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fJÜ.Bily Hüseynzad;;-140 

Qazan xanın qardaşının adıdır. «Ddrs~ xan oğlu Buğacın 
boyu»nda D~rs~ xanın xanımının adl yoxdur, sad~~ olaraq o. 
«D~rs~ xanın xatunu» v~ «ana» dey~ çağrılır. M.Rzaquluzad~nin 
hekay~sind~ is~ onun adı Ağaxatundur. · 

Heç şübh~siz, M.Rzaquluzada Dgda Qorqudun üç boyunu 
llc;)Sf~ çevirgrkan nisbat~n ganc oxucuları n~zard~ tutmuşdur 
(kitabın ikinci s~hifasind~ dg «orta m~ktdbin yuxan sinif şagirdlgri 
üçün» sözl~ri yazılmışdır). Ona gör~ da hdr üç boyda matni 
mümkün qad~r sadal~şdirmiş va bazgn özü bildiyi kimi ixtisarlar 
etmiş, yaxud alavalar artırmışdır. Hgr halda <~El gücü» kitabı 40-cı 
illGrd~ badii 'qorqudşünaslıq sahasinda çox mühüm addım idi. 
Sonralar «Dadd Qorqud»a qarşı m~ngvi repressiyanın başlanması, 
Az~rbaycan KP MK· sGviyyasindG müzakird keçirili b bu möhtGşdm 
eposun yasaqlanması uzun bir müddGt sözügedGn mövzuda şair, 
yazıçı q~l~mini hGr~k~td~n saldı· v~ bu proses az qala yetmişinci 
ill;;,r~ qad~r Ç;;)kdi. 

EyupAKMAN 
Gazi Universilesi 

ASIK DERTLI VE SOSYAL ICERIKLI SIIRLERI 
UZERINDE BIR TAHLIL DENEMESI 

Tur ki ye' de Aşık . Dertli uzerine yapılan calışmaların tarihi 
1920'li yıllara rastlar. Bu konu uzerinde en cek meşgul.olmus kisi 
Cankırılı Ahmet Talat Onay'dır. Daha sonra Cahit Oztelli 1953 
yılında varlık yayınlanndan " Dertli ve Seyrani "ı isimli kitabını 
cıkarır. Cok az siirin yer aldıgı bu kitaptan sonra Semsettin Kutlu, 
Ahmet Talat Onay'ın notlarına dayanarak 1979 yılında <'Şair 
Dertli" adında iki ciltlik bir kitap yayınlar.ı Biz de calışmalarımız 
sırasında bu kitaptaki siirlerden ve bilgilerden faydalandık. 

Asıl konumuz olan, Dertli'nin siirlerindeki toplumsal 
problemler uzerinde Semsettin Kutlu cok az durmuştur. Biz bu 
calışmanuzda Dertli'nin siirlerinden hareketle kendisi ve o devir 
hakkında bazı tespitlerde bulunacagız. 

1 Cahit Oztelli, As?k Dertli, Ist. 1953 
2 Semsettin Kutlu: Sair Dertli, Ist 1979 
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P lll huraxılış 

Edebiyat sosyolojisinde "yazarı meydana getiren cevresidir, 
kendi toplumudur" denilınektedir. Biz de bu cihetten hareketle 
Dertli 'yi meydana getiren cevresi uzerinde duracagız. 

Dertli, 1772 yılında Bolu ile Gerede ilcesi Caga bucagının 
Salınalar (simdiki adıyla Resadiye) koyunde dogmustur. Asıl adı 
Ibrahirn'dir. Bayraktar Ali Aga adında bir ciftcinin ogludur. 
Diger koylu cocukları gibi normal olarak hayatını surdurmeye 
cahsan sairin hayatı, babası olunce degisir. Dort kardes olan 
sairimize baba mirasından bir parca, kendisine yetecek kadar bir 
pay duşınuştur. Fakat bucakayanı olan llendekci oglu Halil Aga, 
Ihrahim'in tarlalarını zorla elinden alır. 

Burada karsnnıza agalık ve devlet yonetimiyle ilgili problemler 
cıkmaktadır. Sabri Ulgener, "Iktisadi Co zulmenin Ahlak ve 
Zihniyet Dunyası" isimli eserinde Ortacag-feodal yapısı uzerinde 
durur ve Osmanlı'nın ekonomisinin ve sosyal yapısının hangi 
sebeplerden coktugunu acıklar. Buna go re sehir ve kasaba]ardaki 
sınıf tertibi soyledir: Uınera, ulema, ve fukara. "Bunlann ilk 
ikisinin dısından mustakil olarak; onlardan ilisigini koparmıs 
halde sanatını icra edecek ve isini yurutecek isadamını dusunmek 
mumkun degildir ."1 demektedir. Durum boyle olunca koylerde ve 
kasabalarda ferdin kendini ispat etmesi veya agaya karsı cıkması 
mumkun gorulmemektedir. Bu karşı cıkıs, Dertli'de goruldugu 
gibi kendisini, koyu terk ederek gostereçektir · 

Burada bir başka hususiyet daha ortaya cıkmaktadır. O da 
insana verilen deger ve insan gercegidir. Bu konuda yine Sabri 
Ulgener şoyle der: "Iktisadi yaşayış, nerede ve hangi yuzyılda 
olursa olsun, yalnız dıs verilerin bir araya gelisinderi· ibaret bir 

· ınadde dunyası degildir. Butun o yıgınlann altında ve gerisinde 
kendine has tavır ve davranıslarıyla insan gercegi yatar. 
Kapitalizmi, kapitalizm yapan para, sermaye akımı, ya da o 
akımların govdelestirdigi kuruluşlar degil, aynı zamanda ve belki 
daha onemli olcude cagın tipik insanının davranıs bicimi, tercihleri 
ve butun bunların toplam ifadesi olan ya.sayıs normlarıdır."2 

Burada hemen cagın tipik insanı uzerinde duralım. Bu tip 
insanın ana vasfı veya vasıfları nelerdin Yukarıda kısmen bu 
sorunun cevabı verilmistir. E ger ulema ve umera sınıfından birsi 
degilse o insanın pek sansı yoktur. Ya mevcut duzene uyarak 

1 Sabri Ulgener: ''Iktisadi Cozulmenin Ahlak ve Zihniyet Dunyas?, Ist. 1991 s. 197 
2 a.g.e, s.l3 · 
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tepkisiz yaşayacak ya da bulundugu yeri terk edecektir. Herhalde 
"ya bu deveyi gudersin, ya bu di yardan gidersin" sozu o devirlerde 
soylenmis olmalıdır. Fakat Dertli, iki sebepten dolayı terk-i diyar · 
etmiştir. Birincisi yenilik peşinde koşması, digeri devrin. 
huyukleriyle mucadele gucunu kendinde bulamamasındandır. 

Butun bunlardan sonra akla su soru gelmektedin Bucak agası 
sadece neden Dertli'nin tarlalarını almış, digerlerininkine 
dokunmamıştır veya onlara da dokunduysa nicin sadece Ibrahim 
tepki gostermiştir. Bu soruya verilecek tek cevap vardır o da 
Dertli'nin başlangıctan itibaren haksızlıga tahammul 
edememesinin yanında asi bir mizaca sahip oldugudur. Aksi 
dusunulseydi eger, agayla iyi gecinir veya agalık sistemine tepki 
icin haİkı uyandırmaya calısırdı. Fakat bizim aşıgımız boyle 
yapmayarak koyunu terk etme yolunu secmistir. Sairin kimseye 
minnet edemeyecegini şu mısraları acıklar: 

Bir hasıma kalsam şaha, sultana kul olmam 
.. Yiran olası haJtede evlad u iyat var 

Daha sonra şair başka bir koye babasının dostunun yanına 
gider. Orada da durmayarak pek cok memleket gezer, sırasıyla 
Istanbul, Konya, Halep, Sam , Mısır, Ankara ve daha başka 
yerlerde de bulunur. Alevi-Bektasi gruplarına takılır. 

Asık Dertli'nin kisiligi uzerine burada biraz degindikten sonra 
sirndi de onun neden bu mahlası sectigini acıklamaya calısalım. 
Semsettin Kutlu kitabında, birkac madde altında neden ve ne 
zaman Dertli malılasını kullandıgını acıklar. Bunların 
dogrulugunu ya da yanlıslıgını tartısacak degiliz. Burada olaya 
farklı bir acıdan yaklaşmaya calışacagız. Dertli'nin daha genelik 
yıllarında asi, kimseye hakkını yedirmeyen birisi oldugunu· 
soylemiştik. Ihrahim'in asırı serbestligi seven, ozgurce yaşamaya 
mutemayil, uelann esiginde ve bu ugurda ailesini dahi terk etmeye 
hazır bir mizacta oldugunu biz siirlerinden ve hayat hikayesinden 
anlıyoruz. I-ler insanın fıtratında arzu ve istek onemli yer işgal 

· etmektedir. Bu arzular gerceklestigi zaman kişi meşut, tersi olunca 
da muzdarip olur. Iste aşık Dertli bu ikinci gruptandır. Pelek ona 
ilk darbeyi babasını almakla vurmus ve asi kişiliginden dolayı da 
kendinden ustun guclerle ugraşmaya maruz kalması onun dert 
zincirinin ilk halkalarını olusturmustur: 

Dertten /ıali degil dil- na-şadımız 
Anm icun Dertli kaldı adımız 
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Kıyamet e degin yok azadımız 
Al-i Muhammed'in gulamıyız biz 

diyerek adının neden ·dertli oldugunu acıklamıs olur. Burada, 
iddia edildigi. gibi kendisinde bir yara cıkması sonucu bu mahlası 
almıs olma ihtimali gorulmemektedir. Acıkca ortadadır ki aşık 
cektigi dertlerden dolayı bu mahlası almıştır. 

Dertliye tukenmez nice dert verdin 
Ne cekmeye .ı;ahır ne gayret verdin 
Ne saltanat verdin ne devlet verdin 
Ya nicin getirdin dunyaya beni 

Dizeleri de onun malılasını dertten dolayı almış oldugunu 
gosterir. 

Koylinde huzursuz. olması, aga ile catışması, zaten kisiligi 
geregi gezmek isteyen, degisim: peşinde olan Ibrahim'e bir olanak 
saglamıştır. Cunku gene Ihrahim'in kanı kaynamakta, ici icine 
.sıgmamaktadır. Devrin en gelişmis kenti Istanbul' dur. Oranın 
ununu daha evvel duyrnus olan Ibrahim, oraya gidecek ve hayatın 
tadını orada cıkaracaktır. Bu dedigini yapar ve Istanbul'a gider. 
Fakat orada cesitli sebeplerden dolayı, azeilikle de III. Selim'in, 
Istanbul dışından gelenlere uzun sureli durma yasagını 
koymasından dolayı oradan ayrılır. 

Isteklerini yerine getirernemiş bu gene, oradan Konya'ya gecer. 
Orada mevlevi dergahlanyla tanısır. Fakat mevlevilik onun 
mizacına uygun bir tarikat degildir. Konya'da sadece o, aşıklık 
istidadını geliştirir. Beş yıl kadar burada kalan aşık, tasavvufla, 
aşık edebiyatıyla tanısır. O yıllarda Konya, Aşık edebiyatının 
yogun yaşandıgı muhitlerdendir. Oradan da ayrılan şair, Mısır'a 
kadar gider ve orada da on yıl kalır. Bu arada memleketini de 
ozlemiştir. Oralarda duramayan şair yeni bir fikir yapışıyla 
koyune doner ve orada evlenir. Uzu11 sure koyunde duramaz ve 
iki cocugunu bırakarak aynlır. Istanbul'un tadına varamamıs 
olan Ihrahim bu sefer farklı bir kimlikle o sehre gider ve· orada 
sanatını konusturarak un kazanır. üzeilikle Rusrev Paşa'nın 
sayesinde Sultan Il. Mahmut'un lutfuna mazhar olur ve kendisine 
bulundugu yorenin ayanlıgı verilerek oradari ayrılır. Bu gorevde 
de uzun şure kalmayan asık, tekrar yollara duser ve Ankara'ya 
gider. Orada Ali San Bey'in himayesinde kalarak hayatını 
surdurur ve 1845 yılında vefat eder. 

Asık Dertli, bu renkli hayatı suresince mesut olama:nns, hep 
keder denizinde yuzmuştur. Yasadıgı bu renkli hayatı icinde gerek 
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aşıklıgından dolayı ve gerekse mizacından, hep aşk acısı cekmiştir. 
ligine. olan taraf aşıgın bu acıdan kurtulmak istememesi ve zevk 
almasıdır: · · 

Ask oduna yanmıs ciger kebabız 
Hicr ile giryarıımız dide-i pur-abız 
Yakılims yıkdmıs lıane-harahız 
Bmıyad o/sak da bir olmasak da 

Goruldugu gibi sair "bunyad'' olmak istememektedir. Bunu iki 
sekilde acıklayabiliriz: Dertli gercekten acı cekmiş ve artık 
hayattan bir beklentisi kalmamıstır . .Ikinci olarak da Dertli, divan 
edebiyatı tesinnde kalmış bir aşıktır. Dolayısıyla oradaki siir 
temalarına, mazmunlarına uyacaktır. Divan edebiyatında da 
aş1klar surekli acı ceker ve sevgiliye kavuşmak istemezler. Acı 
onların .. gunluk ekmegidir adeta. Ozelikle Fuzuli'nin tesirinde 
kalan asıgımızda bu ozelligin gorulmesi normaldir. 

Derd-i aşkın define tedhiri-i derman eyleme 
Olmeyince derdine ey Dertli derman olmasın 

Pek cok yer gezen .ve pek cok seviyeden ınsan tanıyan 
Dertli'nin derdine hic kimse care olamarnıstır. 

Himmeti bu imis bize pir/erin 
Hizmetini ettim nice mirlerin 
Hayli musellimin cok vezirleriıı 
Sayesinde hu Dertli'lik kazmıdzm 

Eline pek cok fırsat gecmesine ragmen degerlendirmeyen aşıgın 
asıl derdi kendiyledir. Cunku o hareket adamıdır, statikligi 
sevmez,· dinamiklik, degisiklik onun kanında vardır. Dolayısıyla 
da hayattan zevk alamaz. Devrio katı kurallarını hatıra 
getirdigirniz zaman aşıga lJ,.ak vermemek olmaz. Yukarıda devrin 
kısmen siyasi ve iktisadi durumu uzerinde durmustuk. Şimdi ise 

·biraz fikir hayatı uzerinde durmakta fayda vardır. 
Devir, Osmanlı Imparatorlugu'nun son devirleridir. Ulke 

batmak uzeredir, savaşlar birbirini i~lemektedir. Bunun uzerine 
devrin katı, degişmeyen dini ve felsefi duşunceleri eklenirse, Dertli 
gibi bir yaratılısa sahip birinin ruh durumunu tahmin etmek guc 
olmaz. Bu konuyu yine Tanpınar co k . iyi ~zah eder: "Aynı dini 
hata suni akidenin hic degişmeden asırlarca devamı, ona 
aksulamel yapan tasavvufun kendinden evvelki din ve 
medeniyetlerden alacaklarını aldıktan sonFa muayyen sekillerde 
kabuklaşması ve bir takım incelikierin getirdigi ayrılıklardan oteye 
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gecmemesi fikir hayatını dondurmus gibiydi."1Elbette bu donuk 
fikir hayatı Dertli'yi baglaınayacaktı. Cunku o coskun goriluyle 
degişiklik arayan birisidir. Bunun icindir ki daha serbest olarak 
gordugu Alevi- Bektasiligi benimsemis ve onlara bagh olmayı 
tercih etmiştir. Cunku Dertli'nin yaşadıgı muhitte Alevilik ve 
Bektasilik pek bilinen bir dusunce ve pratik degildir. Bu konuda 
Ahmet Talat Onay'ın goruşleri de bizi destekler ınahiyettedir.2 
Boyle olunca da Dertli'nin gezdigi yerlerde bu gruplarla tanışrnası 
ve onlardaki serbestligi benimsemiş olması duşunulebilir. 

Dertli bir başka beytinde de neden dertli oldugunu soyle 
acıklar: 

RazMı aşkı dilde pinhan etmeyip fas eyledim 
Ol sebepteli halk icinde De1·tli oldu şohı·etim 

Diyerek gercekten aşık oldugundan yani gonul sancısı 
cektiginden dolayı dertli olmustur. Hatta onun derdi o kadar 
fazladır ki o, dert ulkesinin sultanı dır:· 

Dertli-i bicaı·eyi dertsiz sanur higaneler 
Ol ise derd u bela ikliminin sultamdır 

Gonlu hos olınayan insanın etrafa bakıs tarzı ve insanları 
degerlendirisi de farklı, hayattan nefret eden, insanları sevmez bir 
vaziyette olması normaldir. Bu sebepten dolayı Asık Dertli, 
siirlerinde surekli kendi mizacına ters· duşen sofulara, vaizlere ve 
hocalara takılır. Şiirlerinde bu maimunu kullanınasının 
yukarıdaki sebebinden baska bir de Divan edebiyatı tesiriyle 
kullannus olabilecegini duşunebiliriz. XIX. yuzyıl aşıklanndan 

· cogu Divan edebiyatı tesirinde kalmıştır. Asık Dertli de bu 
' tesirden nasibini almıstır. Bu Konuda Tanpınar şoyle der: " ... bu 

devrin ·aşıkları da sanatlarını divan siirinden alınmıs kelime ve 
unsurlarla zenginleştirmege, koşmaya daha saglam, hatta bir nevi 
kelime zevki taşıyan bir şekil vermeye, bulasa buyuk tanıdıkları, 
ve teknigine (yani aruza) az cok sahip olduklan sanata 
yaklaşmaya calışıdar ."3 

Bilindigi gibi divan siiri icinde rind ·;e zahid catışmasını anlatan 
binlerce siir vardır. Bu konuda Atilla Senturk ''Sufı ve Zahid" 
isimli kitabında Divan edebiyatindaki bu mazmunları şoyle 
acıklar: "Rindlik ve ariflik vasıflatını tasıyan aşık tipini kendine 
mal eden şair, sevgili yolunda kendine engel teşkil edenleri rakip, 

1 Ahmet Harndi Tanpınar: 19. Asır Turk Edebiyatı Tarihi, Ist. 1988 s.297 
2 Semsettin Kutlu: a.g.e s.54 
3 Ahmet Harndi Tanpınar: 19. Aşır Turk Edebiyatı Tarihi, Isi. 1988 s.102 
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yahut agyar, dunya malına fazla duskunleri hace, tiplerneleriyle 
tenkit ve hicvetti gibi, zahirde dindar geeinip kendisini her fırsatta 
tenkit eden, ardf arkası gelmez vaaz ve nasihatlada bunaltan 
halkı aleyhine kıskırtarak rahatını kacıran, ·ancak fırsatını buluıic~ 
kendi de nefsine uymayı ihmal etineyen sozde dindarları da daha 
co k zahid ve sufi adı altında ele alır. "ı 

Divan siirinde şair veya aşık kendisini hep rint, arif, pir-i 
mugan olarak gorur. Onlara gore asıl aşk, kalpten olanıdır ve bu 
de kendi1eridir. Kaba sofuların yaptıklan sadece gosteristen 
ibarettir. Onrmli olan kalptir ve ancak kalp yoluyla Hakk'a · 
ulasılır. Bundan dolayı da surekli h~rab vaziyettedirler ve harap 
ehlidirler. 

Devrin bir diger sosyal problemi de adalet mekanizmasındadır. 
O devirlerde hicbir zaman "Adalet, mulkun temeli" olmamıştır. 
Zaten yolsuzlukların kol gezdigi, zenginin fakiri ezdigi bir devirde 
adaletin olması dusunulemez. Bu konuda tek yetkili olan kisi kadı 
da zaman zaman yanlıslıklara, rusvet olayiarına kanşmaktadır. 
Dogal olarak kadı, bir zenginin davası ile sıradan, fakir bir 
insanın davasını ayrı degerlendirecektir. Asık Dertli gibi hakkını 
savunmak isteyen insanlar icin de bu durum elbette ki kabul 
edilemez. Beypazarı kadısının sazı icin Dertli'ye "Onda seytan var, 
calmasın kırıp atsın" diye haber gondennesi uzerine Dertli su 
dizeleri soyler: 

Tel/isazdır bunun adı 
Ne ayet dinler ne kadı 
Bunu calan alllar kendi 
Şeytan bunun 1ıeresinde 

Diyerek kadının harani yedigini acıkca soyler. Buna ila ve ten 
kadının kendisini susturamayacagını, sazından ayıramayacagını 
da vurgular. 

Aşagıdaki dortlugunde de yine kadının zalimliginden bahseder: 
· Cilıana gelmemi:ı boyle dilruha 
Aşk u mu!ıahheti has/ara bela 
Munkiri oldurmek sevaptır amliUl 
Zalim kad~ ustumuze ka11 yazar 

Pelekten şikayet her devir şair ve yazarlarında olmuştur. Fakat 
bizim Dertli gibi gercekten dert yuklu olan birinin [elekten 
sikayetci olması dogal karsılanmalıdır. Cunku felek onun yuzune 

1 Ahmet Atilla Senturk:K.laşik Osmanlı Edebiyatı Tiplerinden Sufı Yahut Zahit 
Hakkında, Ist. 1996 s. 1 
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hic gulmemistir. Amma aşıgımız [elekten dertli olsa, ondan 
yakınsa da hicbir zaman ona minnet etmez: 

Minnet eyledikce aksine doner 
Etmiyelim carh-ı devrana minnet 
Geceler muhabbet seması yanar 
Hacet degil malı-ı tahana mimıet 

Daha başından itibaren gercekleri soyledigi ıcın sevilmeyen 
hatta deli sanılan, aslında askından dolayı bu halde olan Dertli, 
bunu asagıdaki dortlugunde de dile getirir: 

Ask ile perisan gm·unce hizi 
Iluda'nın bir saskın kulu sami'lar 
Her kime soylesem bir dogru sozu 
Zencirden bosanmıs deli .~anırlar 

Boylesine gecici bir dunyada mal sahibi olmanın anlamı 
yoktur. Cok mal kisiyi Hakk'tan uzaklastırır, dunyaya baglı kılar: 

Kurh~i Hak'tan dur eder dUJıyada cok mal olması 
1/akk'a yol vermez he gafll, dekre meyyal olması 

Dertli, devrinin bir diger sosyal· problemine yine su beytiyle 
parmak basar: 

H ani ya vasf ettigin dilher senin sadık de yu 
Dun gece ol dilberi bir badeye ?ynattılar 

Aşık Dertli her zaman kanaatkar ve devletine milletine sadık 
kalmıstır. Ancak onun elinden haklarının alınmasına da tepkisiz 
kalmamıstır. Su beytinde devlete baglılıgını dile getirir: 

Evvela Hak, badehu Devlet rızasuı lıos gozet 
Iltifat-ı Hazret-i Sultaıı Mecid derkar iken 

Yukardan beri surekli tekrar ettigirniz gibi Dertli yenilikci; 
degisimci bir mizaca sahiptir. Bunun en guzel omegini "Fese 
Ovgu'' isimli siirinde buluruz. Dertli ikinci defa Istanbul'a gittigi 
zaman orada cozdugu bir muamma sayesinde salıret olur ve onun 
bu sohreti padisaha kadar varır. II. Mahmut zamanında Husrev 
Pasa, Tunus'tan donuste ilk defa fes getirir ve bir grup askere 
giydirir. Bu durum padisahın co k hosuna gider ve bundan sonra 
da herkesin fes giymesini ister. Boylelikle yıllarca giyilen kavuk, 
sarık cıkarılmıs ve fes giyilmis olur. Bunun uzerine durumu kabul 
edemeyenler fese hicivler yazarken, fesi oven siirler de yazılmaya 
baslanmıstır. Bunlardan en guzelini Aşık Dertli yazmıstır. Siirin 
birkac beyti soyledir: 
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Al re11kler balıseder ruhsare-i huhana fes 
Benzemez mi sak-ı gulde go nce-i haııdalla fes 
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Soy/e ort er bastırır percemleri mahfuz icin 
H aif olmak maksadı manzure-i dusmana fes 

. Aşık Dertli'nin bu ovgu siirini yazıs maksadı iki şekilde 
acıklanabilir: Bunlardan ilki devrin huyuklerini overek onlardan 
bir seyler ummak, digeri ise yenilige susamış olan aşıgımızın bunu 
kabul etmede hicbir mahşur gormedigidir .. Bizce ikinci hukum 
daha agır basmaktadır. Cunku aşık, gercekten birilerine hoş 
gorunmek ve onlardan yardım talebinde olsaydı boyle nice siirler 
yazacak kudrete sahipti. Fakat tu, onun kisiligine terş 
duşmektedir. Bu siiri ancak yenilik taraflılıgı ile acıklayabiliriz. 

SONUC: Asık Dertli mizac olarak serkes, derbeder yasarnayı 
seven, kısaca ozgurlugune duskun birisidir. Hatta bu ozgurluk 
duskunlugu ailesini bile feda edebilecek seviyededir. Dertli'nin 
şiirlerinde de bu ozgurluk dusuncesini yakalayabiliriz. Dertli, 
karsılastıgı. Alevi-Bektasi gruplarına ka:ı;ıaatımca, bu ozguluk 
duşuncesinden dolayı daha yakın durmuştur. Aynı şekilde Divan 
şiirinde de kendisine rindlik mazmununda yer ayırmış ve kendini 
rind olarak ilan etmiştir. O'nun icin dunya malının hicbir degeri 
yoktur. O, makam ve mevki peşinde degildir. Eger oyle olsaydı 
mevcut imkanlannı kullanır ve durumu daha iyi olurdu. 

Hicbir dunya kaygısı olmayan birinin de karşılaştıgı durumlar 
karşısında korkusuzca soz soylernesi normaldir. Işte bu ozellik 
Dertli'nin sosyal icerikli konularda cekinmeden siirler 
yazabilmesine sebep olınustur. Bu ozelligiyle o adeta halkın 
gozunde buyumus ve hayatı efsanelesmiştir. 

Sadi SADİYEV 

lVIAKEDONİYA TÜRKLBRİNİN 8DBBİYYATI 

Makedoniya Balkan yarımadasının c~nubunda yerlaşan 67.741 
km/km salıdsİ olan, şdrqddn Bolqanstan, qarbdgn Albaniya, 
c~nubdan Yunanıstan V:} şimaldan Serbiya n~ hdffiS:}rd olan 
Balkan ölkdsidir. Makedoniya 1993-cü ild q;,1d~r Yuqoslaviya 
Sosialist- Federativ Respublikasının tdrkibindd olmuşdur. 
Makedeniyanın etnik t~rkibi makedonlardan, türkl~rd~n, serbddn, 
arnantiardan v~ al hanlardan ibar~tdir. Sovetldr birliyi t~n~zzül~ 
uğradıqdan sonra müstdml~k~ altında olan dig~r sosialist ölkalari 
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