
Balcıoğlu ailesi Ardahan’ın Hanak ilçesine 
bağlı Büyük Nakalaköy’dendir. Bu ai-
leden âlim, şâir ve hattat olan Hafız M. 

Şükrü Efendi, Carısxev köyünde imamlık yaptığı 
sırada 1896 yılında oğlu M. Salim dünyaya gelmiş-
tir. Salim’in annesi de Nakalköy’den Tunagil aile-
sinden Mahbube Hanım’dır. İlk tahsilini babasın-
dan almış ve dört yaşında Kur’an’ı hatmetmiştir. 

Salim, henüz altı yaşındayken annesi Carısxev’de 
vefat etti. Aile 1903 yılında Ağrı’nın Tutak ilçesi-
ne bağlı İsaabat köyüne göç etti. O sırada Şükrü 
Efendi’nin ağabeyi M. Tefvik Efendi Tutak Müf-
tüsüydü. Babasından ve amcasından ders almaya 
devam etti, Arapça ve Farsça okudu. İlk mektep 
şahadetnamesini Erzurum’da aldı. Tutak’ta yeni 
açılmış olan Rüştiye Mektebi’nden 1911 yılında 
mezun oldu. Erzurum İdadisi’ne devam etti. Son 
sınıfta bulunduğu sırada Harb-i Umumî (Birinci 
Dünya Savaşı) çıkınca Tutak’a döndü. Tutak’tan 
ayrılıp ailece muhaceretle Bayburt-Pulur,  

Boğazlıyan-Toprakkale ve Yenihan’da yaşadılar. Bu 
arada M. Salim muallimlik ve ticaretle meşgul 
oldu (1915-1921).

Balcıoğlu Ailesi, savaş sona erdikten sonra 
1921 yılında Tutak’taki evlerine döndü. Salim, bu-
rada öğretmenlik yapmaya başladı. Tutak Maarif 
Memurluğunda bulundu; Tutak merkez ve Musik 
köyü ile Eleşkirt’in Molla Süleyman köyünde mu-
allimlik yaptı. En son öğretmenliği İsaabat köyü 
öğretmenliğidir. 

Salim Balcıoğlu, 1974 yılında bu köyde hayata 
veda etmiştir.

Çocuğu yoktur. Asım ve Mustafa adlı iki kar-
deşi olduğunu biliyoruz. Ünlü Mesnevihan Şefik 
Can’la amca çocuklarıdır. 

Salim Balcıoğlu’nun ilk şiiri, küçük yaşlarda, 
1907 yılında türkü biçiminde yazdığı bir manzu-
medir. 

  Nusret KOPUZLU

Ardahan-Hanaklı Şâir:

M. SALİM BALCIOĞLU
      (1896-1974)
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Erzurum’da lise yıllarında takip ettiği Türk 
Yurdu dergisinin fikriyatından etkilenmiş, millî 
duyguları gelişmiş ve bu temada şiirler yazmıştır. 
İlk şiirleri Erzurum’da Albayrak gazetesinde çık-
mıştır. Bu şiirlerinin yazıldığı defter, Erzurum’un 
Rus ve Ermeniler tarafından işgal edildiği sırada 
kaybolmuştur. 

Balcıoğlu, şair ve ilim ehli olan bir aileye men-
suptur. Küçük yaştan itibaren kendisini bir şiir 
ikliminde bulmuş, daha o yaşlarda birçok şairin 
eserleriyle tanışma imkânı bulmuştur. Divan ede-
biyatı şairleri ve çağdaş şairleri iyi tanımış, onlar-
dan ilham almıştır.

Balcıoğlu’nun millî temalarda fevkalâde bir 
söyleyişe eriştiğini görüyoruz. Tamamını dergimi-
zin 19. Sayısında neşrettiğimiz, İstiklâl Savaşı Baş-
langıcında, 1919 yılında Yıldızeli’ndeyken yazdığı 
şiirin ilk kısmı şöyledir:

Hükm-i idamın yazıldı, sen henüz gaflettesin,
Râhetin selboldu, hâlâ pister-i rahettesin!
Kast-i can etmiş adû, sen meclis-i ülfettesin,
Evc-i izzetten sukut ettin, bugün zillettesin.

 Pâyimal olmuş vatan, hâlâ neden hayrettesin?
 Düşmen almış yurdunu, bîçâre sen gurbettesin!

Şiirlerinde hece ve aruz veznini ustalıkla kul-
lanmıştır. Hiçbirisi basılmamış birkaç şiir kitabı 
var. Bunlardan birisi 1934 yılında yazmaya başla-
yıp 1964’te tamamlayarak daktilo ettiği Kafkas’ın 
Kurtuluş Müjdecileri adlı kitabıdır. Bu, Şeyh 
Şamil’in Ruslara karşı verdiği mücadeleyi anla-
tan manzum bir eserdir. Bu kitaptan aldığımız bir 
manzumeyi önceki sayımızda neşretmiştik. Diğer 
şiirlerinden birkaçı da şunlardır:

1.
İş başına geçen savaş gününde
Millet sevgisine arkalanmalı;
Fırtınalar gürlemeli ününde,
Millet ruhu coşup çalkalanmalı!

Kararı verirken isabet ister,
Yardımcı yoldaşlar, fetanet ister,
Tatbike geçende cesaret ister,
Sancaklar himmetle dalgalanmalı.

Adalet kazanır, kaybeder zalim,
Maddeye manâdan hız verir âlim,
Fatih’in topunun ardında Salim,
Ak Şemseddin gibi er dolanmalı.

2.
Gez, söyle, yaz, halkı uyar,
Birliği görmek istersen.
Küfrü sür, nifakı çıkar,
Zafere ermek istersen.

Fırsatı bulursan dayan,
Düşmanın eliyle yılan,
Başını ez, verme aman
Kuvveti bulmak istersen.

Düşmanın düşmanı dostun,
Dostun dostu daha üstün,
Salim, deme küstüm, küstün,
Dostluğu kurmak istersen.

3.
Meydanda yenmek de yenilmek de var
Bozgundan zafere yol açılmaz mı?
Bak gül ağacında evvel har açar
Tiken kuvvetiyle gül açılmaz mı?

Arslan gibi kükre düşmen peşinden
Yıldırım ol, gürle öz ateşinden,
Çarp, vur, devir hasmi, ayır eşinden,
Sürekli yağmurdan sel açılmaz mı?

Geceli gündüzlü durma, yel, yüğür
Bazı tatlı tatlı bazı coş köpür,
Salim, millet için çürütüp ömür
Yaşayan erlere il açılmaz mı…

4.
Çiçekli bağçeler, kokulu güller,
Hazanda baharı bekliyenindir!
Hakikate dönen tatlı emeller,
Ümidini sabra ekliyenindir.

Abdal işi: Fursat bulup kaçırmak,
Korkak işi: Dar zamanda şaşırmak,
Bu hayat yükünü dağdan aşırmak,
Zaman taşıtına yükleyenindir.

Salim, uyma her kişinin lâfına,
Gir daim dostların i’tilâfına,
Zafer, fesad sokup düşmen safına,
Onu parçalayan, tekleyenindir.

Not: Millî ve beşerî duyguları terennüm eden merhum şâirimizin kendi el yazısıyla 
kaleme aldığı tafsilâtlı biyografi ve diğer şiirlerini de ileride neşredeceğiz.
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