
DAĞLAR VE RÜZGÂR

Sa ba hat tin Ali 25 Şu bat 1907’de Gü mül ci ne’de doğ du, 2 Ni san 
1948’de Kırk la re li’nde öl dü. İs tan bul İl köğ ret men Oku lu’nu bi ti ren 
Sa ba hat tin Ali, Yoz gat’ta bir yıl öğ ret men lik ten son ra, 1928 yı lın
da Mil li Eği tim Ba kan lı ğı’nca Al man ya’ya gön de ril di. 1930’da dön
dük ten son ra Ay dın, Kon ya ve An ka ra or ta okul la rın da Al man ca 
öğ ret men li ği, Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ya yın Mü dür lü ğü ’nde me
mur luk ve Dev let Kon ser va tu va rı’nda dra ma turg luk yap tı. 1945’te 
Ba kan lık em ri ne alın dı, İs tan bul’da Markopaşa ad lı mi zah ga ze te
si ni çı kar dı. 1948’de bir ya zı sı yü zün den tu tuk lan dı, üç ay ka dar 
ha pis yat tı. Sü rek li iz len di ği için yurt dı şı na kaç mak is te di, an cak 
Kırk la re li do lay la rın da bir ka çak çı ta ra fın dan öl dü rül dü ğü id di a 
edil di. İlk ya zı la rı Ba lı ke sir’de Ir mak der gi sin de çı kan (1925/26) Sa
ba hat tin Ali, 1930’lu yıl lar da öy kü ye ger çek çi ve ye ni bir so luk ge
tir di. Öy kü ki tap la rı: Değirmen (1935), Kağnı(1936), Ses (1937), Yeni
Dünya (1943), SırçaKöşk (1947). Halk şi i rin den esin le ne rek yaz dı ğı 
şi ir le ri ni DağlarveRüzgâr’da top la dı (1934). KuyucaklıYusuf (1937), 
İçimizdekiŞeytan (1940), KürkMantoluMadonna (1943) ad lı ro man
la rın da, okur la rın ger çek li ği da ha de rin den al gı la ma sı nı sağ la dı. 
Sağ lı ğın da ya yım lan mış do kuz ki ta bı na, Varlık der gi sin de tef ri ka 
edi len Esirler (1936) oyu nu da ek le nin ce on ki ta bı, ye di cilt lik bir 
kül li yat ha lin de Var lık Ya yın la rı ara sın da tek rar ba sıl dı (1965/66). 
BütünEserleri ön ce Bil gi Ya yı ne vi’nde, son ra Cem Ya yı ne vi’nde ye
ni den ba sıl dı. Öy kü le ri 1997’de YKY’de BütünÖyküleri adı al tın da 
bir ara ya ge ti ril di. KürkMantoluMadonna (1998), MarkopaşaYazıları
veÖtekiler (1998), İçimizdekiŞeytan (1998), KuyucaklıYusuf’un (1999) 
ye ni den ba sım la rı ya pı lır ken Bütün Şiirleri 1999’da ya yım lan dı. 
Öy kü le ri 2003’te ilk bas kı la rı esas alı na rak Değirmen, YeniDünya, 
Sırça Köşk, Kağnı-Ses-Esirler adıy la ay rı ki tap lar ola rak ya yım lan
dı. BütünRomanları’nın eleş ti rel ba sı mı ise Ocak 2004’te Del ta di
zi sin den çık tı. Ay rı ca Sa ba hat tin Ali’nin yaz dı ğı ve ona ya zı lan 
mek tup la rın top lan dı ğı ki tap HepGençKalacağım 2008’de kül li ya ta 
ek len miş tir. 1999’da KuyucaklıYusuf (Youssoufletaciturne), 2007’de 
KürkMantoluMadonna(LaMadoneaumanteaudeFourrure), 2008’de 
İçimizdekiŞeytan (LeDiable qui est ennous) Édi ti ons du Roc her ta
ra fın dan ya yım lan mış tır. Sind lin gerBurc hartz 1991’de Kağnı’yı 
(Ochsenkarren); Uni ons ver lag 2007’de İçimizdekiŞeytan’ı (DerDämon
inuns); Dör le mann da 2008’de KürkMantoluMadonna’yı (DieMa-
donnaimPelzmantel) ya yım la mış tır. KürkMantoluMadonna 2016’da 
Penguin Classics dizisi içinde yer almıştır.
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Sunuş

Şiirle ilişkisi farklı nedenlerle hayli karmaşık olan Sabahattin Ali ilk 
şiirini 1926’da Çağlayan’da yayımlar. Sonraki yıllarda da şiirlerini Gü-
neş, Hayat, AtsızMecmua, Irmak, Meşale, Servet-iFünun ve YeniAnado-
lu’da yayımlamaya devam eder. 1932’de Konya’da öğretmenlik yapar
ken bazı şiirlerini Yeni Anadolu gazetesinin matbaasında bastırdığı 
DağŞiirleri adlı bir kitapçıkta topladıktan sonra, 1934’te yayımlanma
mış şiirlerini ekleyerek Dağlar ve Rüzgâr’ı yayımlar.1 Sabahattin Ali, 
kitabı hazırlarken hayli seçici davranarak yazdığı şiirlerden bir kıs
mını kitaba alır. Yazılış ve yayımlanma tarihine bakıldığında kitapta 
yer alan şiirlerin 19311934 yıllarını kapsadığı, Sabahattin Ali’nin ilk 
şiirlerini kitaba almadığı görülmektedir. Dağlar ve Rüzgâr’ın ikinci 
baskısı 1943’te Değirmen’le birleştirilerek Akba Yayınları tarafından 
yayımlandığında Sabahattin Ali bu baskıya yeni şiirlerini eklemez. 
Sabahattin Ali’nin dergilerde yayımlanan ve kişisel evrakı içinde ka
lan şiirler, ilk kez 1973’te Asım Bezirci’nin çalışması sonucunda “Kur
bağanın Serenadı” ve “Öteki Şiirler” başlığıyla kitabın yeni baskısına 
eklenir, DağlarveRüzgâr yeniden sadece şiir kitabı olarak BütünŞiirle-
ri adıyla 1983’te yayımlanır.2

* * * 

1 Sabahattin Ali, DağlarveRüzgâr, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1934.
2 Değirmen, Dağlar ve Rüzgâr, (Haz. Asım Bezirci), Bilgi Yayınevi, Ankara 1973; Dağlar ve

Rüzgâr, (Haz. Atilla Özkırımlı), Cem Yayınevi, İstanbul 1983.
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Kendi değerlendirmesi olumsuz olsa da, Melahat Kemal (Togar), Mus
tafa Seyit Sutüven, Pertev Naili Boratav ve Aliye Ali şiirleri beğendik
lerini mektuplarında ifade ederler. 

Sabahattin Ali şiirlerini yeteri kadar iyi bulmaz ancak onları ya
yımlamaktan da vazgeçemez. 1932’deki DağŞiirleri’ne yazdığı önsöz
de şair olmak iddiasında olmadığını vurgulayarak bu ikircikliği dile 
getirir:

Bütün gayretime rağmen kendimi lirik bir mecradan boşaltmak 
ihtiyacını duydum: İşte böylece şu son aylar içinde beş on man
zume meydana geldi. Belki kıyamadığım için, bunları, eskiler
den de birkaç tane ilave ederek neşrettim. Bunu yapmakla sa
hamın haricine çıkmadığım kanaatindeyim, çünkü bu şiirler de 
uzun bir hikâyenin parçalarıdır, uzun ve ebedi bir hikâyenin...9

Şiir kitabı yayımlanırken yaşadığı tereddüdü Ayşe Sıtkı’ya yazar: “Be
nim ‘Dağlar ve Rüzgâr’ isminde bir şiir kitabım çıkıyor. Pertev ısrar etti. 
Yoksa ben şiirlerimin kitaba girecek matahlar olmadığını bilirim.”10 Ki
tabı beğenmediğini de sonraki mektuplardan birinde söyler:

Dünyada pek çok hatalar yapmışımdır, fakat bunların bir tanesi 
gayrikabil i tamirdir. Ve beni her zaman üzecektir: Ben bu şiirle
ri kitap halinde çıkarmamalı idim. Bunları neşretmekle asla iyi 
bir şey yapmış olmadım. Başkalarının fikirlerini bir tarafa bıra
kalım, bu manzumelerin kaç paralık şeyler olduğunu ben her
kesten iyi bilirim. Gelip geçici bazı taraflarım bunlarda görülse 
bile ben asıl Sabahattin Ali ile bu yazılar arasında bir irtibat gö
remiyorum.. Şimdilik bunları senden başkasının bilmesine lü
zum yoktur...11

DağlarveRüzgâr yayımlandığında edebiyat eleştirmenleri “iyi bir şair 
olacağı” vurgusuyla, bu şiir kitabının Sabahattin Ali’nin şairliği için 

  9 Sabahattin Ali, DağŞiirleri, Yeni Anadolu Matbaası, Konya 1932.
10 İkiGözümAyşe,s. 179.
11 İkiGözümAyşe, s. 196197.

Sabahattin Ali’nin şiirlerinin ilk okurları dostları ve aile üyeleridir. 
Çoğu zaman şiirlerini yazar yazmaz onlara gönderir.3 Almanya’ya 
birlikte gittiği ve oradayken de sık görüştüğü Melahat Kemal (Togar) 
Sabahattin Ali’nin şiirlerinin ilk okuyucularından biridir. Melahat Ke
mal pek çok mektubunda Sabahattin Ali’nin gönderdiği mektuplara 
teşekkür ederek yeni şiirler beklediğini yazar: “Senin şiirlerine çok te
şekkürler. Bu akşam tekrar okuyacağım,”4 “Son zamanda hiç mi şiir 
yazmadın? Dün eski mektuplarımı karıştırıyordum. Yazılarını ve şiir
lerini tekrar tekrar okudum.”5 

Pertev Naili Boratav şiirlerin Atsız Mecmua’da yayımlanmasına 
aracılık eder ve mektuplarında Sabahattin Ali’den yeni şiirler ister: 
“‘Rüzgâr’ ismindeki şiiri sabırsızlıkla bekliyorum. İlk nüshaya yetişir
se çok iyi olur. Olmazsa Nihal senin ‘Mefkûre’yi koymak niyetinde.”6

Eşi Aliye Hanım’a nişanlılık döneminde yazdığı mektuplara da şi
irlerini ekler: “Sana bu mektupla bir şiir gönderiyorum. Bu şiir bütün 
mazim ile alakamı kestiğime âlâmettir. Yeni bir hayata, aydınlık, sev
gi ve fedakârlık dolu bir hayata atılmak üzere olduğumu biliyorum. 
[...] Şiirlerimde de gördün ki, kitaplara rağmen çok ıstırap çektim.”7

Dostlarına yazdığı mektuplarda şiirlerini paylaşırken şiirleri ko
nusunda şüphecidir. Şiirlerini en çok gönderdiği kişi olan Ayşe Sıtkı 
İlhan’a yazarken zaman zaman şiirlerini kötü bulduğunu ekler; on
dan gelecek yanıtları tedirginlikle beklediği izlenimi uyandıran cüm
leler de kurar:

“İstek” diye çok kötü bir şiir gönderiyorum, orada yazılı olan 
isteklerin ne kadar hakiki ve samimi olduğunu, ne kadar kötü 
ifade edilmiş olduğuna bakarak kıyas edebilirsin.8 

3 Mektuplara eklenen şiirler ve şiirleri hakkında yazdıkları için bkz. Sabahattin Ali, HepGenç
Kalacağım, (Haz. Sevengül Sönmez), YKY, İstanbul 2016; Sabahattin Ali, CanımAliyeRuhum
Filiz,(Haz. Sevengül Sönmez), YKY, İstanbul 2017.

4 HepGençKalacağım, s. 31.
5 HepGençKalacağım, s. 39.
6 HepGençKalacağım, s. 74. 
7 CanımAliyeRuhumFiliz, s. 17. 
8 SabahattinAli’ninÖzelMektupları, İkiGözümAyşe, (Haz. Ayşe Sıtkı İlhanDoğan Akın), Bilgi 

Yayınevi, Ankara 1997, s. 8990.
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me gelen Sabahattin Ali şiirleri, bugün Türkiye’nin en çok satılan ya 
da okunan şiirleri arasındadır. Sabahattin Ali’nin şiirlerine bugün 
gösterilen ilginin şiirin kendisinden değil de Kürk Mantolu Madonna 
olmak üzere diğer yapıtlarının etkisinden kaynaklandığını söylemek 
yanlış olmayacaktır.15 Sabahattin Ali’nin şiirlerinin akademik alanda 
hâlâ yeteri kadar ilgi görmediğini, şiirlerin Sabahattin Ali’nin edebi
yatı ve dönemin şiir beğenisi ve kanonun içindeki yerinin yeteri ka
dar tartışılmadığını da eklemek gerekmektedir.16

* * * 

Sabahattin Ali Arşivi’nde bulunan ve mektuplarda gönderdiği el yaz
malarına bakıldığında Sabahattin Ali’nin yazdıktan ve gönderdikten 
sonra da şiirlerinde küçük değişiklikler yapmaya devam ettiği anla
şılmaktadır. Sabahattin Ali kimi sözcükleri değiştirmiş, bazı şiirlerini 
de yeniden düzenlemiştir. 

DağlarveRüzgâr’ın bu özel baskısında Sabahattin Ali Arşivi’nde bulu
nan el yazmalarıyla, 1932’de kitapçıkta yer alan, 1934’te de kitap ola
rak yayımlanan biçimleri karşılaştırılarak dipnotlarda açıklanmış ve 
farklılıklar italik olarak belirtilmiştir. Şiirlerin sonuna eklenen Not
lar ’da ise Tarih Vakfı Ayşe Sıtkı İlhan ve Pertev Naili Boratav arşiv
lerinde bulunan el yazmalarıyla Sabahattin Ali’nin dayısı Ali Rıfat 
Ertüzün ve eşi Müfide Ertüzün’e gönderdiği, bugün Ertüzün Ailesi 
arşivinde saklanan el yazmalarının yazılış tarihleri ve yerlerine dair 
bilgiler eklenmiştir. Kitabın içinde şiirlerin yanına yerleştirilen el yaz
ması * ile gösterilmiştir. Notlar’da ayrıca Sabahattin Ali’nin mektup
laşmalarında şiirleri hakkında yazılanlara da yer verilmiştir. 

15 Sabahattin Ali’nin şiirlerinin antolojilerin dışında kalmasına rağmen bugün neden çok 
okunduğu konusunda bkz. Yalçın Armağan, “Antoloji Dışı Bir Şair: Sabahattin Ali”, age.,  
s. 335358.

16 Sabahattin Ali’nin şiirleri hakkında ayrıntılı değerlendirme için bkz. Asım Bezirci, “Saba
hattin Ali’nin Şiirleri”, Sabahattin Ali, BütünŞiirleri, (Haz. Atilla Özkırımlı), YKY, İstanbul 
2017, s. 1317; Pertev Naili Boratav, “Notlar”, age., s. 158161; Nur Gürani Arslan, “Sabahattin 
Ali’nin Şiirleri”, age, s. 1828; Pertev Naili Boratav, “Sabahattin Ali’nin Hikâyeleri, Şiirleri ve 
Hayatına İlişkin Birkaç Belge”, FolklorveEdebiyat-1, Adam Yayınları, İstanbul 1991, s. 440447.

bir başlangıç olduğuna, gelecekte daha iyi şiirler yazacağına işaret 
ederler. Yaşar Nabi Nayır, “Müellifin son yazılarını bir araya topla
yan bu kitabın mümeyyiz vasfı halk edebiyatı tarzında bir deneme 
teşkil etmesidir [...] Sabahattin Ali’de iç cevheri vardır. Yapmacığa ve 
gülünce düşmeden halk tarzında şiirler yazabilmesi onun hesabına 
kaydedilecek büyük bir muvaffakiyettir”12 derken Nurullah Ataç ki
tabı şöyle değerlendirir: 

Sabahattin Ali Bey de henüz pek az kimse tarafından tanınmış 
bir şairdir. Fakat, daha şimdiden çok iyi olduğunu söyleyemesek 
bile, hiç şüphesiz alakaya değer şeyler yazan bir şair. Manzume
lerini DağlarveRüzgâr isimli bir kitapta toplamış. İyi mi etmiş?.. 
Bir bakıma evet; çünkü bu, onun için bir tecrübe olacaktır. Bir 
muharrir için en iyi ders, kitaptır; kusurlarını onunla görür, tas
hihe çalışır. Sabahattin Ali Beyin kitabındaki kusurları fark et
mesini çok isterim, çünkü onları tashih edebileceğini zannediyo
rum; şiirleri arasında bu ümidi kuvvetlendirecek parçalar var.13

Dağlar ve Rüzgâr yayımlandıktan sonra “Ruhumun Dalgaları” (1935) 
ve “Rüzgâr” (1943) başlıklı iki şiir yazan Sabahattin Ali’nin şiirden 
uzaklaşmasında bu eleştiriler kadar, Sinop Hapishanesi’nden çıktıktan 
sonra yeniden göreve başlaması için eski düşüncelerini değiştirdiğini 
kanıtladığını gösteren bir şiir yazarak affedilmesini beklemek zorun
da kalmasının da etkisi olduğu düşünülebilir.14 Sabahattin Ali, “Benim 
Aşkım” (1934) başlıklı bu şiiri kitabının ikinci baskısına eklememiş, da
hası bu şiirden birkaç mektubu dışında pek de bahsetmemiştir. 

Aradan geçen yıllarda Sabahattin Ali’nin şiirleri yeteri kadar ilgi gör
memiş, antolojilere ve ders kitaplarına da alınmamıştır. 1973’e dek 
yeni baskısı yapılmayan, sonrasında da bestelenen şarkılarla günde

12 HakimiyetiMilliye, 2 Nisan 1934.
13 SonPosta, 24 Mart 1934. 
14 Sabahattin Ali’nin şiirlerinin yaşadığı dönemde ve sonrasında nasıl değerlendirildiği ve 

eleştirildiği konusunda bkz. Necmiye Alpay, “Şair Sabahattin Ali”, SabahattinAli, (Haz. Se
vengül Sönmez), TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2012, s. 323334.
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DAĞLAR VE RÜZGÂR

Bu özel baskının hazırlanması için arşivlerindeki el yazmalarını kul
lanmama izin veren Tarih Vakfı’na ve Mehmet Ertüzün’e, yöntem 
önerileri için Yalçın Armağan’a, Sabahattin Ali’den geriye kalan her 
şeyi büyük bir titizlikle saklayarak bize ulaşmasını sağlayan merhum 
Aliye Ali ve tüm bu çalışmaları yapmama imkân sağlayan Filiz Ali’ye 
teşekkür ederim. 

Sevengül Sönmez
Üsküdar, 2017
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DAĞLAR

Ba şım dağ, saç la rım kar dır,
De li rüz gâr la rım var dır,
Ova lar ba na çok dar dır,
Be nim mes ke nim dağ lar dır.

Şe hir ler ba na bir tu zak;
İn san soh bet le ri ya sak;
Uzak olun ben den, uzak,
Be nim mes ke nim dağ lar dır.

Kal bi me ben zer taş la rı,
Hey bet li öter kuş la rı,
Gö ğe ya kın dır baş la rı;
Be nim mes ke nim dağ lar dır.   

Yâ ri mi el le re ve rin;
Sev da mı yel le re ve rin;
Yel le ri ba na gön de rin:
Be nim mes ke nim dağ lar dır.

Bir gün kad rim bi li nir se,
İs mim ağ za alı nır sa,
Ye rim so ran bu lu nur sa:
Be nim mes ke nim dağ lar dır.

    Teşrinievvel 1931 




