

"Nerede avlandıgun kayalı dag-lar ... 
Yaprak kopardıgım koca dış budak, 
Yapmacık minarem, o sen; kavak 
Yorulup yanıgım serin gölgelik, 
Eski bayalgahım koca meşelik!" diye 

Van'a sevgisini şiirleşrirenlerden biri de 
yaşayan genç şai rlerden Şükran Baba'dır. 
"Güzel Şehir Van"S başlıkh kısa şiirinde göle, 
kaleye, kediye, Akdamar Adası'na sevgisini dile 
getınr. 

Ahmet Güner'in "Van 'ı Gördün mü ?''9 
başlıklı şüri, kente yabancı insanlara davetiye 
mahiyetinde yazılmışnr. Kentin bilinen tarihi 
turistik mekanlarından, dogasından, 

yemeklerinden, insanlarından övgüyle söz eder. 
M. Tayyar Dabbagoglu'nun "Van~ıo başlıklı 

şiirinde kent, Güner'inkine benzer biçimde 
ö .... iilür. Ahmet Parspancı 'nın "Sevdalar 
Şehri m "i ı başltkL şüri de bu kategori içinde yer 
alır. Ancak Parspan cı, Yan'ın güzelliklerini 
digerlerinden daha farklı bir duyarbkla anlatır. 
Şair gölün sulannı okşayan bir yel, Tamara'nın 
gözlerinden akan bir yaş, karh daglar aşan bir 
sevda türküsü, kale üzerinde gögü delercesine 
yükselen bir taş olmaktan, zamanı yenmekten 
söz eder. Parspancı, güneşin gölde oluşturdugu 
ışık gölge armonisini "iki yarin konuşması" 
bi-çiminde niteler. 

"Güneş yanne kavuşmuş, kaybetmekten 
korkareasına 

Bir hüzün türküsü söyler dalgalar, 
ayrılıktan korkarak 
Ayrılmak, ayrılmak bir dahaki günü 
beklemek sabırla 
Ayrılık karanlıklara gebe Vangölil'nde 
karanlık hüzün ... " 

Şair, ilerleyen mısralarda göl üzerinde 
özgürce uçan, Erek dagına konan, ayrılıklarla 

dolu sevdalara aglayan bİr kuş olma hayalini 
kurar. Dünyaya Van kedisinin gözlerinin 
renkleriyle bakan bir pınltı olmayı hayal eder. 

Vehbi Ediboglu "Van Geceleri"t2 başlıklı 
şiirinde Van'm özellikle gecenin ürperti veren, 
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sonsuzluluga ulaşma arzusu uyandıran tenhall8"ı, 

ilham kayna.gı olarak işlentr. 

2. Van Gö lü 
Edip Cansever'in "Su Ahında Kanat 

Çırpan Oveyik"13 başlıklı şiiri Yapı Kredi 
Yayınları'nca basılan toplu şiir lerinde yer 
alma.maktadır. Cansever, bu şiirinde tarihsel 
göndermelede şi mdiyi iç içe geçiren kapalı bir 
anlam alanı oluşturmaktadır. Şiir öncelikle bir 
"ses"le açılır. Görüntü düzleminde sesi çıkaran, 
gölde kanat çırpan ilveyikrir. Ancak şair bu 
görüntünün neden oldug-u se~ katmanlar 
halinde ard arda açarak, tarihselolanla 
diyalektik bir bag-lantı kurar ve şür açddı.k.ça 
yogun imgelerle yüIJenir. Bir yandan bir 
yolc uluk anlabsının gözlemle rine gönü l 
indirmeyen bir derinligi yansıtan şür, diger 
yandan hüzünlü bir atmosfere açılır ve şairin 
"hen"j üzerinde t'oplumsal bir hüvİyet kazanır: 

" Kış bitecek birazdan, kışa geç kalma 
Böyle diyordu Hasan 
Gelirken az tütün getir 
Bir da,g keçisi parçala 
Tuz bas düşümde gördügum kana, 
tuzhas 
Ne derdi gündüz ortalannda baban sana 
Dokunma Van 'a 
Van köylüsü kendini çavlan gibi üretir 
Göl gibi dokur 
Ve beklemesini bilir, burkulur 
Eg-i.ktir boynu şimdi, sen de e!iksin 
O kadanm anLarım" 

Van Gölü'nü konu alan şairlerden biri 
de, Van'da uzun sureden beri yaşamakta olan 
Müştehir Karakaya'dır. "Vangölü Sahilinde Bir 
Akşam Hüznü" ba.ıılık.L şii rinde 'ben'ini gölün 
farkL görünüşle riyle iç içe geçiren bir anlatım 
seçen şair, geçmişe yaptıgı göndermelerden 
hüzün .... e gözyaşına u l aşır . Şiirin son 
bölümilndeki gönderme, hüznün kaynagmı 
açıga çıkanr, ki bu da Akdamar Efsanesi'dir: 

"ben .... e güneş hala uzagındayız kıyının 
hüzün buluttan ya,gar gibi geliyor 
bu akşam 
vangölü sahiUerinde bir adam 
[amara'ya el sallayıp duruyor 
ve gün banyor" 1.ıI 

Şaban Abak'ın "Ya.n Gölünün 

Dogusunda Bir A.kşamüstil Şiir"inde l5 dog-ulu 
bir güzel aşkı anlattıır. Şiir "Bilekleri n 
dog-uludur senin gözlerin bir Hazar bir Van 
gölü" diye başlar ve ilerledikçe bir kadımn 
kaderi üzerinden dogunun kaderine isyan sesine 
dönüşür. 

Arif Nihat Asya "Yan Gölü" başlıg-ını 

taşıyan üç, "Süphan Dagı" admı taşıyan 
izlenimci bir şür yazm ıştır. Bunlardan birinde 
Yan gölünün haritadaki şekli "yürek" 
benzetmesiyle verilir. GölOn errafını dolaşmak 
"tavaf' sözcügü ile ifade edilir ve gölün denizden 
büyük olmadıgı .. dag kadar yilksek oldugu 
anlatılır . lo 

l\"\ahmut Kaplan'ın "Yan Gölünde 
Akşam"l? adlı şii rinde bir hüzün şarkısı 

atmosferi oluşturulmuştur. Şair hüzünlü ruh 
halini güz mevsim.inin sarartıs ıyla iç içer anlatır; 

"lVlahzun gözli} martılar 
dalgalarla ı slanmış 
Kaburga kemikleri 
Fırlamış duvarlardan 
Kale yorgun ba.ıııyla 
Van gölüne yaslanm ış 
Odann sarardıgı 
Bu güz akşamı bilmem 
Gönül hangi şarkının 
nagmesiyle hislenmiş" 

Aydın Talay'ın "Ses Ver"lS başlıklı şiiri , 

güneşin dört mevsim boyunca üzerinde ışıkla 
uyumlu güzellikler oluşrurdu!u Vangölü'nü 
incelikli bir bakışla ele alır: 

.. Mavilerin beyaz sime dönüştügü 
Ça~ar, çarşaf aç ılan deryanm 
K.ı.)"ıarda tatlı vuruşunu görürsün 
buralarda". 

[sak Rafet Işıtman'ın "Van Gölü"19 

haıılıklı şiirinde göl. aslında şairin sevgilisine 
aşkını anlatmasının aracıdır. Ancak Ilihayerinde 
şiir, göle de sevgiliye de aşkla bakar. Gölün sakin 
bir zamandaki görünümii. dalgalann sahilleri 
dövmesi, şair tarafından gölün gög:iis geçirmesi, 
nefes alması şeklinde nitelenir. Şairin gölün bu 
durumundan yola ç ıkarak "yeşil göz "lu 
sevdiSinden bir gün önce aynlmış olmasının 
neden oldugu acıya getirilir. Bu kez çerçeve 
daha da genişletilerek sadece gölün degil, bütün 
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varlıklann şaınn üzüntüsüne eşlik ettiıi bir 
atmosfer oluşturulur. Şairin iç dünyasında 

kopan fırtına, gölün çırpınışlan üzerinden 
verilir: 

~Sahiller dantelalı; 

Ha,.'ı..1r, bir oyalı, 
Ma\; rül gibidir ... 
Dalgalar gelir; 
Yü.kselir; 
Alçalır ve sahilleri 
Oper ... 
Eger 
Suların dilleri anlaşıisaydı ne derin. 
ne yanık 
Şürler duyardık ... 
Uzaktan en enginlerde 
Bir 
Örülmüş tesbih gibidir turnalar, 
İndirir ... 
İçim yanar, 
O pamuk elleri 
Ve yeşil gözleri 
Hatırladıkça ... Göl sanki agır agır 
Nefes alıyor. 
Gögüs geçiriyor ... 
Göl de mi sevdalı?" 
( .. . ) 
Bütün kuşlar, çiçekler bin 
Bir türlü mah1uk candan tapınarak 
Üstüne titreşiyor ve her şeyde her yerde 
Ona dair bir söz, bir fısıln \'ar; 
Sular bile o kıskançlıkla akar!... 
Eger bu sözleri 
Anlamak 
MUmkün olsaydı ne derin, ne yanık 
Türküler duyardık". 

Duyulacak "derin " "yanık " türküler elbe tte 
şairın tıpkı göl gibi dile gelip anlat.unadıg:ı ayrıhk 
acıs.ıdır. 

Kaya Kayaçelebi'nin "Van Gölü "20 
başlıklı şiirinde göl; adalann, d~lar ve güneşle 
'oluşturdug-u uyum içinde övülOr. 

"Ne güzeldir senin çeVTen çİmenin 
Ormanın var, ırmagın var, da.gı.n var 
Her mevsimde ayn renknr çiçegin 
Ordegin var, leyleB"in var, kazın var 
Masmavi sularınla sen ne güzelsin. 
Süphanın, Eregin. Artosların var. 
Ufkunda batarken akşam güneşi 
Cenneti andıran guruplarm var. 
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Pembe yanaktaki siyah ben gibi, 
Sathını sUsleyen adalann \'ar. " 
Salih Türkog:lu'nun "Dönüyor Van 

Gölü"21 başlıklı şiirinde Van gölünün hırçın 
dalgalarının kabına sıgmayışı, gölOn Ag-n d~ına 
çıkmak istegi ama bunu yapamayarak bitkin bir 
şekilde dinginleşmesi anlatılır. 

Mehmet Feyyat'ın, ~ Van Gölünde 
Ak.şam"22 şiirinde günbatımı, şairde hüzün 
duygusuna kaynaklık eder. 

3 . Van'ın Dogası 
Mustafa 1\\üfrüoglu'nun "Güzel Van''2.3 

başlıklı şiirinde kentten ve kentin 
güzelliklerinden uzun silre uzak kalmışlıgın 
neden oldugu hasret dile getirilir. Van'm iklimi, 
tarihi ve dog-al güzellikleri övOIUr. 

"Bir tarafta Van Gölü, karşısında 
Erek Dat>. 
Güzelligin ölçüsüz, bunlar onun artaıı. 
Sinende yaşayanın, elbet olmaz meragı. 

Dog-unun incisisin, dayamadım güzel 
VAN ..... 

Abid Öztekin imzalı "Gel Diye 
Yl'lZmış'"2<1 başlıklı şiirde Vao 'dan uzak düşmüş 
bir kimseye sevditinin yazd ıg-ı mektuptan söz 
edilir , Şiirde Van ' ın bahar mevsiminde 
büründüg-ü güzeUigi.n aşk duygusuna kaynaklık 
ed.işi a,nlatIJmaktadır. 

4. Van Kedisİ 
Van kedisin in ünü dünyaca 

bilin mektedir. Vanlı hukuk adamlarından 

Haşmet Sırrı Akşener kedinin güzel1igini 
başlıksız şürinde şu şekilde dile getirir : 

"Toprak mı. hava mı, su mu 
Seni bu b içimde bezeyen 
Gözlerin kehribar, ma,;, çag:la yeşili 
Bedenin yumuşak. temiz \'e ak. 
Bir yumak gibi, ya da bir bulut kümesi 
Çocukların can dostu 
Sevimli, soylu ... 
Güzel Van Kedisi ."2S 

Van kedisini anlatan bir şiir de Abbas 
Güvcn26 t arafından yazılm ıştır . Güven bu 
şiirinde kişilik özelliSi yükledigi kedinin 
sevimliligini, güzelligini ve tembelli~ni lirik bir 
dille anlatır. 
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Fevzi Le:vendoglu'nun " Pişık''27 adlı 

şiirinde kedinin ev içindeki yaramazhkları 
sıralanır. 

5. Van Gölü Canavarı 
Bülent Ecevit'in "Van Gölü Canavarl"28 

başlıklı şiirinde konuşan canavarın kendisidir . 
Canavar, bu şiirde "çokbilmişler"e inat, gölün 
derinlerinde yaşadıg"ını, bazen kıyılara 
çekildigini, ç08unlukla gözlere gorunmez 
oldugunu anlatır. Canavann gözünden gölün 
geceleri lŞıldayan yıld ızlarla yansıyan güzeııi~i 
övülü r. Ecevit'İn şiirinde canavarın aslında 'iç 'te 
yaşayan bir gizem oldugu ve insanlardan aldıg, 
solukla yaşadıgı söylenir, Düşte bile fark 
edilemeyecek bu gızem sevimlileştirilerek 
anlanlır, 

Abbas Güven de "Van Canavarı"29 
başlıklı şiirinde cana .... arla ilgLli rivayetleri 
aktardıktan sonra, bunu ortaya kayanın aklını 
över, Van 'ın bu sayede ilgi çekmesindeo 
memnun kalan şair, canavarın varlıgına 
ınanmasa da, kentin tanıtımında gördügü 
işlevden hoşnuttur, 

6. Van'ın Tarihi 
Kayaçelebizade Vehbi Bey, i. Dünya 

Savaşı sırastnda Van'ın Ruslar tarafından işgali 
üzerine ailesiyle birlikte İsranbul'a göçer, İşgalin 
bitmesi üzerine geri döndüg:ünde karşJaştlgı. 
harap kent manzarası, kendisine fazlasıyla 
dokunmuştur. Bir agit olan "Van 'a Yananm" 30 

başlıklı şii.rde Ercişli Emrah'ın izleri açıkça 
görünmektedir: 

"Vardım ki ben Van'a gör neler olmuş 
Yıkılmış yakılmış virana dönmüş 
Bülbül oragına baykuşlar konmuş 
Yananm ana ben Yan 'ayananm 
Sinernde ateş var içten yananm. 

Hiç kimsem kalmamış viran konakta 
Çolu~uri1 çocugum kara toprakta 
Bir ben kaldım anam harap otakta 
Yanarım ana ben Van'ayananm 
Yitirmişim ben nazLya.n onayanarım" 

Ercişli Emrah'ın, Selvi'nin İran şah! 
Abbas tarafından İsfahan sarayına kaçırılması 
üzerine söyledigi şiirin bir dördügü bu izin hem 
şekil. hem de içerik olarak görülmesini saglar: 

.. Baktım ki yurduna bülbül susmuşe, 
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Selvi göçmüş, viran kalmış otagı., 
Camlar şikesr olmuş meyler dökülmüş, 
Sakiler meclisten kesmiş ayagı,"31 

Kaya Kayaçelebi 'nin "Vanlıyam"32 
başlıklı şiiri, geni.ş bir tarih yelpazesi içinde 
hamaseti öne çıkarır, Şiir Azeri Türkçesi'ni Van 
şivesiyle kaynaştırır. 

Eski belediye başkanlarından Aydın 
Talay'ın "Ses Yer"3J başlıklı şiiri, Yan 'ı geniş bir 
geçmiş içinde kavramayı denemektedir. Şiirin 
birinci bölümilnde şair, Van harabelerinden 
kendisine ses vermesini, feryadını duymasım 
ister. Şair, Van 'a hizmet vermiş olan tarihi 
şahsiyerlerin adını anarak kurtuluşunu, bunlarla 
kuracagı ruh akrabalıgında bulur, 

7. Sosyal Hayat 
Van 'ın sosyal hayatından kesitler sunan 

şiirlerde kentin bazı so runları dile getirilir. 
Şerafetin Uguroglu'nun "Nefes "34 başlıklı 
şiirinde kış aylannda yoUarın kapanmasından 
dolayı karşılaşılan zorluklar dile getirilir. 

"Ozümle şekersiz çayı n tadı yok 
Karanlık her taraf ga:nn adı yok 
Elektrik kOsmüş mulakatı yok 
Postaya ne diyem yola ne diyern" 

M . Tayyar Dabbagog-lu 'nun "Kış "35 
başlıklı şii rinde kışın neden oldugu 
olumsuzlukların, s ıkıntıların yükü, baharın 

gelecegi umuduyla. hafifletilmeye çalışılır , 
" Kapanır Van'ımın g'eçidi yolu, 
İşsizlik elinden bilküldü beli; 
Sefaler ba,I.)"p hep büküldil beı;, 
Sefalet başlayıp hep deli dolu, 
Akar soguk soguk, akar da bize," 

Kaya Kayaçelebi 'nin "Yali Beye 
Yaralım"36 şiirinde Van'ın sosyal açıdan 
karşılaştıgı birçok olumsuzluk sıralanır. Bir tür 
şikayetname olan şürde, kış aylarındayetkililerin 
işlerin i geregince yapmamasından dolayı; yol. su, 
elektrik, yakacak, işsizlik, geçim sıkıntısı, egitim 
gibi yaşanan aksaklıklar anlatılır. 

Bahçesaray be lediye başkanı Naci 
Oı'han 'ın "Gelsin Bize"37 başlıklı şiirinde de 
yollan uzun silre kapalı kalan ilçenin benzer 
sorunları ifade edi lerek. yetkilllerden ıŞ 
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yapmaları istenir. 

Mehmet Emin Talay'ın "Bu Vanlılar 

Nerede"38 başlı~ıyla Van şivesiyle yazılan 
şiirinde, şehrin kaybolan degerleri sıralanır ve 
ölmekte olan bu kültür karşısında duyarlılık 
göstermeyen Vanlılara sitem edilir. Van ' ın 
yemeklerinm, öteki şiirlerin aksine, artık 

unurulmaya yüz ruttugu anlatılır. Şiire göre 
meyve kurulan, mahalli giyecekler, gül çeşitleri, 
yemeklerle beraber unutulmaya yüz tutmuştur. 

"Zernebatlar agmiyor çeş"meler hep 
garaba 

Kehrizler battal oldi, kör kehrizim 
nerede? 

Zeringedekler bitti. menegşeler galmadi, 
.l\'\or sümbülüm galmadi, sari süsem 
nerede?" 

8. Yemekler ve Çay 
Vanlı şairlerin Van yemeklerini öven 

şiirler yazmak gibi adetleri de vardır . Bu şiirler 
genelde Van şivesi ile dörtlükler halinde yazılır. 

Kaya Kayaçelebi "Van'a Ait Yemekler Geçidi"J9 
ve "Ayran Aşı ve Nlisafrr"40 başlıklı iki şür 
yazmışnr. Abbas Güven'in Van yemekleriyle 
ilgai dört şiiri41 yayımlanmıştır. Bu tür şiirlerde 
mahalli yemeklerin adı ve tadı övgüler eşliginde 
sıralanır . . Şahin Davran 'ın "Aşistan"42 başlıklı 
şiirinde Van'ın mahalli yemeklerinin yararlan ve 
lezzeti övülür. Kaynak kişisinin .M.ustafa 
]\'\üftüoglu oldugu belirtilen "Cacıkname "43 adlı 
bir şiirde Van kahvaltı kültürünün 
vazgeçilmezleri arasında yer alan cacıgm 

güzellikleri sıralanır . 

Kaya Kayaçelebi'nin "Vana Ait 
Yemekler Geçidi" başlıkL şÜTinden iki dört1ü8"il 
aşag-ıya alıyoruz: 

"Gel gardaş oturah tendIT başına 
Salliyah gaşı!) ayran aşına 
İlitmeyi apar sen öz garda.şına 
Guymah sana keşgek sana aş mana. 

Gel bacım gel, balıb tendırde yandi 
Bulgur pila,,; da demin.i aldi 
Helim aşİ pişd..i keledaş galdi 
Çrrtma sana gavut sana aş mana." 

Yalçın Kitapçı'nm "Çayname"44 başlıklı 
şürinde VanWann çayseverlig-i anlatılır. 
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"Yemekten sonra başlar çay ... 
Çay ne, say ne .. . 
Biri demdir, ikisi gamdır, 
Üçü kaide, dördü faidedir. 
Çıktı rm beşe, sür onbeşe, 
Olsun yirmi versin neşe. 
Kınnam seni doldur neyse 
Bu da bize düşen hisse ... 
Ömer ÇakmakÇı' mn da aynı başlıkL şiiri 

Van şivesiyleyazılm ıştır. Gidilen evde çay ikram 
edilmemesinden şikayet edilmektedir: 

"Ögüme galler derdin 
Baklava börek serdin 
Bele Vanlıyı nedim 
Bir şüşe ç~y vermedin "45 

Ümit Kayaçelebi 'nin "Horhorda 
Semaver Çayı"46 şürinde çayla etrafında gelişen 
muhabbet diııendirilir: 

"Denizden hava eser sennce 
Mevzular uzar herkes dalar derince 
Çayı bir daha demle gelin-görümce 
Horhorda semaver çayı başkadır" 

9. Aşk- Sevgili 
Kaya Kayaçelebi'nin daha önce tarih 

kısmmda sözü edilen "Vanlıyam "47 adlı şiirinin 
bir dörtlügünde Vanlı aşık delikanlının. ruh hali 
ve duruşu dillendirilir. Geleneksek Van giysileri 
içindeki delikanlı kendine güvenen bir eda ile 
peşinde oldugu sevgili tipinden söz eder. 

"VanJıyam men kardaş bıyık bükerem, 
Çuha şalvar, keten gönlek giyerem, 
Ceylan gözlü dilberlen. severem, 
Yayla gi.l2elini saran menem men." 

Sonuç 
Sonuç b~lamında şu tespitler 

yapı labilir: Uzun bir süreden beri birçok 
uygarlıga beşiklik etmiş olan Van'ın zengin tarihi 
ve dogası, dag-lan, gölü, sosyal hayatı şairlere 

ilham kaynagı olmuştur. Yüzlerce şiirin ortak 
paydası, kentin herkesçe bilinmeyen tarihini, 
dogasını insanının s ı caklıgını tanıtmak ve 
turistik ilgi uyandırmaktır. Büyük çagunlugu 
halk edebiyatı fannu içinde yazı l mış bu şürlerde 
esas olan estetik kaygı degil, kencin ve insanın 
güzelliklerini dışanyla paylaşmaktır. ilgililerce 
kentte kültür sanat anlanunda etkinliklerin 
düzenlenmesi, bunların periyodik bir bale 
getirilmesi durumunda; ınsanı, daıası ve 
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kültürüy le Van, daha geniş çapta eserlere konu 

o labilecek, Van'ı an la tan metin le rin baglamı hem 

öz hem de bıçim açısından zenginleşebilecektir. 
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