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AĞRI KİTAPLARI    

izmir’de yaşayan Bizim Ahıska dostlarından 
şâir ve yazar İsmet Alpaslan Beyden bir 

posta geldi. Posta dediğimiz bir kitap paketi. 
Kim bilir ne kadar zaman ve emeğin mahsulü 
olan kitaplarını bize de gönderme lutf unda 
bulunmuş. 

Paketi   açıp kitapları şöyle bir gözden 
geçirdik: Ağrılı Şâir ve Yazarlar, Ağrı Üzerine 
Şiirler, Ağrı Efsaneleri, Âşık Bahatti  n Kılıç/Güller 
Benimdir ve Üç Otuz Altı (Rübailer)…

Biz, her biri ayrı ayrı değerli olan bu 
kitaplardan Ağrı Kitapları Dizisi’nden çıkan 
üçünden kısaca bahsetmek isti yoruz. Ama önce 
dizinin üç numaralı kitabına bakarak müellifi  
tanıyalım:

İsmet Alpaslan, 1953 yılında Ağrı’nın Taşlıçay 
ilçesine bağlı Yukarıtoklu köyünde dünyaya 
gelmiş. Uzun yıllar Türk Dili ve Edebiyatı  ve 
Pedagoji öğretmenliği yapmış. Ağrı’da inti şar 
eden gazetelerde müstear isimle yazılar kaleme 
almış. Folklor derlemelerini bazı dergilerde 
neşretmiş. Emekli olunca da İzmir’e yerleşmiş. 

AĞRI KİTAPLARI    KİTAP

Mesleğinden emekli olsa da meşgalesinden 
kopmamış; okumaya, yazmaya ve konuşmaya 
devam etmiş. 

Dizinin birinci kitabı Ağrı Efsaneleri adını 
taşıyor (430 s.). Kitap birçok bölümlerden 
meydana geliyor: Ağrı Dağı, diğer dağlar, velîler 
ve din uluları, Yavuz Selim, IV. Murad, İshak 
Paşa, Balık Gölü vs. Bunlar arasında Ahıskalı 
İshak Paşayla ilgili efsaneler de var. Demek ki 
şu meşhur sarayın sahibi paşamız buralarda 
efsaneleşmiş...

Ağrı Üzerine Şiirler de hacimli bir kitap (416 
s.). Bu kitap, başlıca on bölümden meydana 
geliyor: Tarihî nitelikte şiirler, İshak Paşa ve 
sarayına şiir, 15 Nisan şiirleri, Ağrı Dağı’na şiirler, 
dağlara, yaylalara, nehirlere ve ilçelere şiirler…  
Sayfaları çevirdikçe İsmet Alpaslan’ın ne kadar 
ti ti z ve ciddî çalışan bir kültür adamı olduğunu 
anlıyoruz. İlk bölümde “Moskof’un elinde kalan” 
Bayazıt ve Ağrı’nın yaşadığı felâketler tasvir 
edilmektedir. Ahıskalı İshak Paşa tarafı ndan 
yaptı rılan ve İshak Paşa Sarayı olarak meşhur 
olan sarayla ilgili şiirler ayrı bir bölümde veriliyor. 
Ağrı’nın Rus ve Ermeni isti lâsından kurtularak 
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anayurda kavuştuğu tarih olan 15 Nisan şiirlerini 
okurken hamaset duygusuna hor bakanların ne 
kadar zavallı oldukları geçiyor insanın aklından… 
Ağrı Dağı’na kimler şiir yazmamış ki… Ercişli 
Emrah, Âşık Kerem, Karacaoğlan, Arif Nihad 
Asya, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Ahmet Muhip 
Dranas, Azerbaycanlı Memmed Aslan ve Refi k 
Zekâi Handan, Posofl u Şemseddin Ataman, 
Erzurumlu Reyhanî…

Ağrı ve Ağrı Dağı kadar olmasa da Süphan 
Dağı şiirleri… Nehirler, göller, kazalar ve köyler… 
Bunları okumayan insanda vatan sevgisi nasıl 
yeşerir bilmiyoruz… İşte sözün, sazın ve san’atı n 
vatan hâline gelmesi -yahut da tersi- böyle bir 
şey… Hani birileri Ağrı Dağı’nı millî sembol 
yapmış derler ya! Bin yılın sevdasıyla ve san’atı yla 
bu kadar yoğrulmuş bir dağ, bizden başka kime 
yaraşır ki… Arif Nihat Asya ne güzel söylemiş:

Bir âbide istersen eğer, Ağrı’ya git!
Yükseklerden gelen büyük çağrıya git!
Çıkmışken, yolcu, Ağrı’nın zirvesine, 
Dönmek ne demek? Kanatlanıp Tanrı’ya git!

Ağrı kitapları dizisinin üçüncüsü ve en 
hacimlisi Ağrılı Şâir ve Yazarlar adını taşıyor 
(540 s.). Onlarca şâir ve yazarın biyografi  ve 
eserlerinden örnekler… Bunlar arasında tanıdık 
bildik ünlülere de rastlıyoruz: Ahmed-i Hânî, S. 
Ahmed Arvasî, M. Salim Balcı, M. Tevfi k Balcı, 

Şefi k Can, Yavuz Bülent Bakiler, Atakan Çelik, 
Necati  Doğru ve birçok âşık…  Bunların bazıları 
Ardahan-Ahıska tarafl arından bir zamanlar 
muhacereten göçüp gelmiş ve Ağrılı olmuşlar. 
Ama ne fark eder ki, zaman ve kültür tezgâhında 
aynı kumaşı ve aynı desenleri işlemişler.

Bu güzel kitapları bir yazı çerçevesinde 
tasvir etmek zor. İnsan bunları okudukça, bir 
vatan köşesi hakkında ancak bu kadar güzelleme 
meydana geti rilebilir diyor. Değerli hemşehrimiz 
İsmet Alpaslan’ı gönülden kutluyoruz. O, nefes 
aldıkça bu gayret ve birikimle kim bilir daha ne 
güzel eserler verecekti r. 
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KİTAPLAR

BU GÖREV KİMİN?

Gürcistan’da muhafazasına çalışacağımız hukuk meyanında 
Ahıska ve Borçalı Türklerinin hâlini ve istikbalini unutmamalıyız.

Gürcistan orada bulunan tebamız hakkında bazen pek şiddetli ahkâm 
vaz’ediyor. Bu cihetin de bir çaresini bulmalıyız.
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