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The great Turkish poet Ahmed Arif is considered one of the
important poets in Turkish literature in the 20th century. He was
born in Diyar Bakr on 23rd of April 1923 and died on 2nd of June
1991 in Ankara. Through his life that lasted for 68 years, he
published one book about poetry. It was considered the best book
to be published in Turkey which makes him different from any
other poet.
Death as a fact and part of our nature is considered the end of
life. The separation of the soul from the body is inevitable. It is
impossible that a man can be born again after his death. Hence,
there was a great discussion about the nature of our life and the
existence of death throughout the whole history of human beings.
Specifically, the scientists, philosophers, and thinkers, made
scientific activities over humanity and death and what would
happen after it. The poets are among the groups who express their
opinion concerning this subject arousing different new point of
views in their comments and thoughts. The nature of the poem is
to think differently and explain it differently too resorting to
symbolic language. Hence, the exposition of the beliefs difficult to
be understood through poetry and literature create a genuine
overflow of thoughts. Ahmed Arif is one of the well-known poets by
his valuable thoughts in this subject.
I decide to introduce a detailed explanation about life of the great
Turkish poet Ahmed Arif as well as his literary orientation and
poem. Among his poems, we introduce some information about
death and life after death through which I browse all the poems
by Ahmed Arif who is considered one of the important poets in
Turkish literature in the 20th century.
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Ihsan Hadi Ahmed ALDULAIMI
AHMED ARİF'İN ŞİİRLERİNDE ÖLÜM VE ÖTESİ

Özet:
Büyük Türk Şairi Ahmed Arif, 20. yüzyıl Türk Edebiyatının en önemli
şairlerindendir. 23 Nisan 1923 tarihinde Diyarbakır'da doğan şair, 2
Haziran 1991 tarihinde Ankara'da vefat etmiştir. 68 yıllık ömrüne çok az
sayıda eser sığdıran Ahmed Arif, bu yönüyle diğer şairlerden ayrılmaktadır.
Kendisi hayattayken yalnızca 1 şiir kitabı yayınlanan Ahmed Arif'in bu
kitabı, Türkiye'de en çok baskı yapan şiir kitapları arasına girmiştir.
Ölüm, yaşamın sona ermesi, ruhun bedenden ayrılmasıdır. Esasında
ölümden sonra tekrar dünyaya gelmek, insanlar için olanaksızdır.
Dolayısıyla ölümden sonraki hayatın varlığı ve mahiyeti, insanlık tarihi
boyunca tartışılmıştır. Bilim insanları, mütefekkirler ve filozoflar başta
olmak üzere tüm insanlık, ölüm ve ötesi hakkında ilmi faaliyetlerde
bulunmuşlardır. Bu hususta fikir belirten, yorum ve düşünceleriyle yeni
bakış açıları getiren gruplardan biri de şairlerdir. Şiirin doğasında farklı
düşünmek, farklı yorumlamak ve sembolik anlatımlara başvurmak vardır.
Dolayısıyla anlaşılması zor kavramları, şiir ve edebiyat metoduyla
ortaya koymak, orijinal bir fikir akımı meydana getirir. Bu hususta
oldukça kıymetli fikirleriyle tanınan şairlerden biri, Ahmed Arif'tir.
Çalışmamıza, bu kapsamlı özet ile başlıyoruz. Ardından Büyük Türk Şairi
Ahmed Arif'in yaşamı, edebi yönü ve yapıtları tanıtılacaktır. Ardından ölüm
ve ölüm ötesi hakkında bilgiler sunulduktan sonra, 20. yüzyıl Türk
Edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Ahmed Arif'in tüm şiirlerinde,
konuya ilişkin incelemeler yapılacaktır. Sonuç bölümü ve kaynakça
eklentisi ile, çalışmamız tamamlanacaktır.
 Anahtar Kelimeler: Ahmed Arif, Türk Edebiyatı, Ölüm, Ölüm ve Ötesi.
GİRİŞ:
Ahmed Arif, 23 Nisan 1923'te Türkiye'nin doğusunda yer alan Diyarbakır ilinin
Hançepek semtinde dünyaya geldi. Babası, devlet memuru olan Arif Hikmet Bey'dir. Annesi
ise kanaat önderi Abdulkadir Cibrali'nin kızı Sare Hamım'dır. 8 çocukları olan çiftin, en
küçük oğlu, Ahmed Arif'tir. Kendi ismi Ahmed Hamdi Önal'dır. Fakat yapılarında Ahmed
Arif ismiyle yayın yaptığı için, bu isimle tanınmış ve meşhur olmuştur.
Babası Arif Hikmet Bey, memuriyeti dolayısıyla Siverek ve Harran ilçelerinde bulundu.
Bu sebeple Ahmed Arif'in çocukluğu, bu ilçelerde geçti. Bu ilçelerde Türkçeden ziyade
Zazaca adındaki bir dil konuşuluyordu. Henüz çocukken Zazaca dilini öğrendi. Harran
ilçesinde Arapça konuşulduğu için Arapça'yı öğrendi. Ayrıca kendisi bizatihi Kürt olduğu
için Kürtçe'yi öğrendi (Durbaş, 2009: 29). Henüz çocuk yaşta pek çok dil ve kültürle
tanışmış oldu. 1929 yılında, henüz 9 yaşındayken, annesi vefat etti. Babası, Arif Hanım'la
evlendi. Üvey annesi Arif Hanım, Ahmed Arif'e annelik yaptı (Durbaş, 2009: 35).
Ahmed Arif, artık okul çağına geldi. Babasının görev yaptığı Siverek'te, ilkokula
başladı. Türkiye'nin Şanlıurfa ilinde, ablasının yanında ortaokulu bitirdi. Lise eğitimini,
Afyon Lisesinde bitirdi. Burada parasız yatılı olarak okudu. Burada edebî yönü şekillenmeye
başladı. Lise yıllarında edebiyata merak saldı. Henüz küçük yaşlarda, şiir yazmaya başladı.
İlk şiirinin ismi yoktur. Taşpınar isimli bir dergide 1942 yılında yayınlanan bu şiiri, oldukça
sevildi (Şeker, 1997: 39). 1943 yılında, Lise eğitimini aldığı Afyon Lisesinden mezun oldu.
Liseden sonra, büyük abisi Muhammed Necati Bey'in Uşak ilindeki evinde kaldı. Bu
süre zarfında babası, emekli oldu ve memleketi Diyarbakır'a yerleşti. Ahmed Arif'i de yanına
çağırdı. Ardından çok geçmeden vatani görevini yapması için askere gitti. Riva ilçesinde
yedek subay rütbesi ile askerliğini bitirdi. 1947 yılında terhis oldu. Üniversite okumak için
Türkiye'nin başkenti olan Ankara'ya gitti. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesinin felsefe bölümüne kayıt yaptırdı. Fakat mezun olmadan kaydını sildirdi.
Bir müddet kendini şiire verdi. Behçet NECATİGİL, Faruk Nafiz ÇAMLIBEL gibi usta
şairlerden etkilendi ve şiirlerini buna göre yazdı. Vakit geçtikçe, kendi şiir algısı oturmaya
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başladı. Pek çok dergide şiir yazsa da, asıl adını duyurduğu ve kendisine şöhret getiren
dergiler, İnkılapçı Gençlik Dergisi ve Meydan Dergisi oldu. Bu dergilerde yazdığı şiirler
neticesinde artık daha çok tanınmaya başladı. 1948 yıllarında, yayın hayatına kesin olarak
başladı ve sürekli edebi metin üretti.
1948 yılında, Dışişleri Bakanlığı, personel alımı için sınav yaptı. Bu sınavı kazanan
Ahmed Arif, tam yurtdışına gönderileceği sırada, Palmiro ismini verdiği bir şiiri nedeniyle
tutuklandı (Odabaşı, 2014: 22). Bu tutukluluk hali çok uzun sürmedi. Komünizm
savunucusu olmakla suçlanmış, fakat hakkındaki dava, delil yetersizliğinden dolayı
düşmüştür. Bu tutukluluk hali nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı'ndaki işe kabul edilmedi. Aynı
yıl, Danıştay'a iş başvurusu yaptı ve Merkez Bankasında memur olarak çalışmaya başladı.
Aynı zamanda yarım bıraktığı üniversite eğitimine devam etme fırsatı buldu (Paşaoğlu,
2019: 7).
1950 yılında, Türk kanunlarına aykırı olduğu gerekçesiyle, ve 1952 yılında hükümet
karşıtı örgüt oluşturma suçlamaları nedeniyle 2 kez tutuklandı. İstanbul'a götürülen şair,
burada toplam 38 ay cezaevinde kaldı. 2 yıl hapis cezası aldı ve 8 ay gözetim altında
tutulma cezasına çarptırıldı. 1954 senesinde, cezaevinden tahliye edildi. 8 aylık gözetim
cezası için memleketi Diyarbakır'a gitti ve burada bir fabrikada katip vasfıyla çalışmaya
başladı. Cezası bittikten sonra Ankara'ya geri dönüş yaptı. 1954-1959 yıllarında, Leyla Erbil
adındaki hanımefendiye aşkından dolayı, aşk temalı şiirler ve mektuplar kaleme aldı.
Benzersiz bir ozan (Akın, 2004: 58) namıyla bilinen Ahmed Arif, üniversite eğitimini
tamamlayamadı. 1956 yılında, redaktör olarak bazı gazetelerde çalışmaya başladı. Bu
gazetelerin başlıcaları, Medeniyet, halkçı ve öncü ismindeki dönemin popüler gazeteleridir.
Ahmed Arif'in şair kimliğinin yanısıra gazeteci kimliği ile de tanınıyor olmasının sebebi
budur. 1967 yılında, Aynur Hanım ile tanıştı ve aynı yıl onunla evlendi. Filinta isminde bir
oğlan çocuğu oldu. Bu süre zarfında, Türkiye Kominist Partisi'nin Ankara İl Temsilciliğinde
görev yaptı.
Fikret OTYAM ismindeki Türk Edebiyatçısı, verdiği bir röportajda, Ahmed Arif'in
şiirlerinden bahsetti. Bu bahis, Ahmed Arif'in şöhretini zirveye taşıdı. Türkiye'de herkes,
artık Ahmed Arif'i tanıyordu. Sene 1968'de, tüm şiirlerini bir araya topladı. Hasretinden
Prangalar Eskittim adını verdiği bu şiir kitabı, Ahmed Arif'in tek şiir kitabıdır. Şiirlerinde
yerel ve modern motifler iç içedir (Oktay, 1990: 44). Döneminde o kadar popüler oldu ki,
henüz basımı yapıldığı yılda bile onlarca baskı yaptı. Tüm Türkiye'de okundu, araştırıldı. Bir
şairin tek bir şiir kitabı ile meşhur olması oldukça zordur. Fakat Ahmed Arif, kendine has
üslubu ve kalitesiyle, imkansızı başardı. Türkiye'nin en çok baskısı yapılan şiir kitapları
arasındadır. Aynı zamanda birçok şiiri bestelendi. Ahmet Kaya ve Cem Karaca gibi Türk
müziğinin öncü şahsiyetleri, onun birçok şiirini besteledi. Şiirlerinde yoğun bir müzik
kültürü göze çarpmaktadır (Belge, 2018: 4).
Şiirlerinden genel olarak memleketi olan Doğu illerinin derdini, sıkıntısını ve
kültürünü anlattı. Doğu başta olmak üzere, Türkiye'nin her yerinde okuyucu kitlesine sahip
oldu. İlk ve son şiir kitabı olan Hasretinden Prangalar Eskittim'den sonra, başka bir şiir
kitabı yayınlamadı. Artık şiir yazmamaya başladı.
1977 senesinde, gazetecilik mesleğinden emekliye ayrıldı. Emeklilik hayatını,
Ankara'daki evinde sürdürdü. Birkaç dostu ve ailesi dışında kimseyle konuşmak
istemiyordu. Kimseye röportaj vermedi. Kimseyi kabul etmedi. Sessiz ve sakin bir emeklilik
dönemi yaşadı. 1989 yılında, Refik Durbaş ismindeki bir gazeteciye röportaj verdi. Bu
oldukça önemli röportajdan, çalışmamıza kaynaklık edecek pek çok bilgiyi almış
bulunuyoruz. Öncesinde bir gazetede yayınlanan bu önemli röportaj, daha sonra kitap
halinde basıldı. 2 Haziran 1991 senesinde, Ankara'daki evinde, geçirdiği kalp krizi sonucu
hayatını kaybetti.
Eserleri:
Hasretinden Prangalar Eskittim (1968 - şiir)
Yurdum Benim Şahdamarım (2003 - ölümünden sonra, yayınlanmamış şiirleri)
Leylim Leylim (2013 - Leyla Erbil'e yazdığı aşk mektupları)
Ölüm Hakkında:
"isim. 1. Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi,
ahiret yolculuğu, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat: "Çenesinde babamın ölüm günü
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gördüğüm asabi buruşmalar var." -Yusuf Ziya Ortaç. 2. Ölme biçimi: Yanarak ölümü,
feciydi. 3. İdam cezası: Ölüme mahkûm oldu. 4. ünlem. Ölmesi istenen canlı için kullanılan
bir söz: Zalimlere ölüm! 5. mecaz, Sona erme, yok olma, ortadan kalkma: Küçük sanayinin
ölümü. 6. mecaz, Çok büyük sıkıntı, üzüntü: "Sürgün benim için ölüm gibi bir şey
olmuştu." -Reşat Nuri Güntekin" (Güncel Türkçe Sözlük Ve Yazim Kilavuzu, 2001: Ölüm
Maddesi)
Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu, ölüm kavramını bu şekilde izah etmiştir.
Ölüm, canlılığın sona ermesi, kişinin yaşamının son bulmasıdır. Yalnızca insanlar için değil,
hayvanlar ve bitkiler gibi tüm canlı organizmalar için mutlak bir gerçektir. Bu gerçeklik,
tüm hayat çizgisinin bozulmasıyla ve ruhun bedenden ayrılmasıyla ortaya çıkar. Bu büyük
hakikatin, tarih içerisinde pek çok tanımı yapılmıştır. Birçok açıdan ele alınmış ve alınmaya
devam etmektedir. Esasında oldukça basit bir olay olmasına rağmen, İnsan psikolojisine
olan etkileri ve sonrasında herhangi bir yaşamın var olup olmaması gibi tezahürleri
dolayısıyla ölüm, oldukça karmaşık bir yapıya bürünür.
Tarihte var olmuş tüm dini inançların merkezinde, ölüm ve ötesi vardır. Muhakkak
her din, ölüme ve ötesine kendi yorumunu getirmiştir. İslam dini de, diğer dinler gibi bir
ölüm anlayışına sahiptir. Ahiret olarak adlandırılan öte dünya tasvirleri ve tanımları, İslam
diniyle zirveye ulaşmıştır. Tüm ölüm ve ötesine ait kavramları, sistematik bir şekilde ele
almış ve inanç sistemine oturtmuştur. Bununla beraber örneğin Yahudi inancında, ölüm
sonrası için çok az bilgiler verilir veya neredeyse hiç üstünde durulmaz. Bu hadisenin dini
boyutunu ele almamızın sebebi, bu husus hakkında bilgi veren ve bilgi anlayışı içerisine
giren en önemli yapı olmasından dolayıdır. Örneğin bilim, var olanla ilgilenir. Veya örneğin
felsefe, hakikat arayışıdır. Dolayısıyla ölüm ve ötesi, bu her iki ilim dalı için de pek önemli
değildir. Fakat dini yapılanmalar, ölüm ve ötesi hakkında oldukça yoğun bir araştırma
içerisindedirler. Bu yüzden ölüm ve ötesinin dini boyutuna kısaca değinmiş olduk.
Ölüm ve ötesi, daha çok psikolojik yönleriyle ele alınır. Bu sebeple psikolojik unsurları
içinde barındıran alanların konusudur. Edebiyatın en kuvvetli dalı olan şiir, psikolojik
unsurları ele alır. Farklı bakış açılarıyla, farklı yönleri ele alır. Ölüm gibi psikolojik bir
olgunun, şiirin konusu olması, bu bakıma oldukça doğaldır. Bu sürecin işleyişi, bir annenin
bebeğine olan ilgisi gibidir. Nasıl anne bebeğini büyütür ve onu yanından ayırmaz, tıpkı
bunun gibi şiir de, ölüm kavramından ayrı kalamaz. Tüm şairler, ölüm ve ötesine dair
muhakkak şiirler yazmıştır. Kapsamı bu kadar geniş olan kavramın, şiirlerde yer alması,
doğal bir sürecin ürünüdür. Bu süreci şiirlerinde oldukça yoğun bir şekilde işleyen şairlerin
başında, Ahmed Arif gelmektedir. Onun ölüme bakışı oldukça farklı ve orijinaldir. Bu
durumu şiirlerinde sıklıkla görmekteyiz. Ahmed Arif'in şiirleri, pek çok açıdan incelenmiştir.
Fakat ölüm ve ötesine dair düşünceleri, neredeyse hiç dile getirilmemiştir. Çalışmamızın
konusu, bu durumun mahsulüdür.
Ölüm ve ötesine dair yaptığımız bu girişten sonra şimdi de, Ahmed Arif'in şiirlerinden
hareketle ölüm ve ötesini inceleyeceğiz.
Ahmed Arif'in şiirlerinde ölüm ve ötesi:
Ahmed Arif, şiirlerinde ölüm temasını oldukça sık kullanmıştır. Şiirin doğasında farklı
düşünmek, farklı yorumlamak ve sembolik anlatımlara başvurmak vardır. Dolayısıyla
anlaşılması zor kavramları, şiir ve edebiyat metoduyla ortaya koymak, orijinal bir fikir akımı
meydana getirir. Bu hususta oldukça kıymetli fikirleriyle tanınan şairlerden biri, Ahmed
Arif'tir.
Birazdan inceleyeceğimiz üzere, pek çok şiiri ölüm vurgusu yapar. Çeşitli açılardan ele
alır ve şiirlerinde titizlikle işler. Konumuz bağlamında ilk olarak, şairin Yalniz Değiliz şiirinin
bir kısmına bakalım:
"Çukurovam,
Kundağımız, kefen bezimiz." (ARİF, 2021: 23)
Ahmed Arif, Türkiye'nin doğusunda bulunan illere atıfla, doğunun güzelliklerini
anlatır çoğu şiirinde. Bu şiir, onlardan biridir. Çukurova, Adana ilini içine alan çok geniş bir
alandır. Tarımla uğraşan çifçilerin çektiği eziyetlerden ve tarım topraklarının öneminden
bahseder. Bu sebeple Çukurova için kundak ve kefen bezi benzetmelerini yapar. Bir insan
doğduğunda kundağa sarılır. Öldüğünde ise kefen bezine sarılır. Bu durum, hayat
döngüsünü bize anlatır. Tarlalarda çalışırken doğum yapan emekçi Türk kadını, aynı
şekilde çalışmaya devam eder, ve ömrünün sonuna kadar kendi alın terini döker. Sonunda
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aynı toprağa gömülür. Her ne kadar bu şiirde ölüm ötesine yani ahirete yönelik bir içerik
bulunmasa da, ölüme giden bir yol tarifi vardır. Buna göre, kişinin doğup büyüdüğü ve
emek verdiği topraklar, o kişinin aynı zamanda mezar yeridir. Dolayısıyla buradan
konumuza ilişkin çıkarılacak sonuç, ölümün bize çok yakın olduğudur.
Ahmed Arif'in Hani Kurşun Siksan Geçmez Geceden isimli muhteşem şiirinde, ölüm ve
ötesine dair çok önemli bir ayrıntı göze çarpmaktadır:
"Derya dibinde yangınlar,
Kan kesmiş ovalar üstünde Mayıs…
Uçmuş bir kuştüyü hafifliğinde,
Çelik kadavrası, koruganların.
Ölünmüş, canım, ölünmüş,
Murad alınmış…" (ARİF, 2021: 30)
Burada her ne kadar alenen ölümden bahsedilmese de, ölüm tarif edilmektedir. Bir
kişinin ölümü, çevre insanları oldukça etkiler. Deryada yangın; ovalarda kan vardır. Bu
mecazi anlatım, ölüm haberinden sonra gelen sessizliği ve kederi tarif eder. Kuştüyü
hafifliğiyle uçan şey, ruhtur. Geriye sadece insan kadavrası, yani cesedi kalmıştır. Çelik
kadavra tabiri, Ölü bedenin kişide bıraktığı sancıdır ve bu sancı oldukça ağırdır. Bu yüzden
çelik benzetmesi yapılır. Öldükten sonra, murad alınmış olur şaire göre. Çünkü tüm çaba ve
hayat telaşı, ölüme koşmak içindir. Derdin ve kederin bittiği, kişinin ebedi uykuya yattığı
ölüm, bazıları için murad edilen yani istenilen bir şeydir. Ölüm sonrası için ahiret hazırlığı
yapmış bilinçli bir kişi, ölümden korkmaz ve ölümü murad eder.
İnsan ruhunu yücelten derin ve ulvi duyguların ölümü demektir (Türk, 2020: 170).
Ahmed Arif, bir başka şiirinde, kişiyi ölüme yaklaştıran bir sebepten bahseder. Ve
bunu öylesine güzel bir dille anlatır ki, kişide hayranlık uyandırır. Bu bağlamda şairin
Akşam Erken İner Mahpusaneye isimli şiirinin ilgili kısmına bakalım:
"Hırsla çakarım kibriti
İlk nefeste yarılanır cigaram,
Bir duman alırım, dolu,
Bir duman, kendimi öldüresiye.
Biliyorum," sen de mi?"diyeceksin,
Ama akşam erken iniyor mahpusaneye.
Ve dışarda delikanlı bir bahar,
Seviyorum seni,
Çıldırasıya…" (ARİF, 2021: 38)
Hayatından kesitler sunduğumuz Ahmed Arif'in, ömründe çok defa hapse mahkum
edildiğini biliyoruz. Çoğu şiirini, hapishanede yazmıştır (Aydoğdu, 2020: 1306). Sigara
alışkanlığı, hapishane yıllarına dayanır. Cigara tabiri, Türk Halk ağzında, sigara kavramının
karşılığıdır. Sigaranın daha ilk nefeste yarıya kadar yanması, çok derin bir nefes alındığını
gösterir. Bu ise, daha çok dertli zamanlarda ortaya çıkar. Sigaranın insan vücuduna
oldukça zararlı olduğu açıktır. Bu zarar neticesinde kişiyi ölüme yaklaştırır. Bu denli hırsla
içilen sigara, kişide ölüm düşüncesini beraberinde getirir. Öfke ve mutluluk duyguları,
sigara bağımlısı kişilerde ortaya çıkınca, bir sigara yakmak isterler. Ahmed Arif ise, bu
durumda ölüme yaklaştığını ve kendine zarar verdiğini bilmektedir. O halde, kişiyi ölüme
yaklaştıran her etmen, kişide ölüm düşüncesini ön plana çıkarır. Örneğin kaza geçirmiş biri,
derhal ölümü düşünür. Ölümü düşünmek ise, kendisine yaklaştıran sebeplerle
karşılaşmakla daha çok mümkündür.
Ahmed Arif'in en güzel şiirlerinden biri olan Suskun adlı şiirinde, sevdiği kişiye
hitaben yazdığı şu dizeler, konumuz açısından oldukça önemlidir:
"Seni bulmuşum sonra.
Seni, kaburgamın altın parçası,
Seni, dişlerinde elma kokusu.
Bir daha hangi ana doğurur bizi?" (Arif, 2021: 45).
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Burada ölüm kavramı bizzat geçmese de, ölüme ve sonrasına vurgu vardır.
Alıntıladığımız kısmın ilk üç dizesinde, sevgilisine büyük bir aşk duymaktadır. Bu sevgisini
şiirsel bir üslupla dile getirir ve oldukça başarılıdır. Son dize, konumuzu ilgilendiren
kısımdır. Bir daha hangi ana doğurur bizi, kendilerinin ve sevgilerinin eşsiz olduğunu
gösterir. Ayrıca ölüme vurgu vardır. Burada kasıt, biz öldükten sonra manasındadır. Yani,
Biz öldükten sonra bir daha bizim gibi sevenler bir daha dünyaya gelmez, hiçbir ana, bizim
gibi iki insanı doğurmaz manasındadır. Dolayısıyla ölüm, kişiyle birlikte kişiliği de
sonlandırır. Bedeni çürüttüğü gibi sevgiyi de yok eder. Seven kalmayınca, sevgi de kalmaz.
O halde her insan ve her sevgi kıymetlidir. Bununla beraber, ne kadar kıymetli olunursa
olunsun, bu hayatın tekrarı yoktur. Ölümden sonra dönüş olmadığı gibi, Ahmed Arif ve kız
arkadaşının yaşadığı aşk gibi bir aşk yoktur. Onlar ölünce, aşkları da mezara girecek ve bir
daha kimse bu denli kıymetli bir aşk yaşamayacak. Aşkın kıymetini, ölümle ifade etmesi,
Ahmed Arif'in ne kadar büyük bir şair olduğunu göstermektedir.
Ümit, aşk ve şevk, insanlara ilerleme azmi verir (Türk, 2016: 448).
Aynı şiirin devam eden kısmında, ölümün kaçınılmaz oluşuna dair çok önemli bir
kısım yer almaktadır:
"Derimizin altında, o ölüm namussuzun…
Ve Ahmed'in işi ilk rasgidiyor.
İlktir dost elinin hançersizliği…
Ağlıyor yeşil." (Arif, 2021: 46)
Burada, iki husus vardır. Birincisi ölüme kafa tutmak, onu alaya almak vardır.
Türkçede namussuz kelimesi, hakaret olarak kullanılır. Bir kişiye veya şeye hakaret etmek,
onu hakir görmektir. Dolayısıyla Ahmed Arif'in ölüm hakkında namussuz kavramını
kullanması, onu hakir gördüğü anlamına gelir. Bir diğer husus ise, ölümün kaçınılmaz
oluşudur. Derimizin altında tabiri, ölümün her an içimizde olduğu anlamına gelmektedir.
Dolayısıyla kaçınılmaz olan bir şey, korkulması gereken değil, aksine, cesaretle hakir
görülebilir bir şeydir. Bu şey ölümdür, hem kaçınılmaz, hem namussuzdur.
Ahmed Arif, Vay Kurban şiirinde, ilginç bir metodla ölümü tasnif eder. İki tür ölümden
bahseder. İlgili kısma bakalım:
"Ölüm bu,
Fukara ölümü.
Geldim, geliyorum demez.
Ya bir kuşluk vakti, ya akşam üstü,
Ya da seher, mahmurlukta,
Bakarsın, olmuş olacak.
Bir hastan vardı umutsuz,
Hasreti uykularda,
Hasreti soğuk sularda.
Gayrı, iki korku çiçeğidir gözleri,
İki mavi, kocaman korku çiçeği,
Açar, derin kuyularda…" (Arif, 2021: 51)
Burada bahsi geçen ölüm türleri ikidir. İlki zengin bir kişinin, ikincisi fakir bir kişinin
ölümü. Bu kısımda ise, yalnızca fakirlerin yani fukaranın ölümü anlatılmaktadır. Geldim
geliyorum demez söyleminden kasıt, zenginlerin ilaç ve şifa bulurken, fakirlerin bir an önce
ölüyor olmasıdır. Bu yüzden her an gelebilir. Bir zengin, en ufak bir acıda doktora başvurur
ve şifa arar. Fakat bir fakir, derdine çare, yarasına merhem bulamaz. Bu yüzden ölüm,
fukaraya aniden gelir. Bir diğer husus, fakirlerin, ölüm döşeğinde umutsuz olmasıdır. Bu da
zenginler ile kıyas edilecek olursa şöyledir. Zengin bir kimse, ücretini ödeyip tuttuğu
doktorlar sayesinde, tıbbın tüm imkanlarını kullanır. Ve tüm bu süre zarfında umut hep
vardır. Bu durumda fakirin yapabildiği tek şey, umutsuzca beklemektir. Hem ölümü ve hem
de sekerat hali denilen ölüm anını görmemiz açısından oldukça önemli olan bu şiir, ölüm
kokmaktadır. Aynı zamanda sınıfsal ayrıcalıklara başkaldırıdır, isyandır. Burada bahsi
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geçen derin kuyular kavramı, mezar yerini işaret eder. Korku çiçekleri, derin kuyularda açar
ve derin kuyular, mezarlardır.
Ahmed Arif, Unutamadığım adını verdiği şiirinde, ölüm kavramı yerine 3 adet mecazi
kavram kullanır. Bunları görmek için, şiirin ilgili kısmına bakalım:
"Asıl iş, anlamak kaçınılmaz'ı,
Durdurulmaz çığı
Sonsuz akımı" (Arif, 2021: 59).
Öncelikle, asıl iş olarak tabir edilen şeyin ölüm olduğu unutulmamalıdır. Asıl
anlaşılması gereken şey, ölümdür. Ölüm ise, Ahmed Arif'in dediği gibi 3 özelliğe sahiptir:
1- Kaçınılmaz
2- Durdurulmaz çığ
3- Sonsuz akım
Ölümün kaçınılmazlığı ile alakalı olarak daha önce bahsetmiştik. Her nereye giderse
gitsin, canlılar ölümü tadacaktır. Bu ise, ölümün kaçınılmazlığı demektir. Durdurulmaz çığ
benzetmesi ise, önüne geçilemez ve karşı konulamaz manalarına gelir. Hemen hemen
kaçınılmaz oluşuyla aynı anlamaları taşır. Sonsuz akım benzetmesi ise, ölen kişinin bir
akıma kapılmış gibi ruhunu teslim etmesi, ve bir daha uyanmamak üzere sonsuz bir
sessizliğe bürünmesidir. Dolayısıyla bu durum, Ahmed Arif'in dilinden, sonsuz akım
tabiriyle ifade edilir. Ölümden sonra hayatın var olup olmadığı hakkında bilgi vermez, fakat
gittikten sonra bir daha geri dönüşü olmayan bir yola girildiğini söyler şair. Ölümden
sonrası ise, Ahmed Arif'e göre tamamen sonsuzluktur. Ölen kişi, sonsuzluğa adım atmış
demektir.
Anadolu şiirinin son kısmında, Ahmed Arif, ölüm ve sonrasına ait oldukça derin bir
vurgu yapmaktadır:
"Gör, nasıl yeniden yaratılırım,
Namuslu, genç ellerinle.
Kızlarım
Oğullarım var gelecekte
Her biri vazgeçilmez cihan parçası" (Arif, 2021: 82).
Ölüm, kaçınılmazdır. Fakat kişi, babasının varisidir. Dolayısıyla evladı yaşadıkça,
babasının aziz hatırasını yaşatır. Yeniden yaratılmak şeklinde tabir edilen şey, kız ve oğlan
çocuklarının varlığı ile, kişinin bir çeşit varlığını devam ettiriyor oluşudur. Bu bağlamda
ölümsüzlük, hakiki manada olmasa bile, mecaz olarak mümkündür. Bunun yolu da,
bahsettiğimiz şekildedir. Şiir, mecaz işidir. Şiirin ve mecazın ustası Ahmed Arif'in şiirlerinde
ölüm ve ötesi, bu şekilde izah edilmiştir.
Sonuç
Büyük Türk Şairi Ahmed Arif, 20. yüzyıl Türk Edebiyatının en önemli şairlerindendir.
23 Nisan 1923 tarihinde Diyarbakır'da doğan şair, 2 Haziran 1991 tarihinde Ankara'da vefat
etmiştir. 68 yıllık ömrüne çok az sayıda eser sığdıran Ahmed Arif, bu yönüyle diğer
şairlerden ayrılmaktadır. Kendisi hayattayken yalnızca 1 şiir kitabı yayınlanan Ahmed
Arif'in bu kitabı, Türkiye'de en çok baskı yapan şiir kitapları arasına girmiştir.
Ölüm, yaşamın sona ermesi, ruhun bedenden ayrılmasıdır. Esasında ölümden sonra
tekrar dünyaya gelmek, insanlar için olanaksızdır. Dolayısıyla ölümden sonraki hayatın
varlığı ve mahiyeti, insanlık tarihi boyunca tartışılmıştır. Bu tartışmanın en önemli ayağını,
şairler oluşturur.
Şiirin doğasında farklı düşünmek, farklı yorumlamak ve sembolik anlatımlara
başvurmak vardır. Dolayısıyla anlaşılması zor kavramları, şiir ve edebiyat metoduyla ortaya
koymak, orijinal bir fikir akımı meydana getirir. Bu hususta oldukça kıymetli fikirleriyle
tanınan şairlerden biri, Ahmed Arif'tir.
Ahmed Arif, şiirlerinde ölüm temasını oldukça fazla işler. Ölümü birçok açıdan ele alır
ve muhtemel manalara hamleder. Mecazi anlatımlara başvurur ve zaman zaman ölüme
isyan eder. Bu çok yönlü şairin, şiirlerinde ölüm temasını nasıl ele aldığını işledik. Özellikle
ölüm kavramının bizzat geçtiği şiirler başta olmak üzere, ölüme vurgu yapan şiirleri de
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incelemeye gayret ettik. Ölümün sonsuzluk olduğu, kaçınılmaz olduğu ve isyana
yönlendirdiği gibi pek çok özelliğinin olduğunu, çalışmamızda ifade etmeye çalıştık.
Çalışmamıza, kapsamlı bir özetle başladık. Ardından, 20. Yüzyılda yetişmiş en önemli
Türk edebiyatçılarından biri olan Ahmed Arif'in hayatı, edebi kişiliği ve eserleri tanıtıldıktan
sonra ölüm ve ölüm ötesi kavramı üzerinde durduk. Konunun iyice anlaşılması hedefine
ulaşıldıktan sonra, Ahmed Arif'in tek şiir kitabı olan Hasretinden Prangalar Eskittim'den
hareketle, konu bağlamındaki şiirlerin tahlilini gerçekleştirdir.
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