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EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ
EDİTÖRDEN

MERHABA

Merhabalar,
İlk sayı, ilk heyecan… Görücüye çıkmak
kolay değilmiş vesselam…
Edebî Yâd ve Sanat Akademisi ailesi
olarak geniş, güçlü bir aileyiz. İnternet
ortamında sitemiz aracılığı ile yıllardır kaliteli,
seviyeli paylaşımlar yaptık. Sitemiz arşivi
büyük bir birikime sahip.
Bir dergi çıkaralım düşüncesi yazardan
yazara, şairden şaire dolaşıp dururken artık iş
ciddiye bindi ve söylem eyleme dönüşüverdi.
Bir dergi çıkaracaktık ama bunu öncelikle
sanal âlemde çıkaralım istedik. İnternet
terminolojisi ile ifade ettiğimizde bir “e-dergi”
çıkaracaktık.
Yayın kurulumuz oluşmuş ve ilk
görüşmeleri telefon ve sanal âlem aracılığı ile
yapmıştık. Mart ayı içerisinde ilk sayı
çıkacaktı. Bu ay Çanakkale Zaferi, İstiklal
Marşının Kabulü, Dünya kadınlar Günü ve
Âşık Veysel’in ölüm yıldönümü ana temaları
işlenecekti.
Dergi için gerekli duyuruları yaptık.
Yazılar gelmeye başladı. İlk gelen yazı Orhan
Sebat imzalı bir şiirdi. Peşinden diğer yazılar
akmaya başladı. Bir anda beklentimizin de
üzerinde bir ilgi trafiği yaşadık. Arayanlar, email atanlar… Dostlarımız heyecanla katkıda
bulunmak istiyorlardı.
Duyuru sonrası ilk hafta içinde dergi
içeriği tamamlanıverdi. Bir yazarımızdan
sadece bir yazı yayınlamak durumunda kaldık.
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Bu yazı yoğunluğu yüzünden gelen bazı
yazıları ikinci sayımıza almaya karar verdik.
İlk deneme çıktısını paylaşınca kendimize
güvenimiz de artmıştı. Daha bu sayıyı
yayınlamadan acaba basılı bir dergi mi yapsak
fikri dillenmeye başladı. Kimi dostlarımız
arayıp dergi basılsın istiyordu. Sitemizin yeteri
kadar üyesi var, abonelik sistemi ile bu işi
hallederiz diyenler oldu.
Bizim amacımız dergiyi yılda dört sayı
çıkarıp ilk cildi toplu halde isteyenlere basılı
bir şekilde göndermekti. Durumu kendi
aramızda değerlendirdiğimizde ortak bir karara
vardık. İlk sayımızı e-dergi olarak yayınlayıp
gelen tepkilere göre yeniden bir yol haritası
çizelim dedik.
İşte bu derginin doğuşu ve sizlere arz
edilişinin öyküsü bu… İlk sayımız olduğu için
mutlaka gözümüzden kaçan eksiklerimiz,
hatalarımız olacaktır. Bunlar için peşinen özür
diliyoruz.
Amacımız her görüşe, her eleştiriye değer
verip hep beraber en güzel için çalışmaktır.
Edebiyat dergileri içerikleri ile değer taşır.
Dergiler edebiyatın kılcal damarlarıdır. Onlar
olmadan
ileri
düzeyde
bir
edebiyat
oluşturulamaz.
Bizler bu sayıyı çıkardığımız heyecanı
kaybetmeden bu yolda gayret sarf edeceğiz.
Biliyoruz ki ESA ailesi kalemleri ile en büyük
destekçilerimiz olacaktır.
Selâm ve muhabbet ile…
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ŞİİR

TEĞET SİTEM
Yusuf BİLGE
Aldın şu mahzun kalbimin açık uçlu vebalini,
Hem istedin hem cevapsız bıraktın da sualimi!
Yetmez gibi suskunluğun, belleğimde unuttuğun,
Met-cezir bakışlarınla seyrettin çatal hâlimi!
Usanmazdım kavgadan ben, biraz da sen omuz versen,
Kayboldun en dar günümde, sormadın hiç melalimi!
Kendine müfterisin ya, bundan daha da elim’i,
Düştün dipsiz bir kuyuya, kırdın altıncı telimi!
Arasam da gocunursun, incinir paspas gururun,
Şartlar eşitlensin diye kabullendim zevalimi...
Yazgın hayatıma yergi, caziben "batak" oyuncu,
Yaktın bütün kozlarımı, boşa çıkardın elimi!
Seni senden sakınmaktan ihmal ettim eşi dostu,
Tükettin gönül gücümü, sıfırladın emelimi...
İçinde kin saklıyorsun, külde kömür aklıyorsun
Ve galiba bekliyorsun buzuna tuz bir zalimi !..
Teğet geçer bunca sitem, arlı söz seni bağlamaz!
Dobra tesel, darbımesel: "Kendi düşenler ağlamaz"...
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MAKALE

ORHUN YAZITLARINDA SOSYAL VE SİYASİ MESAJLAR
Erdem KONUR
ÖZET
Türkçe'nin
bilinen
yazılı
ilk
örnekleri,8.yüzyılın başlarına dayanan ve
Orhun vadisinde bulunan, bu yüzden de Orhun
Âbideleri veya Orhun Yazıtları olarak
adlandırılan yazıtlardır. Bu yazıtlar, Türkçe'nin
tarihsel süreçteki gramer yapısı ve bu yapının
değişimiyle ilgili bilgiler verdiği gibi,
Türklerin devlet anlayışı ile yönetimi,
Türklerin kültürel öğeleri, Türklerin komşuları
ile soydaşlarıyla olan ilişkileri ve sosyal
yaşantısıyla vb. ilgili önemli bilgiler,
içermektedir.
Bu
makalede,
Orhun
Abidelerinde geçen, Türklerin siyasi ve sosyal
yaşamıyla ilgili bazı konulara değineceğiz.
Anahtar Kelimeler: Köktürk Devlet,
Orhun Abideleri, Orhun Abidelerinde Sosyal
Yaşantı, Köktürklerin Devlet Felsefesi
GİRİŞ
Köktürkler(M.S 552-745), gerek ilk kez
Türk adını, kurdukları siyasi birliklere
vermeleri ve gerekse de; Türkçe'nin bilinen en
eski yazılı kaynaklarını vermeleri bakımından,
Türk kültür ve edebiyat tarihi açısından
oldukça önemli bir yere sahiptir. M.S
8.yüzyıldan kalan ve Orhun Abideleri ya da
Orhun Yazıtları olarak adlandırılan, bu
metinler, Türklerin eski adetleri, gelenekgörenekleri, devlet yönetimi, devlet anlayışı ve
yönetimi, Türklerin kültürel öğeleri, Türklerin
komşularıyla ve soydaşlarıyla olan ilişkileri ve
Türklerin en eski sosyal yaşantısı vb. hakkında
bilgi vermesi bakımından da oldukça
önemlidir. Ancak üzülerek söylemek gerekir
ki; Orhun Abideleri denildiğinde, Türkologlar
tarafından daha çok dil özellikleri ele alınmış,
yazıtların yukarıda saydığımız boyutları ise;
neredeyse es geçilmiştir.
YIL: 1 / SAYI:1

Bu makalede Orhun Abideleri olarak
bilinen; Bilge Kağan, Kol Tigin ve Tonyukuk
bengü taşlarında tespit ettiğimiz bazı meseleler
üstünde
durup,
bu
meseleleri
değerlendireceğiz.
1)Yazıtlar Hakkında Bilgi
Bugünkü Moğolistan sınırları içerisinde
kurulan I. Köktürk Devleti döneminden(550630) kalan ve bize kadar gelen Türkçe bir
belge ya da yazıt yoktur.(...) Runik harfli en
eski Türkçe yazıtlar II. Göktürk döneminden
kalmadır. (Tekin:2014:19)
Bu eski Türkçe yazıtların, en önemlileri;
Orhun Yazıtları ya da Orhun Abideleri olarak
bilinen; Tonyukuk, Köl Tigin ve Bilge Kağan
yazıtlarıdır. Makalemizin ana kaynağı da bu
yazıtlar olacaktır.
Bu makalenin ana kaynağı olan, Orhun
Yazıtlarından; Köl Tigin yazıtı, Köl Tigin'in
ağabeyi ve Köktürklerin kağanı Bilge Kağan
tarafından, 732 yılında, kardeşi adına,
kardeşinin hizmetlerinden dolayı ona duyduğu
minneti göstermek amacıyla, dikilmiştir. Bu
yazıtta Bilge Kağan konuşur.
Bu abide; kağan olmasında ve devletin
kuvvetlenmesinde birinci derecede rol oynamış
bulunan kahraman kardeşine karşı Bilge
Kağan'ın duyduğu minnet duygularının ve
kendisini sanatkârane bir vecd ve coşkunluğun
içine atan müthiş teesürün ebedî ifadesidir.
(Ergin:2012:XVII)
Bilge Kağan, Türk milleti için olduğu
kadar kendisi için de çok büyük bir mana ve
değer ifade eden kahraman kardeşi Köl
Tigin'in ölümü üzerine, gözünden yaşlar
dökmek, haykırıp feryat etmek istemekte; fakat
işgal
ettiği
kağanlık
mevkii,
bütün
yakınlarının,
beylerinin
ve
milletinin
üzerindeki
sorumluluğu,
buna
mani
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olmaktadır. Böyle bir trajik halin birkaç kelime
içinde bu kadar veciz şekilde anlatılması,
edebiyatımızın ilk yazılı örnekleri için çok
yüksek bir edebî değer ifade eder.
(Ercilasun:2015:132)
Türk tarihinin eşsiz simalarından biri olan
kahraman Kül Tigin için dikilen bu yazıtı
Yulığ Tigin yirmi günde yazmıştır.
(Atsız:2014:101)
Bu yazıtların ikincisi Bilge Kağan
yazıtıdır. Bu yazıt, Bilge Kağan'ın ölümünden
(734) bir yıl sonra (735), kendi oğlu olan
Tengri kağan tarafından diktirilmiştir. Bu
yazıtta da konuşan; Kül Tigin yazıtında olduğu
gibi, Bilge Kağan'dır.
Bilge Kağan bengü taşında da; Bumın ve
İstemi Kağan zamanlarındaki şevket devri,
Çin'e nasıl tutsak olunduğu, Çin esaretinden
nasıl kurtulunduğu, Bilge Kağan'ın savaşları ve
Türk milleti için yaptıkları anlatılır.
(Ercilasun:2015:133)
Bu makaleye konu olacak olan, üçüncü ve
son yazıtımız ise; Bilge Tonyukuk yazıtıdır.
Bu yazıt 720-725 senelerinde Tonyukuk'un
kendisi tarafından dikilmiştir. Bu yazıtta,
Türklerin savaş stratejileri, bağımsızlık
mücadelesi için verilen savaşlar, Bilge
Tonyukuk'un, Türk milleti için verdiği
mücadeleler göze çarpmaktadır. Nitekim Nihal
Atsız Bey'e göre, Tonyukuk Köktürk tarihinin
en değerli şahsiyetlerinden biridir:
Bilge Tonyukuk, Gök Türk tarihinin en
değerli şahsiyetlerinden biridir. İlteriş Kutluğ
Kağan,17 kişiyle Çin'e isyan ettiği zaman,
yanındaki 17 kişi arasında Bilge Tonyukuk da
bulunuyordu. (Atsız:2014:93)
Tonyukuk, Çin sarayında yapılan bir
müzakerede, Köktürklerin başındaki üç devlet
adamından biri olarak değerlendirilir ve
Tonyukuk'un "Çok cesur, yaşlı, bilgili,
tecrübeli biri olarak Çin için tehlikeli" olduğu
belirtilir. (Taşağı:2002:687-688)
Tonyukuk yazıtının bir diğer önemi ise,
ölümünden önce, hatıralarını, taş kazdırmak
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suretiyle
yazdırmasıdır.
Bu
bakımdan
değerlendirildiğinde, Bilge Tonyukuk, ilk Türk
hatıra yazarıdır denilebilir.
Orhun Âbidelerinden alınan alıntılarda
kullanılan kısaltmalar şu şekildedir:
KT: Köl Tigin Anıtı
BK: Bilge Kağan Anıtı
BT: Bilge Tonyukuk Anıtı
D: Doğu
G: Güney
Bu makalenin asıl konusu, yazıtların
kendileri olmadığından, bu kadar bilgileri
okuyucu için kâfi görüyorum. Bu yazıtlar için
daha detaylı bilgilere, okuyucular "Kaynakça"
bölümündeki eserlerden ulaşabilirler.
2)Yazıtlardaki Mesajlar
2.1) Devlet Adamlarına ve Millete
Sesleniş:
Orhun Abideleri'nin birçok bölümünde,
devlet adamlarına ve millete bir sesleniş, hitap
söz konusudur. Bu hitaplar, zaman zaman,
edebî denilecek güzellikte, süslü bir nutuğa
dönüşürken, kimi bölümlerde, daha sade ve
ağdalı olarak verilir. Bu seslenmelerde, devlet
adamlarıyla millete, tavsiyelerde ve uyarılarda
bulunulur. Bu uyarılar zaman zaman,
sertleşmektedir.
Tokuz Oguz begleri budunı bu sabımın
edgüti eşid katıgdı tıngla...
(Dokuz Oğuz Beyleri, milleti! Bu sözümü
iyice işit, adamakıllı dinle...) [KT G 2].
Türk Oguz begleri budun eşiding. Üze
tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk
budun, ilingin törüngin kim artatı (udaçı erti)?
Türk budun ertin, ökün !
(Türk, Oğuz beyleri, milleti işitin: Üstte
gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti,
ilini töreni kim boza bilecekti? Türk milleti,
vaz geç, pişman ol...) [KT D 22-23].
... Türk begler kop bilir siz. Ol süg anda
yok kıldımız.
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(... Türk beyleri hep bilirsiniz. O orduyu
orda yok ettik...) [KT D 34].
Türk budun ilingin törüngün kim artatı
udaçı [ert]i? Türk budun ertin, ökün !
(Türk
milleti
ilini,
töreni
kim
bozabilecekti? Türk milleti, vaz geç, pişman
ol!) [BK D 19].
2.2) Sosyal Devlet Anlayışı:
Yazıtlara baktığımızda; Köktürklerde
sosyal devlet anlayışının, devrine göre oldukça
ileri düzeyde olduğunu görmekteyiz. Yazıtların
birçok bölümünde, devletin; fakir, yoksul ve aç
milleti,
zengin
hâle
getirip,
karnını
doyurduğundan,
hatta
çıplak
kişilerin,
giydirildiğinden bahsedilir. Bu mesajların
verildiği yerlerde, Türk milletinin, önceki
yoksul dönemleri ile şimdiki zengin ve
kalkınmış milletin de, mukayesesi yapılır.
...Kağan olurup yok çıgany budunug kop
kubrattım. Çıgany budunug bay kıldım. Az
budunug öküş kıldım. Azu bu sabımda igid bar
gu?
(...Kağan oturup aç, fakir milleti hep
toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az
milleti çok kıldım. Yoksa, bu sözümde yalan
var mı?...) [KT G 9-10].
...Eçim kagan olurupan Türk budunug
yiçe itdi,igit[t]i. Çıganyıg[bay kıldı, azıg öküş
kıldı]
(...Amcam kağan oturarak Türk milletini
tekrar tanzim etti, besledi. Fakiri zengin kıldı
azı çok kıldı) [KT D 16]
kisre tengri yarlıkazu kutum bar üçün
ülügüm bar üçün ölteçi budunug tirgürü
igit[t]im. Yalıng budunug tonlug, çıngany
budunug bay kıldım...
(sonra Tanrı bağışlasın, devletim var
olduğu için, kısmetim var olduğu için, ölecek
milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli,
fakir milleti zengin kıldım...] [KT D 29].
...Olurupan Türk budunug yiçe itdi, yiçe
igit[t]i. Çıganyıg bay kıldı, azıg öküş kıldı...

YIL: 1 / SAYI:1

(...Oturarak Türk milletini tekrar tanzim
etti, tekrar besledi. Fakiri zengin kıldı, azı çok
kıldı...) [BK D 14].
...Anda kisre tengri yarlıkaduk üçün
kutum ülügüm bar üçün ölteçi budunug
[tirgür]ü igit[t]im. Yalıng budunug tonlug
kıldım. Çıgany bud[unug] bay kı[ldım]. Az
budunug öküş kıldım. Igar illigde ı[gar]
kaganlıgda yig kıldım.
(...Ondan sonra Tanrı buyurduğu için,
devletim, kısmetim var olduğu için, ölecek
milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli
kıldım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti
çok kıldım. Değerli illiden, değerli kağanlıdan,
daha iyi kıldım...) [BK D 23-24].
Türk Bilge Kagan Türk Sir budunug
Oguz budunug igidü olurur.
(Türk Bilge Kağanı Türk Sir milletini,
Oğuz milletini besleyip (tahtında) oturuyor.)
[BT K 4].
2.3) Kötü Devlet Kağanlarına ve Devlet
Adamlarına Eleştiri:
Bilge Kağan, Köl Tigin ve Tonyukuk
yazıtlarında göze çarpan, diğer bir mesele de,
önceki
Köktürk
kağanlarına
yapılan
eleştirilerdir. Önceki kağanların da, hanedan
üyesi olduğu düşünülürse, bu eleştirilere bir
özeleştiri de denilebilir. Çoğu, Bilge Kağan'ın
ağzından ifade edilen bu eleştirilerde,
Köktürklerin bağımsızlığını kaybetmesi başta
olmak üzere, toplumun fakirleşmesinin ve
devletin yıkılmasının ana nedeni; başa geçen
kağanların, "Bilgisiz, iradesiz, öngörüsüz"
olmalarıdır.
Bu eleştiriler sadece kağanlarla sınırlı
kalmamış, kağanların beyleri ve yer yer bu
kötü devlet adamlarına uyan, ya da bilgili
kağanlarının sözünü dinlemeden, başına
buyruk hareket eden millet (bodun) de
eleştirilmiştir.
...Anda kisre inisi kagan bolmış erinç,
oglıtı kagan bolmış erinç. Anda kisre inisi
eçisin teg kılınmaduk erinç,oglı kangın teg
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kılınmaduk erinç. Biligsiz kagan olurmış erinç,
yablak kagan olurmış erinç. Buyrukı yime
biligsiz erinç, yablak ermiş erinç. Begleri
budunı tüzsüz üçün Tabgaç budun tebligin
kürlüg üçün armakçısın üçün inili eçili
kingşürtükin üçün begli budunlıg yongşurtukın
üçün Türk budun illedük ilin ıçgınu ıdmış.
(...Ondan sonra küçük kardeşi kağan
olmuş tabiî, oğulları kağan olmuş tabiî. Ondan
sonra küçük kardeşi büyük kardeşi gibi
kılınmamış olacak, oğlu babası gibi kılınmamış
olacak. Bilgisiz kağan (tahta) oturmuştur, kötü
kağan (tahta) oturmuştur. Buyruku da
bilgisizmiş tabiî, kötü imiş tabiî. Beyleri,
milleti ahenksiz olduğu için Çin milleti hilekâr
olduğu için, aldatıcı olduğu için, küçük kardeş
ve büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için, bey
ve milleti karşılıklı çekiştirdiği için, Türk
milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış.) [KT D 45-6].
...Türk budun tokurkak sen.Açsar tosık
ömez sen,bir todsar açsık ömez sen.
Andagıngın üçün igidmiş ka[ganıngın] sabın
almatın yir sayu bardıg. Kop anda alkındıg
arıl[tıg.]...
(...Türk milleti tokluğun kıymetini
bilmezsin. Acıksan tokluk düşünmezsin. Bir
doysan açlığı düşünmezsin. Öyle olduğun için
beslemiş olan kağanının sözünü almadan her
yere gittin. Hep orda mahvoldun, yok
edildin...) [BK K 6-7].
2.4) Siyasi Merkezin Ötüken Olması ve
Ötüken'in Kutsallığı
Köktürkler, Uygurlar ve Kırgızların
merkezleri, uzun süre, kutsal kabul edilen,
Ötüken ormanı olmuştur. Ötüken Ormanı'nın
merkez olmasını ve buraya adeta kutsallığın
verilmesi, Orhun Yazıtlarında da göze
çarpmaktadır. Ötüken ormanı adeta; dışarıdaki
kötülüklere karşı, sığınılacak güvenli bir ev
olarak tasvir edilir.
...Iduk Ötüken [yı]ş budun bardıg. İlgerü
[barıgma] bardıg. Kurıgaru barıgma bardıg...
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(...Mukaddes Ötüken ormanının milleti,
gittin! Doğuya gide, gittin! Batıya giden,
gittin!...) [BK D 19-20].
...Bunça yirke tegi yortıtdı[m. Öt]üken
[yış]da yig i[di] ermiş. İl [tutsık yir Ö]tük[en]
yış ermiş...
(...Bunca yere kadar (ordu) yürüttüm.
Ötüken ormanından iyisi hiç yokmuş. İl
tutacak yer Ötüken ormanı imiş...) [BK K 3].
...Ol yir[ger]ü barsar, Türk [budun] ölteçi
sen. Ötüken [yir olurup arkış] tirkiş ısar, neng
b[ungug] yok. Ötüken yış olursar, benggü,[il
tuta olurtaç]ı sen...
(...O yere doğru gidersen Türk milleti,
öleceksin! Ötüken ormanında oturursan,
ebediyen il tutarak oturacaksın...] [BK K 6].
2.5) Köktürklerin Gücü ve Hâkimiyeti
Yazıtların birçok yerinde, Köktürkler'in
hâkim güç olmasına, sık sık değinilir.
Özellikle; Bilge Kağan'ın ağzından yazılan,
Kül Tigin abidesinde, Bilge Kağan, sık sık,
"Dizliye diz çöktürdük,
başlıya baş
çöktürdük." diyerek, Köktürklerin görkemli
gücünü zikreder.
...İlgerü kün togsık[k]a birigerü kün
ortusıngaru kurıgaru kün batsıkınga yırıgaru
tün ortasıngaru anda içreki budun [kop]
m[ang]a k[örür]...
(...Doğuda gün doğusuna, güneyde gün
ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece
ortasına kadar, onun içindeki millet hep bana
tâbiidir...) [KT G 2].
...Tengri
yarlıkaduk
üçün
illigig
ilsiretmiş, kaganlıgıg kagansıratmış, yagıg baz
kılmış,
tizligig
sökürmiş,
başlıgıg
yükündü[rmiş.]...
(Tanrı lütfettiği için, illiyi ilsizletmiş,
kağanlıyı kağansızlatmış, düşmanı tâbi kılmış,
dizliye diz çöktürmüş, başlıya baş eğdirmiş...)
[KT D 15].
...Tizligig
yükündürtümüz...

sökürtümiz,

başlıgıg
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(...Dizliye diz çöktürdük, başlıya baş
eğdirdik...) [KT D 18].
2.6) Türk Milleti İçin Gece Gündüz
Çalışılması
Yazıtlarda, Türk devlet adamlarının,
milletin refahı ve bağımsızlığı için, gece
gündüz çalıştığını anlatan cümleler, sık sık
göze çarpar. Bu bölümlerde gözümüzün önüne;
milleti ve devleti için, her türlü fedakârlığı
yapan, ideal bir devlet adamı gelir.
...İnim Kül Tigin birle sözleşdimiz.
Kangımız eçimiz kaz[ganmış budun atı küsi
yok bolmazun] tiyin Türk budun üçün tün
udımadım, küntüz olurmadım...
(Küçük kardeşim Kül Tigin ile konuştuk.
Babamızın, amcamızın kazanmış olduğu
milletin adı sanı yok olmasın diye, Türk milleti
için gece uyumadım, gündüz oturmadım...)
[KT D 26-27].
Ol sabıg eşidip tün udısıkım kelmedi,
küntüz olursıkım kelmedi...
(O sözü işidip gece uyuyacağım gelmedi,
gündüz oturacağım gelmedi...) [BT G 5].
2.7)
Köktürkler'in
Mücadelesi

Bağımsızlık

(...Türk halk kitlesi şöyle demiş: İlli
millet idim, ilim şimdi hani, kime ili
kazanıyorum der imiş. Kağanlı millet idim,
kağanım hani, ne kağana işi gücü veriyorum
dermiş. Öyle diyip Çin kağanına düşman
olmuş.) [KT D 8-9].
...Kangım kagan yiti yigirmi erin
taşıkmış. Taşra yorıyur tiyin kü eşidip
balıkdakı tagıkmış,tagdakı inmiş, tirilip yitmiş
er bolmış. Tengri küç birtük üçün kangım
kagan süsi böri teg ermiş,yagısı kony teg
ermiş. İlgerü kurıgaru sülep ti[r]m[iş]
kubrat[mış]. [K]amagı yiti yüz er bolmış. Yiti
yüz er bolup ilsiremiş kagansıramış budunug,
küng edmiş kuladmış budunug Türk törüsin
ıçgınmış budunug eçüm apam törüsinçe
yaratmış, boşgurmuş...
(...Babam kağan on yedi erle dışarı
çıkmış. Dışarı yürüyor diye ses işitip şehirdeki
dağa çıkmış, dağdaki inmiş, toplanıp yetmiş er
olmuş. Tanrı kuvvet verdiği için babam
kağanın askeri kurt gibi imiş, düşmanı koyun
gibi imiş. Doğuya, batıya asker sevk edip
toplamış, yığmış. Hepsi yedi yüz er olmuş.
Yedi yüz er olup ilsizleşmiş, kağansızlaşmış
milleti, Türk töresini bırakmış milleti,
ecdadımın töresince yaratmış, yetiştirmiş...)
[KT D 11-12-13].

Orhun Âbidelerinde geçen bir diğer
önemli mesajlar da bağımsızlık üzerinedir.
Bilindiği üzere; I. Köktürk Kağanlığının
egemenliğine, Çin son vermiş ve Köktürkler,
Çin egemenliği altına girmiş ve bağımsızlığını
kaybetmiştir. Bu hadiseden sonra Türkler,
bağımsızlık mücadelesine girişmiş ve bu
mücadelelerinin sonucunda bağımsızlıklarını
kazanıp, II. Köktürk Kağanlığını kurmuşlardır.
İşte yazıtlarda geçen bir diğer önemli husus da,
bağımsızlık mücadelesidir.

...Tengri
yarlıkaduk
üçün
illigig
ilsiretmiş, kaganlıgıg kagansıratmış, yagıg baz
kılmış,
tizligig
sökürmiş,
başlıgıg
yükündü[rmiş. Kangım kagan ança ilig] törüg
kazganıp uça barmış...

...Türk kara kamag budun ança timiş: İllig
budun ertim, ilim amtı kanı, kimke ilig
kazganur men tir ermiş. Kaganlıg budun ertim,
kaganım kanı, ne kaganka işig küçüg birür men
tir ermiş. Ança tip Tabgaç kaganka yagı
bolmış.

Muharrem Ergin, bu konuyu şöyle
özetlemektedir: "Dünyanın bugün belki de en
büyük meselesi olan Çin hakkında 1250 sene
evvelki Türk ikazı..." [Ergin:2012:XIV]

YIL: 1 / SAYI:1

(...Tanrı lûtfettiği için illiyi ilsizletmiş,
kağanlıyı kağansızlatmış, düşmanı tâbi kılmış,
dizliye diz çöktürmüş, başlıya baş eğdirmiş.
Babam kağan öylece ili, töreyi kazanıp, uçup
gitmiş(vefat etmiş)...) [KT D 15-16]
2.8) Çin Hakkında İkaz
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Köktürk abidelerindeki siyasi mesajlardan
bir diğeri ise; Çin (Tabgaç) hakkında, önemli
uyarılarda ve ikazlarda bulunulmasıdır.
Özellikle; Bilge Kağan, bu konu hakkında,
milletini ve devlet adamlarını, müthiş bir
belagâtla, ikaz etmekte, uyarmaktadır.

(...Çin kağanı düşmanımız idi. On Ok
kağanı düşmanımız idi. Fazla olarak Kırgız'ın
kuvvetli kağanı düşmanımız oldu...) [BT D 23]

...Tabgaç budun sabı süçig ağısı yımşak
ermiş. Süçig sabın yımşak agın arıp ırak
budunug ança yagutır ermiş. Yaguru kondukda
kisre anyıg bilig anda öyür ermiş. Edgü bilge
kişig edgü alp kişig yorıtmaz ermiş. Bir kişi
yangılsar oguşı budunı bişükinge tegi kıdmaz
ermiş. Süçig sabınga yımşak agısınga arturup
öküş Türk budun öltüg. Türk budun ölsiking.

Köktürkler, tarihte Türk adını ilk kez
kullanan Türk devletidir. Anıtların sadece
birkaç
yerindeki
ibareleri
saymazsak,
Köktürkler kendilerine; Türk, devletlerine ise
Türk Kağanlığı demektedir. Bu özellikler ele
alındığında, Köktürk Devleti'nin ideoloji
olarak, milliyetçiliği benimsediği ve devletin
her kademesinde bunu uyguladığı görünür.
Bunun en büyük yazıtı elbette; yazıtlarda
geçen bölümlerdir.

(...Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı
yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek
kumaşla aldatıp, uzak milleti öylece
yaklaştırırmış. Yaklaştırıp, konduktan sonra
kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. İyi bilgili
insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş. Bir insan
yanılsa, kabilesi, milleti, akrabasına kadar
barındırmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak ipek
kumaşına aldanıp çok çok, Türk milleti, öldün;
Türk milleti öleceksin !...) [BK G 5-6]
2.9) Köktürk'lerin Düşmanları
Köktürk Âbideleri öyle bir vesikâdır ki;
bu vesikâda Köktürklerin dostları kadar,
düşmanlarının da isimleri zikredilmiştir.
Bunun nedeni kanımca şöyle olmalıdır:
Gelecek nesillere, zaferlerin, hezimetin,
başarıların, mutlu günlerin vesikâlarını
ulaştırmak isteyen Köktürkler, bu vesileyle
düşmanlarını da zikretmiş ve gelecek nesillere
düşmanlarını da tanıtmak istemiştir.

2.10) Türklük Şuuru

Tengri teg tengride bolmış Türk Bilge
Kağan bu ödke olurtum...
(Tanrı gibi gökte olmuş, Türk Bilge
Kağanı, bu zamanda (tahta) oturdum.) [KT G
1]
...Türk törüsin ıçgınmış budunug eçüm
apam törüsince yaratmış, boşgurmış...
(...Türk töresini
bırakmış
milleti,
ecdadımın töresince yaratmış, yetiştirmiş...)
[KT D 13]
...Türk Oguz begleri budun eşiding. Üze
tengri basmasar,asra yir telinmeser, Türk
budun, ilingin törüngin kim artatı[udaçı erti]?
...
(Türk, Oğuz beyleri, milleti işitin: Üstte
gök basmasa, altta yerin delinmese, Türk
milleti ilini töreni kim bozabilecekti?...) [KT D
22]
Türk begler Türk atın ıtı...

Tört bulung kop yagı ermiş...
(Dört taraf hep düşman imiş...) [KT D 2]
...Anda kisre Yir Bayırku Ulug İrkin yagı
boldı...
(Ondan sonra Yir Bayırkunun Uluğ İrkini
düşman oldu...) [KT D 34]
...Tabgaç kagan yagımız erti. On ok
kaganı yagımız erti. Art[ukı Kırkız] küç[lüg
kagan yagımız] boldı...
YIL: 1 / SAYI:1

(Türk Beyler Türk adını bıraktı...) [BK D
6]
Tengri yarlıkazu bu Türk budun ara
yaraklıg yagıg yeltürmedim, tögünlüg atıg
yügürtmedim...
(Tanrı korusun, bu Türk milleti arasında
silâhlı düşmanı koşturmadım, damgalı atı
koşturmadım...) [BT D 2-3]
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2.11)Yaratılış İnancı
Köktürk Âbidelerinde göze çarpan bir
diğer mesaj ise, yaratılış (kozmogoni) ile ilgili
bilgilerdir. Köktürkler, bu âbidelere sadece,
savaşlarını,
başarılarını
veya
kinlerini
yazmamış, dünya görüşlerini, dînî görüşlerini
de yazıtlara aksettirmişlerdir:
Üze kök tengri asra yağız yir kılındukda
ikin ara kişi oglı kılınmış...
(Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta
[yaratıldığında] ikisi arasında insanoğlu
kılınmış[yaratılmış] ) [KT D 1]
...Üze Türk Tengrisi Türk ıduk yiri subı
ança itmiş...
(Yukarıda Türk tanrısı, Türk mukaddes
yeri, suyu öyle tanzim etmiş...) [KT D 11]
...Üze kök tengri as[ra yağız
kılındukda ikin ara kişi oglı kılınmış.]

yir

(Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta
[yaratıldığında] ikisi arasında insan oğlu
kılınmış[yaratılmış] ) [BK D 2]
...Üze Türk tengrisi ıduk yiri subı ança
itmiş erinç...
(Yukarıda Türk Tanrısı, mukaddes yeri,
suyu, öyle tanzim etmiştir.) [BK D 9-10]

bulundurduğumuz zaman, Köktürkler'de dini
inancın (Tengricilik) önemli bir yer tuttuğunu
söyleyebiliriz.
...Tengri yarlıkadukın üçün [ö]züm kutum
bar üçün kagan olurtum..
(Tanrı buyurduğu için, kendim devletli
olduğum için, kağan oturdum[tahta çıktım] )
[KT G 9-19]
...tengri yarlıkazu kutum bar üçün ülügüm
bar üçün ölteçi budunug tirgürü igit[t]im...
(...Tanrı bağışlasın, devletim var olduğu
için, kısmetim var olduğu için, ölecek milleti
diriltip besledim...) [KT D 29]
...Tengri küç birtük üçün kangım kagan
süsi böri teg ermiş, yagısı kony teg ermiş...
(Tanrı kuvvet verdiği için, babam kağanın
askeri kurt gibi imiş, düşmanı koyun gibi
imiş...) [BK D 11]
...Tengri
yarlıkaduk
üçün
illigig
ilsiretmiş, kaganlıgıg kagansıratmış, yagıg baz
kılmış,
tizligig
sökürmiş,
başlıgıg
yükündürmiş...
(Tanrı lutfettiği için illiyi ilsizletmiş,
kağanlıyı kağansızlatmış, düşmanı tabi kılmış,
dizliye diz çöktürmüş, başlıya baş eğdirmiş...)
[BK D 13]

2.12)Tanrı'ya Hürmet
Yazıtlarda dikkat çeken bir diğer husus
da; Köktürklerin dini inancı ve bu dini
inancına bağlılıklarıdır. Yazıtların hemen her
yerinde "Tengri [Tanrı]" kelimesini görmek
mümkündür. Yazıtlarda, başarının bir diğer
nedeni de "Tanrının ihsanı" olarak anlatılır.
Başarılarının sırrı ayrıca "Tengri küç birtük
üçün (Tanrı kuvvet verdiği için)" denilerek
anlatılmıştır. Bu bölümde şuna da dikkat
çekmek gerekir. Köktürkler son zamanlarda,
yanlışlıkla
"Şamanist"
olarak
tanımlanmaktadır. Oysa Köktürkler hiçbir
zaman Şamanist olmamıştır. Yazıtlarda da
görüldüğü üzere; Köktürklerin dini, Şamanizm
değil, Tengricilik ya da Göktanrı olarak
adlandırılan inançtır. Bütün bunları göz önünde
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2.13)Kadın-Erkek Eşitliği
Yazıtlardaki bir diğer sosyal husus da;
Köktürkler'de
cinsiyet
ayrımcılığının
olmamasıdır. Zira bilindiği üzere, Köktürk
kağanları savaşa gittiği zaman, kağanın
makamına Katun (imparatoriçe, hakan eşi)
eşlik ederdi. Orhun Âbidelerinde geçen şu
sözleri zikrettiğimiz de, kız çocuklarına ve
kadınlara verilen değer tam olarak ortaya
çıkacaktır:
...Türk budun yok bolmazun tiyin budun
bolçun tiyin kangım İltiriş Kaganıg ögüm
İlbilge Katunug tengri töpüsinde tutup yügerü
kötürmüş erinç...
(...Türk milleti yok olmasın diye, millet
olsun diye babam İltiriş Kağan'ı, annem İlbilge
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Hatunu göğün tepesinde tutup yukarı kaldırmış
olacak...) [KT D 11]
...Beglik urı oglung kul boldı, işilik kız
oglung küng boldı...
(...[ne yazık ki] Beylik erkekler evlâdın
kul oldu, hanımlık kız evladın cariye oldu...)
[KT D 24]
2.14) Binicilik ve At İsimleri
Ünlü Türkolog Penti Aalto, bu konuda
şöyle der : "Moğollar ve Türkler, Hunlar
zamanından beri gerçek anlamda binicilikte
usta halklar olarak ün yapmışlardır. Önemli dil
belgesi olarak kabul edilen Orhon Yazıtlarında,
eğer yaya olarak gidilmek mecburiyetinde
olunsaydı o zaman biz bunu büyük bir
yoksulluğun işareti olarak kabul edecektik."
(Aalto:2000:453)
Durum gerçekten de Aalto'nun dediği
gibidir. Binicilikle ün yapmış olan Türklere ait
bu yazıtlarda, at isimleri oldukça önemli bir
yer tutmaktadır. Bu konu başlı başına bir
makale konusu olmasına rağmen, yazıtlarda
geçen at isimlerinden bazılarını zikretmek
gerekmektedir:
...Ang ilki Tadıgıng Çorung boz[atıg
binip tegdi. Ol at anda]...
(En önce Tadıgın, Çorun boz atına binip
hücum etti...) [KT D 32]
...İkinti Işbara Yamtar boz atıg binip
tegdi. Ol at anda ölti. Üçünç Yigen Silig
beging kedimlig torug at binip tegdi. Ol at anta
ölti...
(... İkinci olarak Yamtarın boz atına binip
hücum etti. O at orda öldü. Üçüncü olarak
Yigen Silig beyin giyimli doru atına binip
hücum etti...) [KT D 33]

SONUÇ
Türkçenin bilinen yazılı ilk örnekleri olan
ve Orhun vadisinde bulunan, bu yüzden de
Orhun Âbideleri veya Orhun Yazıtları olarak
adlandırılan yazıtlar (Tonyukuk, Köl Tigin ve
Bilge Kağan Yazıtları), Türklerin sosyal ve
siyasi hayatlarına dair önemli ipuçları
vermektedir. Bu ipuçları sayesinde, Türklerin
en eski devlet teşkilatı, Türklerin insan
anlayışı, komşularıyla olan ilişkileri gibi birçok
konuda bilgi sahibi olmaktayız. Bu yazıtlar,
daha derin incelendiğinde; şüphesiz, Türk
tarihinin
karanlık
olan
bölümleri
aydınlatılacaktır.
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Üniversitesi,

...Kül Tigin başgu boz at binip tegdi...
(...Kül Tigin alnı beyaz boz ata binip
hücum etti...) [KT D 37]
...Alp Şalçı [ak]ın binip oplayu tegdi...
(... Alp Şalçı, ata binip atılarak hücum
etti...) [KT K 2]
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ŞİİR

ÇANAKKALE / ZOR GÜNDÜ
Hikmet ELİTAŞ

Gemilerin gelip Çanakkale’ye
Esaret tohumu ektiği gündü
Seyit Onbaşı’nın derin sulara
Kaşlarını çatıp, baktığı gündü.
Kara günü, acı gündü, zor gündü
Zor da olsa elbet zafer Türk’ündü
Millet perişandı, millet yorgundu
Sızlanıp içini çektiği gündü.
Yiğitlerin candan serden geçerek
Toprak için topraklara düşerek
Şahlanarak, çağlayarak, coşarak
Şimşekler misali çaktığı gündü.
Şanımız yayılıp Gelibolu’ya
Yıldızları saçıp, Anadolu’ya
Kurtuluş topunu sürüp namluya
Hürriyet tacını taktığı gündü.
Üstümüzden atılarak zilletin
El ele vererek bütün milletin
Bir hurda top ile Koca Seyit’in
Zulüm kalesini yıktığı gündü.
Hürriyet tacıyla örüp kaleyi,
Milletçe bir olup, boğduk hileyi
Tarih böyle yazdı, Çanakkale’yi,
Haçın, Hilale diz çöktüğü gündü.
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ÇANAKKALE ZAFERİMİZİN 100. YIL DÖNÜMÜ’NDE BİZ
TÜRKLER
Hülya ASLAN
İstanbul-Beşiktaş
Yıldız
Teknik
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı
öğretim görevlisi, Fethi Murat Doğan
Hocamızla; Çanakkale Zaferimizin 100. Yıl
dönümü dolayısıyla anlamlı bir söyleşi
gerçekleştirdik.
Kendisini
“Çanakkale
Gönüllüsü” olarak kabul eden Murat Doğan
hoca; yirmi yılı aşkın bir zamandır, Çanakkale
şehitliklerini gençlerimizin ve halkın mutlaka
görmesi için seferber olmuş, “Tatile giderken
Çanakkale üzerinden gidelim” diyerek,
öğrencilerini, Çanakkale şehitliklerini görmeye
yönlendirmiş, Çanakkale ruhuyla dolu bir
insan… Aynı zamanda kendisi, Prof. Dr.
Bingür Sönmez‘in “Sarıkamış Gönüllüleri”
grubundalar söyleşimizin içeriğinde çok
önemli mesajlar var.
Hülya ASLAN -Çanakkale zaferimizin,
hem Türkler, hem de bütün insanlık için önemli
olduğunu söylüyorsunuz, neden?
Murat DOĞANEvet, Çanakkale
zaferimiz, sadece biz Türkler için değil, bütün
ezilen milletler, bütün üçüncü Dünya ülkeleri
için de çok büyük öneme sahiptir. Biz Türkler
için; insanlığın bu en haklı savaşında,
emperyalizm ilk kez yenilgiye uğratılmıştır.
Böylece, o dönmedeki hâkim güç olan,
“üzerinde güneşin batmadığı majestelerinin
ülkesi” İngiltere, sömürgelerinin gözünde de
iki paralık olmuştur!
ÇANAKKALE,
BAĞIMSIZLIK
SAVAŞLARININ ESİN KAYNAĞIDIR’
Dolayısıyla hem Hindistan’ın bağımsızlık
mücadelesi hem Fransızlara karşı Cezayir’in
bağımsızlık savaşının esin kaynağı, Çanakkale
destanımız ve onun devamı niteliğindeki Türk
Bağımsızlık Savaşının zaferle sonuçlanmasıdır.
Emperyalistler, o zamana kadar sömürgeleri
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“asker deposu” olarak kullanabiliyorlardı!
Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesinin önderi
“Mahatma” Gandi’nin: “Türkler, İngilizleri
yeninceye kadar Tanrı’nın da İngiliz olduğunu
sanıyordum.” demesi boşuna değildir. Tabii,
Çanakkale destanımız, bağımsızlık savaşımızın
da önsözü niteliğindedir.
ÇANAKKALE RUHU, BÜYÜK BİR
MANEVİ GÜÇTÜR.
Çanakkale ruhu; askeri ve maddi
bakımdan çok güçlü düşman karşısında,
Müslüman
Türklerin
haklı
vatan
savunmasındaki kararlı, cesur ve kahramanca
mücadelesinin, büyük bir manevi güce
dönüşmesidir. Aynı zamanda, Çanakkale de
ortaya çıkan muzaffer büyük Türk komutanı
Mustafa Kemal; Türk Bağımsızlık Savaşı‘nda
İngiliz piyonu işgalci Yunan ordusunu
bozguna uğratarak emperyalizme karşı atom
bombasından çok daha güçlü olan, millî
kurtuluş savaşlarının yolunu açmıştır. Bundan
dolayı, Vietnam’ın büyük önderi Ho Şi Min
de, Küba önderi Fidel Kastro da… Mustafa
Kemal’in yolunu izlemişlerdir.
Hülya ASLAN-Çanakkale Savaşı’nın
100’üncü yılında kutlama ve anma toplantıları
için yeterince hazırlık yapıldı mı?
Murat DOĞAN-Ülkemizde basın yayın,
medya, ne yazık ki, milli konularda duyarlı
davranmıyor! Ayrıca, her şeyi hep son
dakikaya bırakıyoruz, maalesef! Bir de ne
yapılacaksa devlet yapsın, anlayışı var! “Sivil
Toplum”dan sıkça söz ediliyor; Çanakkale’nin
önde gelen işadamları, bu konuda öncülük
edebilirlerdi.
Sadece Çanakkale Valiliğinin çabaları
asla yeterli olamaz! Hükümet düzeyinde,
Dışişleri, Millî Savunma, Millî Eğitim, Kültür
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ve Turizm, Gençlik ve Spor bakanlıkları, YÖK
ve diğer ilgili kurumlar, eşgüdümlü bir şekilde
ve kamuoyunun da desteğini alarak çok
önceden hazırlanmalıydı; yine de hemen
müdahale edilmesinde yarar var.
Üniversiteler
bu
konuda
bilimsel
toplantılar düzenlemeli; sanatçılara resmi ve
özel kuruluşlarca beste sipariş edilmeli.
Çanakkale destanımızla ilgili, daha önce Esat
Kabaklı’nın bestesiyle Can Atila’nın bestesi
dışında, ne yazık ki yeni bir beste
göremiyoruz! Eğer sanatçılarımız bu konuda
beste çalışmalarına teşvik edilirse çok
seviniriz.

Çanakkale, barış ve dostluk için de insanlığa
örnek olmaya devam edecektir.
Atatürk’ün,
Çanakkale’de
ölen
Anzaklardan, “bu topraklarda canlarını veren
kahramanlar” diye söz etmesi, insanlık
tarihinde bir benzeri olmayan, olağanüstü bir
yüce gönüllülük ve barışseverliktir. Rahmetli
felsefeci Nermi Uygur, Atatürk’ün bu
tutumunu, “başka - sevgisi”nin, dünyada bir
başka benzerine rastlanmayan, en yüce örneği
olarak görüyordu.
Hülya ASLAN-Söyleşi için teşekkür
ediyor,
bugün ve yarınlarda Çanakkale
Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

“GELİBOLU’NUN 100. YILINDA 100
BİN ANZAK”
Turizmcilerle
işbirliği
yapılarak
“Gelibolu’nun 100’üncü yılında 100 bin Anzak
Türkiye’ye!” kampanyası düzenlenebilirdi;
yine de düzenlenebilir. Sayın Ulusoy da bu
konuda
hazır
olduklarını
belirtmişti.
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ŞİİR

AKİF’İM
Köksal CENGİZ (Niyazkâr)
Her biri maziden altın bir yaprak,
Nice hadiseyi yazmış Akif’im.
Şehitliğe eşsiz mana katarak,
Kalemiyle siper kazmış Akif’im.
Özü-sözü elif, milli sanatkâr,
Milletin derdiyle dürülmüş efkâr,
Haksızlığa karşı haklı son karar,
Zulmeden zalime kızmış Akif’im.
Ashap timsalidir emsalsiz hâli,
Kutsal değerlere gönlü hep âli,
Türk-İslam ülküsü sönmez hayali,
Billâh bizden daha bizmiş Akif’im.
“Biri fazilettir, biri marifet;
Vatana bunlarla sarıl hizmet et”.
“Hiç çare değildir bil kaba kuvvet”.
Asımın nesline hızmış Akif’im.
Bitmez haçın hilal ile kavgası,
Sürer anaların ezeli yası,
Oysa milletimin sağlam mayası,
Kutlu şifresini çözmüş Akif’im.
Tacettin Dergâhı çilehanesi,
Daim ümitvardır, yok bahanesi,
Milli Marşımızla gelir nefesi,
Bayrağı göklere çizmiş Akif’im.
Niyazkâr’ım ne asildir bu millet,
Girmesin tek, tefrika denen illet.
Esaret halkıma en büyük zillet,
Hürriyete destan dizmiş Akif’im.
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DENEME

MEHMET AKİF’TEN BİLLUR DAMLALAR
Musa SERİN
12 Mart İstiklal Marşımızın kabul
yıldönümü. Bu kutlu günde merhum
Akif’le ilgili bazı notlar düşüp anlatayım
istedim. Akif ülkemizde anlaşılmaya en
fazla ihtiyacı olan bir şahsiyet. Akif
anlaşıldığı zaman dertlerimizin deva
bulduğunu, problemlerin çözüldüğünü
görürüz diye düşünüyorum. Akif’in
davranışları, yaşantısı, hatıraları beni bu
kanata götürüyor.
Sözü fazla uzatmadan Akif’le ilgili
hatıralardan birkaç tanesini aktaralım.
Mithat Cemal Kuntay anlatıyor:
Hususi derslerini anlatırken (Akif’in
özel ders verdiği öğrenciler) Osmanlı
imparatorluğunun müşirlerinden birinin
oğluna hususi ders verdiğini söylemedi,
ben sordum.

bir kapı altından geçerken onu eğilmeye
mecbur edemedi. O, bu saray parçalarının
yüksek tavanlar altında küçülmüyor,
fevkinde yalnız gökyüzü duran bir başla
oturuyordu.’’ ( sayfa 55 )
……
“Şuayp bir aralık –bilmem ne lüzum
vardı?- Harun Reşid’i anlattı; Endülüs
medeniyetine
geçti,
İskenderiye
kütüphanesinin yangınında durdu, sonra
Kuran hakkında mütalaa söylemek istedi,
Fransızca telaffuzla:
“Koran” diye söze başladı.
Bu sefer Akif üçüncü sukutla sustu,
hep duvara bakıyordu. Kısa bir vedadan
sonra Akif sokakta bana:

‘’Onu bıraktım’’ dedi.’’ Müşirin oğlu
bir gün peygamberimizin aleyhinde
ağzından bir lakırdı kaçırmıştı.’’

“Kuzum” dedi, ‘’bir Müslüman
Kur’an’a “Koran” demesi ne demektir?
Kur’an’ı inkâr etmeyi anlarım, kimsenin
kanaatine karışmam. Fakat ‘’Koran’’ne
oluyor.’’

Biteviye
yürüyorduk.
Ortalık
kararıyordu. Birdenbire durdu; Yüzüme
dik dik baktı. Sesi değişti.

Bundan
sonra
Akif’le
birbirlerine boş yere tesadüf
Selamlaşmıyorlardı.’’ ( sayfa 68)

“Mithat Bey” dedi. “İsteyen güneşe
tapar, isteyen ateşe… Ben kimsenin
Allah’ına, peygamberine karışmam. Fakat
kimse de benimkine karışmamalı. Biri
yüzüme karşı babama sövebilir mi? O
halde peygamberime nasıl söver.
Karanlıkta gözleri parlıyordu’’ (sayfa
30 )
……..
“Alaturka selamların yüz türlü
verildiği bu salonlara Akif ölçüsü ömründe
değişmeyen tek selamıyla girdi, çıktı. Hiç
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Şuayp
ettiler:

….
“Tekirdağ kadar, memleketin karpuz
kabuklar da onun gözünde vatandı.”
(sayfa112)
…..
“Akif;
Fikret’le
ilk
defa
Darülfünun’da görüştü: Meşrutiyet’te ikisi
de orada hocaydı. Akif’e:
“Sende ne tesir yaptı Fikret?’’ dedim.
Akif:
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“Sevemedim bu adamı” dedi, sebebini
de anlattı:
“Benim gibi ilk görüştüğü adama
yirmi senelik arkadaşlarını çekiştirdi.
(sayfa 124)
….
“Mısır seyahatinden Akif’in hususi
hayatı için bir de ehemmiyetli netice çıktı:
Kahire’de Eşşa’b gazetesinin ( yani Millet
gazetesinin) muharriri Ömer Rıza’yı tanıdı.
En yeşil hocaların yalnız bir taraflı
bildikleri Arapçayı bu ufak bıyıklı genç üç
türlü biliyordu: Okuyarak, yazarak,
konuşarak. Üstelik İngilizce de biliyordu:
Mısır ‘Hukuk’undan da diplomalıydı.
Ve Akif, ona, Kızı Cemile Hanımı
verdi.
“Mısır’dan başka yerde kendine damat
bulamadın mı?’’
Bu sualime karşılık Akif, o gün, uzun
uzun sustu. Ve bu sorguya ertesi gün
muhaveresiz cevap verdi:
‘’Ömer Rıza Türk’tür’’( sayfa 216)
…..
“Bazı
müstesnalarıyla,
Türk
edebiyatçısı Türk olmaktan korkar, öyle
iken Akif, azmederek, göğsü kabararak
yerli.
Bu, aczin neticesi olan yerlilik değil,
şuurlu mahalleliktir: Bu, yüzünün ilk
çizgisidir. Çehresinden evvel, bu keskin
hattı görürüz.
Bu farikası, mevzularının memleket
vakıaları olması kadar ondaki yazı
zevkinin Türkçe oluşudur.
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Frenk olmaktan iğrenir. (Ona ‘’softa’’
diyenler bu nefretini, isterlerse delil olarak
alabilirler.) “Hamam almak” tabiri düşman
çizmesi kadar ona dokunur. Gayzını
tutamaz. Meşrutiyette, ’Kaç trenini
alacağız’’ diye aralarında konuşan
gençlere, onları tanımadığı halde:
“Treni daha, sizin devletiniz alamadı!
Siz nereden alıyorsunuz?’’
Der. Güzel Türkçenin üstüne titrer. Ve
güzel Türkçeye dokunanlara garazdır:
Dininden sonra dili gelir.’’ (sayfa 334)
…..
“Kanaatlerimizin sokak kıyafetleri
olmalı. İnsanlar gibi fikirler de esvaplarıyla
güzeldir, ikisinin de çıplağı hayvandır.’’
(sayfa 417)
….
“Dini
mantıkla
değil,
sanatla
sevdirmeli. Mesela, Beyzavi’nin tefsiri
Sinan’ın bir kubbesi kadar Müslümanlığı
sevdiremez. Bir ‘’Ehlisalip trajedi’’si yaz,
dine Sıratı Müstakim’in bütün ciltlerinden
fazla iyilik edersin.’’ (sayfa 426)
Akif bu her şeyiyle bir ahlak abidesi...
Sizlere ondan birkaç billur damla sundum.
İstedim ki adam gibi adamı daha iyi
tanıyalım.

Kaynak:
MEHMET AKİF: Mithat Cemal Kuntay, LM yayıncılık,
dördüncü baskı Mayıs 2005
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ÖYKÜ

ZAMANIN ÖTESİNDEN GELEN BİR SES…
BİN NEFES… İSTİKLAL MARŞI
Aytül KAPLAN
Londra Konferansı’na gidenlerden telgraf
gelmişti. İngilizler, San Remo kararlarında
diretiyorlar… Hala bizim başarabileceğimize
ihtimal vermiyorlar, bunu kanıtlamaya
çabalıyorlardı. Oysaki daha 28 gün önce,
herkesi şaşkınlığa uğratan, beklenmeyen bir
zafer kazanılmamış mıydı? Bir Yunan ordusu
İnönü Ovası’nda bozguna uğratılmıştı. Bu
haber meclise geldiğinde, bütün arkadaşların
gözleri parlamış, kalplerde henüz ziyası soluk
olan ümitler şahlanmıştı. Kazanılan zafer
umutları yeşertmişti ama... Bu telgraf hayal
kırıklığının belgesi olarak ortada duruyordu.
Meclistekilerin yüzünden düşen bin
parçaydı. Hepsinin gözlerinden,” kazandıysak
ne olmuş ki, hala bizi tanımak istemiyorlar”
sözleri okunuyordu. Hatta umutsuzluktan bir
kaçının gözleri yaşarmıştı. Bu ortamda durmak
istemedim… Kendimi dışarı attım…
Mart başında olmamıza rağmen hafiften
kar serpelemeye başlamıştı. Biraz soluklandım.
Sırtıma vuran Ankara’nın kara ayazı ile
ürperdim. Meclis binasının önündeki bayrak
direğinin tepesine kadar çekilmiş ay yıldıza
baktım… Bir an sanki solgun ve süzgünmüş
gibi geldi… Ne oluyordu? Daha çok ürperdim
hatta üşüdüm… İçerdeki umutsuz havadan mı
etkilenmiştim!!!
Bu
esnada
ensemden
topuklarıma kadar inen ılık bir sarsıntı
hissettim… Kulaklarımın içini Adil Onbaşı,
Salih Yüzbaşı, Doktor Halid… ve daha
nicelerinin sesleri doldurdu… Kulaklarımdaki
bu yüksek fısıltılar, göğsümden taşarak
dudaklarıma geldi ve…
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“Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al
sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son
ocak…
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.”

Trablusgarp’tan
bu
yana
savaş
meydanlarında veya dağda bayırda düşmanın
süngüsüyle, kurşunuyla, topu-tüfeği ile şehit
olan neferim bana korkmamamı söylüyordu.
İçimi bir sevinç, bir ziya kapladı… Yine
gönderdeki ay yıldıza baktım… Ama hala
solgun ve süzgündü. Bu defa ona seslenmeye
başladım:
“Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı
hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu
celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal.

* * *
Kağan gözlerini güneşin battığı yere
çevirdi, bir gün daha geçmişti. Otağın
bulunduğu tepeden ovayı seyrediyordu. Göz
alabildiğine
yurt
(keçeden
çadır-ev)
kurulmuştu. Yurtların hemen yanı başında
koyun, keçi, sığır, deve, at sürülerinin ağılları
bulunuyordu. Hayvanlar, sıra ile çayırlara
salınıyordu. Çayırlara, meralara sığmıyorlardı.
Millet bile artık yurt kuracak toprak, zemin
bulamayacak hale gelmişti.
Ata dedeleri Kıyan ve Nüküz’ün yeni
yurtları, dağların arasındaki kutlu yurt
Ergenekon’a geldiklerinden bu yana dört yüz
seneden fazla olmuştu. Zaman içinde
hayvanları da kendileri de çoğalmıştı.
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Bebeklerin doğumunu, taylar, kuzular ve
oğlakların doğumları izlemişti. Seneden seneye
nüfusları
artmış,
arttıkça
sevinmişler,
övünmüşlerdi. Ancak, iki takvimden bu yana
artık doğumlara sevinemez hale gelmişlerdi.
Çünkü artık Ergenekon dar geliyordu, sığamaz
olmuşlardı. Ölülerini bile gömecek yer
bulunamıyordu.
Atalarından dinledikleri,
dağların dışında başka bir dünyanın varlığını,
hatta bu dünyada kendi öz ata yurtlarının
olduğunu biliyorlardı.
Düşmanları büyük bir savaşta kalleşçe
dövüşüp, atalarını kılıçtan geçirmişler, hatta
savaş
meydanında
olmayanları
bile
öldürmüşlerdi. Yurtlar basılmış, obalar
yağmalanmıştı.
Kağanın oğlu Kıyan ile yeğeni Nüküz,
aileleriyle birlikte dağların arasındaki bu vatanı
bulmasalardı,
Gök Tanrı korusun, şimdi
kendileri de olmayacaktı. İşte şimdi de buraya
sığamaz hale gelmişlerdi. İki takvimdir,
buradan çıkış yolları aranıyordu ama nafile.
Yol bulma işine babası kağan başlamıştı,
kendisi de devam etti ama nafile… Yol
yoktu…
Umutlar
tükenmek
üzereydi.
Çocuklarının
doğmasına
sevinemez
olmuşlardı… Bir gün daha geçmişti, ama yol
yoktu...
Karanlık çökmek üzereyken, yanına gelen
demirci Yamtar, elini göğsüne bastırıp diz
vurdu. Belli ki söyleyecekleri vardı… Kağan
Börteçine ona baktı,
“-Söyle” dedi.
Yamtar; kuzeydoğuda bir demir cevheri
bulduğunu burayı işlerlerse çok sayıda sağlam
kılıçlar ve oklar yapacağını anlatıyordu. Demir
cevheri… Olsa ne olacaktı, işleseler ne
olacaktı… Silahları olsa ne olacaktı…
Savaşacak düşmanları yoktu ki. Hâlbuki
buradan çıkılsa eski düşmanlarından öc
alabilirlerdi. Ata yurtlarını geri alabilirlerdi. Ve
lakin yol yoktu…
Ancak Yamtar diyordu ki:”
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- Kağanım bu cevher yalın kattır.
Buradaki madenden silahlarımızı çoğalttıktan
sonra, geri kalanını eritirsek belki çıkış yolunu
buluruz.”
Kağan birden ümitlendi olabilir miydi?
Hemen hazırlıklar yapıldı. Demir ocakları
kuruldu. Herkes çalışıyordu. Kimileri odun
topluyor, kimileri ateşi harlıyor, kimileri ocak
başında, kara örste demiri döverek eğip
büküyor ve ortaya istenildiği gibi silahlar
çıkarıyordu. Günler sonra demir cevheri
oldukça inceldi. Odunlar bu defa cevherin
kenarına yığıldı ve ateşi yakıp, körüklerle
harladılar.
Uzun bir zaman sonra bin bir güçlükle
demir eritildi. Yüklü bir deve geçebilecek bir
yol açıldı. Ata yurtlarını düşmanlarından
alabileceklerdi.
Börteçine
milleti
ile
Ergenekon’dan
çıkmaya
başladığında
dudaklarından:
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür
yaşarım.
Hangi
Şaşarım!

çılgın

bana

zincir

vuracakmış?

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Sözleri dökülüyordu.
* * *
18 Martta geçemedikleri boğazı karadan
geçmeyi deneyeceklerdi. Gelibolu’nun batısı
İngiliz ve Fransız donanmalarının en büyük
zırhlıları ile çevrilmişti. 25 Nisandan bu yana
karaya çıkmaya çalışıyorlardı.
Batı medeniyetinin çelik zırhlıları,
içindeki toplarla günlerdir karaya ölüm
kusuyorlardı. Bir türlü istedikleri gibi bir
sonuca ulaşamıyorlardı. Gelibolu’nun dağı, taşı
ovası, çayırı, ağacı kan kokuyordu. Gelibolu
şehit kokuyordu.
Ellerindeki en gelişmiş makineler, toplar,
tüfekler,
gemilerle
bütün
hınçlarıyla
yükleniyorlar ancak olmuyordu.
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Türk milleti, her aileden bir yiğidi buraya
gömmüştü. Fatma kız daha doğmadan
babasını, Ayşe gelin, gelin geldiği gün, henüz
duvağını açtırmadan kocasını, Zala kadın 15
sene sonra doğurduğu oğlunu, bir tanesini,
daha kimler kimleri…
1916’nın bir Şubat sabahı, ölüm kusan
toplar sustu. Gelibolu sustu. Ağaçlar, kuşlar,
arılar
sustu…
Yalnız
rüzgârın
sesi
duyuluyordu:
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

* * *
Bir çarpışma sonunda gelen yaralıları
yerleştirip, tedavileri için koşturduktan sonra,
yorgun argın sandalyeye çöktü. Biraz
soluklanacak sonra yaralıları tekrar kontrol
edecekti.
Doktor Halid, henüz çok gençti.
Tıbbiyenin son sınıfındayken cepheye sevk
edilmişti. Henüz birkaç dakika geçmişti ki, bir
onbaşı telaşla gelip:
”Hekim Beğ, acele gelir misin” dedi.
Hemen kalkıp arkasından seğirtti. Son
çarpışmada karnından yaralanmış umutsuz
başka bir onbaşının yanına gelmişlerdi.
Yerdeki bir şiltede 30’lu yaşlarda, yüzünün
rengi kaçmış şekliyle yatıyordu. Dizlerinin
üzerine indi. Göz kapaklarını açıp bakıyordu
ki, birden yaralı onbaşı iki koluyla Doktor
Halid’i kavradı. Güçlükle aldığı nefesle,
zorlanarak konuşuyordu.
“-Doktor Beğ, sen okumuş adamsın.
Senin sözünü dinlerler” dedi.
Sonra kafasıyla yanında duran arkadaşını
işaret ederek,
“-Söyle
şunlara,
mevzilerini
terk
etmesinler... Vatan bırakılmaz, mevzi terk
edilmez… Burası son kale... Burası son kale...
Son kale...” dedi sonra kendinden geçti.
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Durumu umutsuzdu, yapacak bir şey
yoktu.
Sadece
ıstırabını
dindirmeye
çalışacaklardı. Doktor Halid, meraklı gözlerle
diğer onbaşıya baktı. Ne oluyordu, yaralı
onbaşının bu telaşı neydi?
Onbaşı doktora baktı, gözleriyle dışarıya
çıkalım diye işaret etti. Doktor Halid ve onbaşı
dışarıya çıktılar. Yaralı onbaşının arkadaşı olan
diğer onbaşı doktora dönerek;
“-Hekim Beğ, bu Onbaşı Adil, Balkan
Harbi sırasında köyünü bırakıp bu taraf
kaçmışlar. Köylü, Bulgar’dan kaçmak için
toplanmış göçmüş. Yolda bir Bulgar
müfrezesine rastlamışlar hemen saklanmışlar.
Ancak Adil Onbaşı’nın daha 8 aylık bir kızı
varmış. Kızı, bir tanesi hastaymış. Yavrucak
hastalığından dolayı devamlı ağlarmış. Adil
Onbaşı, çocuğun sesini duyarlarsa bizi bulurlar
diyerek, eliyle kızının ağzını kapatmış. Nasıl
olmuşsa, nasıl kapatmışsa, ne kadar öyle
durmuşsa artık bilinmez, bir tanesi sevgili kızı
ölmüş. Adil Onbaşı bunun farkına vardığında,
kızına öyle bir sarılmış ki… İki menzil
kucağından indirmemiş... Sonra köylünün
yaşlıları zorla çocuğu kucağından alıp yolda
bir yere alelacele defnetmişler. Adil Onbaşı,
her gözünü kapadığında kızının sesiyle uyanır
olmuş. İşte düşman kapıya dayanınca buraya
gelmiş. Bize her zaman “mevzi bırakılmaz,
buradan başka gidecek yerimiz yok” deyip
durur.
O sırada içeriden bir hemşire koşarak
gelip, onları çağırır. Doktor Halid ile onbaşı
aceleyle, Adil Onbaşı’nın yanına giderler. Adil
Onbaşı; “burası son kale” diye inlemektedir.
Biraz sonra gözlerini açıp, doktora bakar ve
şehadet getirir… Doktor Halid, Adil
Onbaşı’nın açıkgözlerine baktığında birden
irkilir. Bu gözler, Doktor Halid’in içine içine
bakmaktadır ve sanki ateşler şakıyarak;
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da
yakın.
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Demektedir.
Birkaç gün sonra cepheye çok yakın olan
sahra hastanesine, ardı ardına top gülleleri
düşer. Doktor Halid ve hastaları, yaralı
askerler, bu isabetlerle parçalanarak şehit
olurlar.
Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı:

Yüzbaşı Salih, Uşi Antlaşması’ndan sonra
geri dönmemiş Trablusgarp’ta kalmıştır. Halk
ile birlikte İtalyanlara karşı ölümüne
muharebeler yapmıştır. Sonra, aynı Turgut
Reis gibi, göğsünden vurularak şehit olmuştur.
Trablusgarp, sarı sıcak bembeyaz çöl… Bu
çölün üzerindeki sıcak rüzgâr estiğinde, bütün
çöllerde aynı sesler duyulur:

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,

***
“Bizim oralarda evimizin önündeki
çardağın altından ark geçerdi. Yaz aylarında
elma ve kaysı bahçelerini sulamak için bu
arklardan sular akardı. Suyun sesiyle
gecelerimiz şenlenirdi. Her sabah, su sesinin
yanı sıra tatlı bir serinlikte esen dağ
melteminin hoşluğu ile uyanırdım.”
“Ben doğduğum yerleri böyle anlatınca
bizim Bingazili Yüzbaşı;
”Hiç öyle şey olur mu? O senin anlattığın
cennette olur” diyerek itiraz ederdi.
Ben de;” benim vatanım cennet” derdim.
Ancak şimdi anlıyorum ki, vatanın cennet
olması dağı, meltemi, suyu, meyvesi değilmiş.
Cennet, ruhların beslendiği kökün olduğu
yermiş. Vatanın her tarafı cennetmiş.
Ben köyümden 12 yaşında ayrıldım.
Nerde olursam olayım her sabah, çiçek
kokuları ve meltem esintisiyle uyandım. Ama
burası Trablusgarp… Burası da vatan... Hem
de bir damla su bulmak için fersah fersah yol
yürüdüğüm, sarı sıcak, bembeyaz çöl… Ama
cennet… Her sabah gün doğmadan namazımı
Turgut Reis’in yanında kılıyorum. O’na
diyorum ki; “emanetin başım üstüne”.
Hükümet Trablusgarp’ı İtalyan gâvuruna
bırakmış. Ama ben vermiyorum. Vermek,
bırakmak olur mu? Mahşerde Turgut Reis’in
yüzüne nasıl bakarım?”
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Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

* * *
Ahmet, henüz 25 yaşında, yeni
nişanlanmışken, savaş denilen illetin pençesine
düşmüştü. Ne oldu demeden kendini
Medine’de en sevgilinin yakınında bulmuştu.
Fahreddin Paşa,
“Aslanlarım Hz. Peygamberimizin evine
düşman çizmelerini sokmayın!” diyerek onları
şevke getiriyordu.
Kendi bölüğü şehrin dışında mevzi
almıştı.
Çok
korkunç
bir
çarpışma
yaşamışlardı. Ahmet, savaştığı bir esnada ne
olduğunu anlamadığı bir şekilde kendinden
geçmişti. Bir müddet sonra kendine geldiğinde,
bütün arkadaşlarının şehit olduğunu gördü.
Kendisi de arkadaşlarının vücutları arasında
kalmıştı. Kimisi şakağından vurulmuş, kimisi
göğsünden…
Bazılarının
da
karınları
yarılmıştı.
İngilizler, burada kendilerinin yanında
savaşan Şerif Hüseyin’in askerlerine;
“Türkler altınlarını size vermemek için
yutuyorlar” demiş.
Onlar da Türk askerlerini karınlarını yarıp
altın ararlarmış...
Ahmet, güneşin durumuna baktı… Acaba
namaz vakti girmiş miydi? Çocukluğundan bu
yana namazlarını hiç aksatmazdı. Boşluğu
dinledi ezan sesi yoktu. Yattığı yerden elleriyle
teyemmüm ederek göz imasıyla namaz kıldı.
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Sonra kendini yokladı. Aman Allah’ım
kendisinin de karnı yarılmıştı. Peki nasıl
yaşıyordu? Öldürmeyen Allah öldürmez…

Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bir müddet sonra yine kendinden geçti...
Tekrar uyandığında yine teyemmüm ederek
namazını göz imasıyla kıldı. Bu şekilde 5
namaz vakti geçti… Ancak hiç ezan sesi
duyamadı. Bu ezansızlık yüreğinde bir boşluk
meydana getirmişti. Çocukluğunu hatırladı…

Bu ezanlar –ki şehadetleri dinin temeli-

Kösemen
hocadan ezan
okumayı
öğrendiklerinden bu yana can arkadaşı Hasan
ile ezan okumak için birbirleriyle yarışırlardı.
Hasan daha 9 yaşındayken Kuşpalazı’ndan
ölünce, ezan okumak veya ezan dinlemek
Ahmet için, Hasan ile konuşmak gibiydi. Ezan
sesini ne zaman duysa Hasan’ı yanı başında
hissederdi.

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.”

Ertesi gün öğle vaktine yakın sarı sıcak
bir zamanda, Ahmet, dudakları kurumuş bir
şekilde yattığı yerde bekliyordu. Birden tatlı
bir esintiyle gözlerini açtı. Yanı başında güçlü
kuvvetli bir adam duruyordu. Adam eğilip,
Ahmet’i yattığı yerden çıkardı, kolunu başının
altına yastık gibi koyarak başını hafifçe
kaldırdı. Sonra;

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım,
Her cerihamdan İlahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;

* *

*

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal!”

“Ben kimim biliyor musun?” dedi.
Ahmet ona
benzemiyordu.

baktı

tanıdık

birine

“Hayır” dedi.
Adam Ahmet’e “herhangi bir şey istiyor
musun?” diye sordu.
Ahmet; güçlükle “ezan” diyebildi. Adam
kafasını şehirden tarafa çevirdi. Bu arada
Ahmet’in kulakları Hasan’ın sesiyle çınlamaya
başladı; “Allah-u Ekber, Allah-u Ekber…”
İşte o zaman Ahmet, rahatlıkla
kalkabildiğini fark etti. Hatta yerde yatan
arkadaşları da birer birer kalktılar. Hepsinin
vurulduğu yer nurlar gibi parlıyordu. Sonra
tanımadığı binler... Binler... On binler…
Vuruldukları yaralarından nurlar akıyordu.
Hep birlikte teyemmüm ettiler ve namaz için
saf tuttular.
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ŞİİR

HIZIR
Songül ÖZEL

“Belâ” ülkesinden geldim yorgunum Hızır
Dinlencem de, eğlencem de sen ol
Âb-ı hayatından biraz da bize sun
Bastığın toprağı bereketlendiren Hızır
Gönlüme bas ne olur
Gönlümün çorak topraklarına.
Musa mı sadece sana yoldaş?
Biraz da bizle ol arkadaş…
Ömründen ömür
Eh biraz da sırrından sır ver bize
Ey sırların sırrı Hızır
“Belâ” ülkesinden geldim yorgunum Hızır
Aşk meclisinin sâkîsi sen ol
Yudum yudum şarabını sun bize
İlâhî aşk şarabını
Yüreğim serinlesin
Kalbim aşka gark olsun
Kalbim girdabında kaybolsun.
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İNCELEME

TOPRAĞIN GÜZEL SESİ ÂŞIK VEYSEL
Sevim KINALI
Takvimler 21 Mart’ı gösterdiğinde, değerli
halk ozanımız Âşık Veysel’i anmamak mümkün
mü? Aramızdan ayrılışının 44.yıldönümünde Âşık
Veysel’ i şiirleriyle ve hayata bakışıyla bir kez
daha analım istedim. Gören gözlerin göremediğini
görebilen; toprağın cömertliğini idrak edip
toprağın hakkını vererek dillendirebilen başka bir
ozan var mı? Olsaydı, Âşık Veysel büyümezdi bu
kadar gönüllerde.
Toprağı dost bilen; hoşgörüyü ve sevgiyi,
insanlığıyla, yaşantısıyla harmanlayan Âşık
Veysel'i iyi okuyalım. Edebiyatımızdaki önemli
yeri; evrensel değerlere verdiği değerle, onlara
sımsıkı bağlı olmasıyla ve bu değerleri şiirlerine
yansıtabilmesiyle ilgilidir. Kalp gözüyle bakmak,
onun gibi halk ozanlarının eserlerinde hayat
bulmuştur. İçtendir, doğaldır ve derindir söyleyişi.
Yürekten söylemek, “onun gibi söylemek”
demektir. Sözü; eğip bükmeden, en yalın, en doğal
haliyle dile getirmiştir. O, söze, saza ve en
önemlisi de hayata âşıktır. Her dizesinde, her
sözünde tertemiz iç dünyasını ortaya koymuştur.
Beni hor görme kardeşim
Sen altınsın ben tunç muyum?
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün ben saç mıyım?
(Kardeşim)
Halk edebiyatının bu güzel sesine kulak
verelim. Çünkü o, yüreğindeki zenginliği ve engin
dünya görüşünü en özlü söyleyişlerle dizelerine ve
sözlerine yansıtmıştır. Acıklı hayatının izlerini,
tüm samimiyetiyle dile getirdiği şiirlerinde görmek
mümkündür. Şiirleri bir anlamda hayatının da
öyküsüdür.
Bir pipom var yamalıklı
Palto giyerim alıklı
Oğlum kızım hep çarıklı
Mes giymemiş soyum benim
( Böyle Düşmüş Payım Benim)
Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sadık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sadık yârim kara topraktır
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Âşık Veysel, kara toprağı “sadık yâri” olarak
gören, sadece Sivas'ın değil; toprağına, köküne
sadık Anadolu insanının ve toprağının güçlü ve
güzel sesi…1894 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiş;
21 Mart 1973 günü, doğduğu köy olan
Sivrialan'da, şimdi adına müze olarak düzenlenen
evde yaşama gözlerini yummuş. Acılı bir yaşam
öyküsü vardır Âşık Veysel 'in.
Yaşam öyküsüyle, özellikle gözlerini nasıl
kaybettiğiyle ilgili farklı bilgiler mevcuttur. Bir
kaynakta; henüz yedi yaşındayken iki gözünü de
çiçek hastalığından kaybettiği bilgisi verilirken, bir
başka kaynakta da; sol gözünü çiçek hastalığından,
sağ gözünü de hastalığın etkisiyle perde indiği için
kaybettiğinden söz ediliyor. Gözlerini kaybetme
nedenleri farklı olsa da Âşık Veysel' in yaşam
öyküsündeki bir gerçek değişmiyor.
O, karanlık bir dünyada büyümüş; karanlığın
içindeyken keşfetmiştir güzeli, çiçeği, toprağı...
Karanlık dünyasına rağmen şiir dünyası renkliydi.
Toprağıyla,
çiçeğiyle,
yeşiliyle…
Şiirleri,
insanoğlunun en ihtiyaç duyduğu duygularla
işlenmişti. Sevgi, dostluk, barış, umut, hoşgörü...
Kim okurdu kim yazardı
Bu düğümü kim çözerdi
Koyun kurt ile gezerdi
Fikir başka başk'olmasa
Halk şiirinin bilinen son ustası olarak anılan
Âşık Veysel, yalın bir dille, çok içten söyleyişiyle,
bütün şiirlerinde, yüreğindeki saf insan sevgisini
hissettirmiştir. Çocukluğunda babasının ona aldığı
saz, onun karanlık dünyasına ışık olmuştur. İlk saz
derslerini, babasının arkadaşı olan Ali Ağa'dan
(Âşık Alâ) almıştır. Karanlık dünyası artık
aydınlanmıştır. Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan,
Dertli, Ruhsati gibi usta ozanların dünyalarıyla
tanışır. Onların eserlerinden çalıp söylemeye
başlar. İlerleyen senelerde köy enstitülerinde
dersler de verir. Âşık Veysel, tüm illerde adı
duyulan bir ozan haline gelir.
Şair Ahmet Kutsi Tecer ile tanışması,
hayatının önemli dönüm noktalarından biridir.
1931 'de düzenlenen Halk Şairleri Bayramı'nda
tanıyor onu Ahmet Kutsi Tecer ve bu tanışma,
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halk şairi Âşık Veysel ' in isminin duyulması için
önemli bir dönüm noktası olur. 1933 'e kadar usta
ozanlardan şiirler çalıp söyler. Cumhuriyet 'in
onuncu yıldönümünde, Ahmet Kutsi Tecer, bütün
halk ozanlarından cumhuriyet ve Gazi Mustafa
Kemal üzerine şiirler düzmelerini ister. Bunlar
arasında Veysel de var. Veysel'in gün ışığına çıkan
ilk şiiri böylece "Atatürk’tür Türkiye'nin ihyası"
dizesiyle başlayan şiiri oluyor:
Atatürk 'tür Türkiye'nin ihyası
Kurtardı vatanı düşmanımızdan
Canını bu yolda eyledi feda
Biz dahi geçelim öz canımızdan"
İlk şiiri Mustafa Kemal için olan Âşık Veysel,
ne yazık ki onunla tanışamaz. Bununla ilgili
ayrıntılara
-Mustafa
Kemal'le
tanışamama
nedenlerinedeğinmeyeceğim.
Aramızdan
ayrılışının 44. yıldönümünde, onu, çok sevilen
şiirleriyle anmak isterim.
Güzelliğin on par'etmez
Bu bendeki aşk olmasa
Eğlenecek yer bulamam
Gönlümdeki köşk olmasa
Âşık Veysel 'in bütün şiirlerinde aynı içtenliği
ve doğal söyleyişi bulmak mümkündür. Çünkü
onun "gönlündeki köşk", insan ve doğa sevgisi,
barış, hoşgörü ve kardeşlik duygularıyla dopdolu.
Her dörtlüğüne, iç dünyasındaki zenginliği, nice
gören gözün göremediği güzellikleri yansıtıyor. O
kendi zengin dünyasını "gönlümdeki köşk"
deyişiyle çok güzel özetlemiş. Aşkının değerini ve
aşkına sahip çıkmayı ne kadar da cesurca dile
getirmiş.
Güzellerde, insanlarda görmediği vefayı,
"sadık yârim" dediği kara toprakta görmüştür.
Cömertliği ve gerçek hazineyi de yine toprakta
görmüştür. Toprak, onun dizeleriyle yeniden hayat
bulmuş adeta… O, toprağın güzel sesi olmuş;
insan sevgisine, vatanına, tabiata ve Allah 'a yakın
olmuştur.
Dileğin varsa iste Allah 'tan
Almak için uzak gitme topraktan
Cömertlik toprağa verilmiş Hak'tan
Benim sadık yârim kara topraktır
Hakikat ararsan açık bir nokta
Allah kula yakın kul da Allah'a
Hakk 'ın gizli hazinesi toprakta
Benim sadık yârim kara topraktır
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Her şiirinde dünyasının ve kalbinin kapılarını
açar ve "buyurun!" der okuyanlara. Hoş geldiniz
der adeta her şiirinde. Sıcacık söyleyişi ve saf
bakışı şiirlerini sarıp sarmalamıştır. Veysel'in özü
şiirlerindedir. Özünün aynasıdır her şiiri.
Kalbindeki aydınlıkla şiirleri aydınlanmıştır.
Her dizesinde, onun görmeyen gözlerini değil
kalp gözünün ne kadar açık ve berrak olduğunu
görürsünüz.
Anlatamam derdimi dertsiz insana
Derd çekmeyen dert kıymetin bilemez
Derdim bana derman imiş bilmedim
Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz
Gülü yetiştirir dikenli çalı
Arı her çiçekten yapıyor balı
Kişi sabır ile bulur kemali
Sabretmeyen maksudunu bulamaz"
(Anlatamam Derdimi Dertsiz İnsana)
Daha çok uzun yıllar yaşayacaktır gönüllerde
Âşık Veysel. Şiirlerindeki içtenlikle ve doğallıkla
daha çok gönül fethedecektir. Halk şiirindeki özel
ve güzel yerini koruyacaktır. Çünkü sazıyla,
sözüyle dosdoğru bir yol çizmiştir kendisine.
Yüreğindeki zenginlikle dokumuştur şiirlerini.
Bizlere düşen; bu ince dokunmuş içten şiirleri ve
içtenlik yüklü kişiliği layıkıyla okumak ve
anlamaktır.
Aydınlık yüreğiyle ve içten söyleyişiyle gönül
dünyamızı aydınlatan; gören nice gözden
güzellikleri daha güzel görebilen ve bizlere
gösterebilen güzel insan, gerçek ozan Aşık Veysel'i
muhabbetle ve saygıyla anıyoruz. Cennet köşkleri,
"gönlündeki köşk " ün mekânı olsun. Ruhu şâd
olsun! Âşık Veysel'e bırakalım son sözü:
Bu nasıl kavgalar çirkin döğüşler
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız
Yolumuza engel olur bu işler
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız
Birleşiriz bir bayrağın altında
Biz Türklerin ikilik yok aslında
Yanar tutuşuruz vatan aşkında
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız"
(Hepimiz Bu Yurdun Evlatlarıyız)
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ŞİİR

VEYSEL SEVDASI
Halil GÜRKAN

Kirletirken ruhu kirlenen asır,
Sarar görülmedik rüyaları sır,
Suskun haykırışı yüzüne yansır,
Tasanın, kederin halesi Veysel.
Gün bir başka doğar Sivrialan’da,

Düşlerde bırakıp tutsaklığını,

Seherin sabaha busesi Veysel.

Giyinir üstüne tüm aklığını,

Sevinç nağme nağme yansır zamanda,

Tellere akıtır berraklığını,

Kavrulan bozkırda su sesi Veysel.

Mazlum duyguların bestesi Veysel.

Rengi ondan alır her gökkuşağı,

Bir yanında oynaşırken gölgeler,

Sarar gök kubbeyi mutluluk ağı,

Bir yanı kendini rüzgârla eler,

Gülüşü karşılar söken şafağı,

Ahmet Kutsi ile başlar dizeler,

Karaca Ahmet’in neşesi Veysel.

Âşıklığın kadim rahlesi Veysel.

Günün eteğinden toplanır gözler,

Gündüz ışık saçar, gece düş toplar,

Masum bir karayla kaplanır gözler,

Zamanın bağrına yılları saplar,

Meçhulün alnına saplanır gözler,

Kapanınca birden bütün hesaplar,

Azmiyle aklığın ötesi Veysel.

Tüketir dünyada hevesi Veysel.

Hükmeder gündüze bir esrik sükût,

“Uzun ince” yola dolanır dilim,

Nemli karanlığa ram olur umut,

“Kara Toprak” ile dolar mendilim,

Lime lime yere dökülür bulut,

Halil’e mihmandır kalan her dilim,

Ölümünden evvel ölesi Veysel.

Türkülerin gamlı nefesi Veysel.
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BİYOGRAFİ

ÂŞIK VEYSEL
Şahamettin KUZUCULAR
HAYATI
Âşıklık Geleneğimizin 20 yy daki en
önemli isimlerinden 20. yüzyıl Türk Halk
Şiirinin önde gelen ozanlarından biri olan Âşık
Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas İli
Şarkışla İlçesinin Sivrialan Köyünde Dünyaya
gelmiştir. Yetiştiği yöre Kemter Baba,
İğdecikli Âşık Veli, Ai İzzet Özkan gibi pek
çok halk şairinin yetişmiş olduğu Emlek
Yöresidir. Fakir bir çiftçi ailesi olan babasının
ailesine yörede “Şatıroğulları” derler. Annesi
ise Keçecigillerden Gülizar’dır.[1]
Kendi anlatımına göre Annesi Gülizar
Ana, Sivrialan dolaylarındaki Ayı pınar
merasında koyun sağmaya giderken onu bir
çalı dibinde doğurmuştur. Annesi, Veysel’in
göbeğini taşla ezerek kesmiş, Veysel’i bir
çaputa sarıp yürüye yürüye köye dönmüştür.
Veysel’in babası Karaca Ahmet adında
bir çiftçidir. Yedi yaşına kadar akranları gibi
sağlam ve gürbüz bir çocuk olan Veysel yedi
yaşında iken Sivas yöresini kasıp kavuran
çiçek hastalığına yakalanmış, gözlerinde çiçek
çıkması sonucu yedi yaşında iken kör
olmuştur. O günleri şöyle anlatır: “Çiçeğe
yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti.
Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına
göstermeye gitmiştim. O gün çamurlu bir
gündü, eve dönerken ayağım kayarak düştüm.
Bir daha kalkamadım” Kaynaklardaki çelişkili
bilgilere rağmen A. Veysel bu hastalık
sonucunda önce sağ sonra da sol gözünü
kaybetmiştir. [2]
Sağ gözünü kaybetmesi ile ilgili anlatılan
olaya rağmen kaynaklar aynı hastalıktan dolayı
sol gözüne de inme indiği konusunda
birleşirler. Veysel’den önce, iki kız kardeşi
çiçek yüzünden yaşamlarını yitirmiştir.
Veysel’in de çiçek hastalığına yakalanması
sonucu sol gözünü kaybeder. Hastalıktan
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etkilenen sağ gözüne de perde iner. Sağ gözü
nispeten görebilmektedir. Fakat bir gün inek
sağan annesinin yanında beklerken ineğin
vurması sonucu sağ gözünü de tamamen
kaybeder. Düşerken elindeki kanı görmüş o
yüzden de hatırladığı tek renk kımızı olarak
kalmıştır. Ali adlı ağabeyi ile Elif adında bir
kız kardeşini de yitirmiş olan Veysel’i bacısı
elinden tutarak gezdirmeye başlar.
Babası Karaca Ahmet, oğlunu teselli
edebilmek için 10 yaşından itibaren âşıklık
geleneğine ve saza yönlendirmeye. Günlerini
babasının Ortaköy’deki Mustafa Abdal
tekkesinde geçirmeye başlar.[3]
Emlek Yöresi Sivas ’ın Halk Ozanı
yetiştirme diyarıdır. Veysel’in babası şiire
meraklı, tekkeyle içli-dışlı biridir. Veysel’in
dertlerini unutacağı bir uğraş olsun diye eline
bir saz verilir. Halk Ozanlarının bol olduğu bu
diyarda ozan meclislerine girip çıkmaya başlar.
Emlek Yöresi ozanları köylerine ve tekkeye
gelip gitmekte, Pir Sultan, Kemter Baba,
Harabi, Kul Nesimi gibi ozanlardan şiirler
söylemekte Hıdır Baba ve İğdecikli Ali gibi
ozanların
da
şiirlerini
dinlemektedir.
Komşuları
Molla
Hüseyin
sazını
düzenlemekte, kırılan tellerini takmaktadır.
İlk dersini Molla Hüseyin’den baba dostu
Çamşıhlı Ali Ağadan alır. “Ali Ağa ona, Kul
Abdal’ın, Emrah’ın, Tarsuslu Sıtkı’nın,
Akkaşların Hüseyin’in, Kaleköylü Kemter
Baba’nın ve İğdecikli Veli’nin şiirlerini çalıp
öğretmiştir. Bunun yanında Emlek yöresi
âşıklarından Ali İzzet Özkan, Mihmanî
(Yüzbaşıoğlu), Devranî, Aziz Üstün, Hüseyin
Gürsoy, Ali Özsoy Dede gibi simalar,
Veysel’in bu vadide ilerlemesinde büyük pay
sahibi olmuşlardır.”[4]
l933 yılına kadar, Pir Sultan, Âşık
Kerem, Kemter Baba, Âşık Ali, Karacaoğlan
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ve Erzurumlu Emrah gibi tanınmış ustaların
eserlerini çalıp söyler.
“Yirmi yaşlarına
geldiğinde saz çalan, usta malı şiir okuyan bir
sanatçı olmuştur. Önceleri Ortaköy, Hüyük,
Sarıkaya, Beyyurdu, Hardal, Viranyurt gibi
çevre köylerde düğünlere gitmeye başlar. “[5]
Seferberlikte Kardeşi Ali ve
arkadaşları, emsalleri cepheye gidince
yapayalnız kalır. Herkes askere gitmiş
gidememiştir. Bu günlerde yaşadığı
şiirlerinde acı ile dile getirmiştir.

bütün
köyde
ama o
hüznü

Ne yazık ki bana olmadı kısmet
Düşmanı denize dökerken millet
Felek kırdı kolumu, vermedi nöbet
Kılıç vurmak için düşman başına.
…………….
İsterdim hayatta düşmanla savaş
Milletime kurban olaydı bu baş
Nasip değil imiş şehitlik kardaş
İmanım niyetim bana kafidir
1919 yılında 25 yaşında iken ilk evliliğini
yapar. Bu kız Esma adında, akrabalarından
biridir. Esma adlı il eşinden bir kız, bir oğlu
olur. Oğlan çocuğu daha on günlükken
ölmüştür. İki yıl sonra 1921’de annesini on
sekiz ay sonra da 1923'te babasını kaybeder.
Bunlar da yetmezmiş gibi ilk eşi Esma altı
aylık kız çocuğunu Aşık Veysel'e bırakarak evi
terk eder. Eşi Esma'nın da kendisini terk
etmesiyle Veysel tamamen yıkılır. İki yıl
boyunca altı aylıkken annesinin başına bırakıp
gittiği kız çocuğunu kollaraında taşıyacaktır.
Artık kendisini tamamen şiire vermiştir
Karacaoğlan’dan, Erzurumlu Emrah’tan, Âşık
Sıtkı, Şarkışlalı Aşık Veli- gibi Halk
Ozanlarıdan
çalıp söylemektedir. Köy
odalarındaki bu Âşık fasıllarında iyice pişmeye
başlar. Karısı bırakıp gitmiş, Veysel altı aylık
kızı ile yapayalnız kalmıştır.
Veysel fırsat buldukça bahçe bostan
yetiştirmektedir. Bu sayede yöredeki ilk meyve
bahçesini yetiştirmeyi başarmıştır. Bu meyve
bahçesi ile de yörede çok takdir görür.
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Veysel’in Esma hanımla evliği sekiz yıl
sürmüş bu evlilik bittikten iki yıl sonra da
akrabalarının yardımıyla Hafik’in Karayaprak
köyünden Gülizar Hanım ile 1921 yılında
evlenmiştir. Gülizar ile evliliğinden altı çocuğu
olur. Bu çocuklarının ismi: Zöhre, Ahmet,
Menekşe, Bahri, Zekine ve Hayriye'dir..
Veysel 1973 yılında ölmüştür. Gülizar Hanım
ise Veysel öldüğünde hayattadır ve Veysel'in
ölümünde 18 yıl sonra 29 Ekim 1991’de vefat
eder. [6]
Mecburî hizmet için 1930’da Sivas’a
gelen Ahmet Kutsi Tecer, Sivas Lisesi
edebiyat öğretmeni Vehbi Cem Aşkun ve
müzik öğretmeni Muzaffer Sarısözen ile
tanışmış, “Halk Şairlerini Koruma Derneği”ni
kurmuşlardır. Sivas’ta bir âşıklar programı
yapmayı düşünmüşlerdir. Ahmet Kutsi Tecer
ve arkadaşları 5 Aralık 1931 tarihinde de üç
gün süren Halk Ozanları Bayramı’nı
düzenlerler. [7] Veysel, köyünden ilk defa
çıkarak 1933 yılında yapılan I. Sivas Âşıklar
Bayramına katılır.
"Türkiye’nin İhyası Hazreti Gazi" Şiiriyle
dikkat çeker. Böylece AHMET KUTSİ
TECER’le tanışmış ve hayatında bir döneüm
noktası oluşmuştur. 1933’ten itibaren onun
gözü ve ayağı olan arkadaşı İbrahim’le ülkeyi
dolaşmaya başlar. İbrahim’le olan beraberliği
1940’lı yıllara kadar sürmüştür. Daha sonra
onun yerini Küçük Veysel (Erkılıç) almıştır.
Sivrialan’ın bağlı olduğu Ağcakışla
nahiyesi müdürü Ali Rıza Bey’in desteği ile
Veysel ve arkadaşı İbrahim, “Ankara’ya
gitmek için yola çıkarlar. Yalınayak,
başıkabak, üç ay yol çiğneyerek Ankara'ya
gelirler. Fakat tüm çabalarına rağmen
Atatürk’e ulaşamazlar. Ancak, Hakimiyet-i
Milliye (Ulus) basımevinde destan üç gün
boyunca yayınlanır. .
Eşi Gülizar Ana:
“Ata’ya gidemediğine bir, askere gidemediğine
iki; yanardı ki o kadar olur...” diye bu olaya
değinecektir.
Ahmet Kutsi Tecer’in ilgisine mazhar
olan Veysel, Köy Enstitüleri’nin kurulmasıyla
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birlikte, Ahmet Kutsi Tecer’in katkılarıyla,
1941-1946
yılları
arasında
Arifiye,
Hasanoğlan, Çifteler, Kastamonu, Yıldızeli ve
Akpınar Köy Enstitüleri’nde saz öğretmenliği
yapmıştır. [8]Köy enstitülülerinde öğretmenlik
yapması şiirlerine ve röportajlarına da
yansımıştır.

âşıklardır.
Yörenin
bilinen
en
eski
ozanlarından olan Âşık Kemteri ile onun çırağı
olan İğdecikli Âşık Veli Aşık Veysel’in ilk ve
en önemli ustalarıdır. Âşık Veysel hem ustası
Aşık Veli hem de onun ustası olan ustası
Kemterî’den bir şiirinde şöyle söz etmektedir. :
Veli’m eydür Kemter gitti kimim var

Enstitü mektebi Hasanoğlun'dan

Kemter’i aldırdım yeni gamım var

Sanki ayırdılar cesedi candan

Ustam idi yapılacak damım var

Irkımız neslimiz aslı bir kandan

Hiç bu iş gelmedi başıma felek

Siz sağ olun biz selamet gidelim

Şiirlerinde Veysel, bazen de Sefil Veysel
ve Veysel Şatır gibi mahlaslar kullanmıştır.
Şiirlerinde “Aşk, Tabiat, Fikri, Dert, TaşlamaYergi-Eleştiri, Dinî-Tasavvufî-Mistik, Millî,
Kendisiyle İlgili, Ünlü Kişiler, Kuruluş-Tesis,
Gurbet, Gönül, Yurt-Belde, Öğüt, Fanilik,
Zümre” gibi konuları ele almıştır."

Bu yıllarda birçok ilde konserler de
vermiş, ülkede iyice tanınmaya başlamıştır.
Eserleri TRT radyolarında seslendirilmekte,
kendisi ile defalarca kez röportajlar
yapılmaktadır.
1965 yılında Türkiye Büyük Millet
Meclisi, özel bir kanunla Vatana Hizmet
tertibinden Âşık Veysel’e, “Anadilimize ve
milli birliğimize yaptığı hizmetlerden ötürü”
500 lira aylık bağlamıştır.
21 Mart 1973 günü, sabaha karşı saat
3.30’da doğduğu köy olan Sivrialan’da, şimdi
adına Müze olarak düzenlenen evde yaşama
gözlerini yummuştur.
1970'li yıllarda Hümeyra, Fikret Kızılok,
Esin Afşar gibi müzisyenler Âşık Veysel'in
deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını
sağlamıştır. Şarkışla'da her yıl adına şenlikler
yapılmaya başlanmıştır.
Şiirleri, Deyişler (1944) , Sazımdan
Sesler (1950) , Dostlar Beni Hatırlasın (1970)
isimli kitaplarında toplanmıştır. Ölümünden
sonra Bütün Şiirleri (1984) adıyla eserleri
tekrar yayınlanmıştır.
EDEBİ KİŞİLİĞİ
Veysel’in köylüsü Âşık Hıdır Dede’nin
Veysel’in yetişmesinde emeğinden söz edilir.
Gülağ Öz’le yaptığı bir konuşmasında Hıdır
Dede için “Rahmetlinin bana çok emeği geçti”
[9]diyerek doğrulamıştır.
Âşık Veli’yi
yetiştiren ozanlar onun yöresinden yetişen
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Şiirleri
a)Doğa ve insan sevgisi,
b) Öğretici, eğitici olanlar ve
c) Tasavvufi şiirler
olmak üzere üç temel öğe üzerinde
toplanmıştır.[10] Denilebilir.
Doğa konulu şiirlerinde klasik halk
şiirinin özellikleri ile kendi yöresinden
edindiği izlenimler betimlenir, Gurbet,
yöresinin güzellikleri köyüne ve yöresine
duyduğu özlem, yaşadığı muhitin doğal
güzellikleri yer alır. Deliktaşlı Ruhsati, Pir
Sultan, Neyzen Tevfik, gibi ŞAİR ve Âşıkların
şiirlerinden de aldığı ilhamları bu şiirlerinde
kullanmıştır. Tecer dağı, Sivrialan köyü,
yaylalar, Beserek dağı, başta olmak üzere
yöresindeki köy, yayla ve dağ gibi doğa
güzelliklerini kendine özgü betimlemeler ile
dile getirmiştir.
Gözleri
görmediği
halde
bu
betimlemelerinde çok başarılı olmuştur. Onun
şiirlerindeki doğal güzelliklerinin anlatımı,
hafızasına kazınan izlenimlere dayalı olmak
zorundadır. Bu betimlemelerin pek çoğu yedi
yaşına kadar görebildiği ve izleyebildiği
gözlemlerine dayanır.
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Arzusun çektiğim Beserek Dağı

Hedef alıp dövüştüğün kardeşin

Elvan elvan çiçeklerin açtı mı?

Seni yaralıyor attığın taşın

Çevre yanın güzellerin otağı,

Topluma zararlı yersiz savaşın

Bizim eller yaylasına göçtü mü?

Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız

Yeşil atlas giymiş dağlar süslemiş,
Mescit köyü eteğine yaslanmış,

Gibi dörtlükler yazarak mezhep ve
ayrımcılığı ortadan kaldırmaya çalışan
düşünceler içindedir.

Şeme Dağı, duman olmuş puslanmış,

Can kafeste durmaz uçar

Sivralan'a nuru rahmet saçtı mı?

Dünya bir han konan göçer

Onun şiirlerinde yaşadığı yörenin
kültürel birikimleri, hayat tarzından gelen
izlenimler yöresel kültürün yaşam tarzından
edinilmiş hayat sahneleri vardır. Köy
hayatından gelen birikimlerini şiirlerinde
ustalıkla kullanmıştır.
Kurulma sevdiğim gözelim deyin
Bağlanma karayı alları geyin
Ben bir çoban olsam sen de bir koyun
Beslesem elimde tuz ile seni.
Koyun olsan otlatırdım yaylada
Tellerini yoldurmazdım hoyrada
Balık olsan takla dönsen deryada
Düşürsem toruma hız ile seni.
Dini ve tasavvufi şiirlerinde Hacı Bektaş
Veli ve Mevlana gibi din ulularını yücelten
temalara değinir, Alevi Bektaşi kökenden
gelen Âşık Veysel, din ve mezhep
ayrımcılığına karşı şiirler söylemiş, birlik
beraberlik, kardeşlik ve barış konularını öne
çıkartmıştır. Veysel’de derin bir Allah sevgisi
vardır.
Yezit nedir, ne Kızılbaş
Değil miyiz? Hep bir kardaş
Bizi yakar, bizim ataş
Söndürmektir tek çaresi
Birleşiriz bir bayrağın altında
Biz Türklerin ikilik yok aslında
Yanar tutuşuruz vatan aşkında
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız
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Ay dolanır, yıllar geçer,
Dostlar beni hatırlasın.
Gibi şiirlerinde tasavvufi derinlikleri olan
temalara ve düşüncelere de sahiptir.
Veysel’in birçok şiirinde cahilliğe,
softalığa karşı çıkan eğitim, öğretimin önemine
vurgu yapan konular vardır. Sevgi, dostluk,
dayanışma, barış, kardeşlik... vb gibi temaları
sürekli vurgulamak istemiş, şiirleri ile topluma
belli mesajlar vermeye çalışmıştır.
İleriyi gören, geriye bakmaz!
Tuttuğu işi elden bırakmaz!
Allah cömert ama ekmek bırakmaz,
Oturup geçmişi konuşanlara!
Veysel okuma yazma öğrenemeden kör
kalan talihsiz bir âşıktır. Fakat kör kalması
belki de onun şansı olacaktır. Bu yüzden de
şiirlerinin malzemesi saf ve tertemiz ana dili
olmuştur. Şiirleri arı, duru, saf ve katıksız
Türkçe ile mahalli söyleyişlerdir. “Eserlerinde
Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır.
Yöntemi gösterişsiz ve neredeyse kusursuzdur.
Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle
umutsuzluk şiirlerinde iç içeydi. Doğa,
toplumsal olaylar, din ve siyasete ince
eleştiriler yönelttiği şiirleri de var” [11]
Âşık Veysel doğuştan yetenekli, Sanatçı,
ruhlu bir insandır. Sanatçı kimliği her ne kadar
yetiştiği muhitten aldığı izlenimler ve
birikimlerle zenginleşmişse de onda derin bir
dil kullanma yeteneği ve izah kabiliyeti vardır.
Gözleri görmediği halde betimlemelerinde ve
benzetmelerinde son derece başarılı olmuştur.
Yöresel dili kullanmış, yöresel ağız
Sayfa 29
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özelliklerini şiirlerine yansıtmıştır. Şiirlerinde
tema ve mesaj çok önemlidir. Hemen her şiiri
duygu, fikir ileti ve ana fikir açısından belli bir
amaç taşır. Şiirlerinde toplumsal faydayı amaç
edinmiş bir ozandır.
Ünü oldukça yayılmış olan Aşık Veysel
hem toplum hem de araştırmacılar tarafından
çok irdelenmiş hakkında çok sayıda kitap,
inceleme, röportaj ve makale hazırlanmış bir
ozandır. Hatta daha sağlığında iken ve genç
denebilecek bir yaşta iken hayatı filme
alınmıştır. 1953 yılında Metin Erksan’ın
yönetmenliğini yaptığı “Karanlık Dünya” adlı
film Veysel’in hayatı hakkında çekilmiştir.
Filmin başrollerini Aclan Sayılgan ile Ayfer
Feray’ın paylaştığı bu filmin senaryosu Prof.
Dr. Bedri Rahmi Eyüboğlu’na aittir. [12]
Âşık Veysel biraz da kör olması daha
ziyade de Alevi olmasına rağmen birlik ve
beraberlik duygusunu öne çıkran şiirler
söylemesi ile üzerinde çok durulmuş bir
âşıktır. Veysel’le ilgili 35 ‘ten fazla kitap
yayımlanmış, Milliyet Sanat Dergisi, Sivas
Folkloru Dergisi, Türk Folklor Araştırmaları,
Maya Dergisi, Halk Ozanlarının Sesi gibi
dergiler bir sayısını Âşık Veysel Özel Sayısı
olarak yayımlamış,[13]] hakkında binlerce
makale yazılmıştır.

Kokuyor burnuma Sivr(i)alan köyü
Serindir dağları, soğuktur suyu
Yar mendil göndermiş yadigar deyi
Gözünün yaşını sil deyi yazmış.
Veysel bu gurbetlik kar etti cana
Karıştır göçünü ulu kervana
Gün geçirip firsat verme zamana
Sakın uzamasın yol deyi yazmış.
DÜNYADA
VAR İMİŞ

TÜKENMEZ

MURAD

Dünyada tükenmez murad var imiş
Ne alanı gördüm ne murad gördüm
Meşakkatin adın Murad koymuşlar
Dünyada ne lezzet ne tad gördüm
Ölüm var dünyada yok imiş murad
Günbegün artıyor türlü meşakkat
Kalmamış dünyada ehli kanaat
İnsanlar içinde çok fesat gördüm
Nusverani Adil nerede tahtı
Süleyman mührünü kimse bıraktı

MEKTUP

Resulü Ekrem'in kanunu haktı

Yeni mektup aldım gül yüzlü yardan

Her ömrün sonunda bir feryat gördüm

Gözetme yolları, gel deyi yazmış.
Sivrialan köyünden, bizim diyardan

Var mıdır dünyaya gelip de kalan

Dağlar mor menevşe gül deyi yazmış.

Gülüp baştanbaşa muradın alan
Muradı maksudu hepsi yalan

Beserek'te lale sümbül yürüdü

Ölümü dünyada hakikat gördüm

Güldede'yi çayır çimen bürüdü
Karataş'ta kar kalmadı eridi

Dönüyor bir dolap çarkı belirsiz

Akar gözüm yaşı sel deyi yazmış.

Çağlayan bir su var arkı belirsiz
Veysel neler satar narkı belirsiz

Eğlenme gurbette yayla zamanı

Ne müşteri gördüm ne hesap gördüm

Mevla'yı seversen ağlatma beni
Benek benek mektuptadır nişanı
Gözyaşım mektupta pul deyi yazmış.
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BESEREK DAĞI

DOSTLAR BENİ HATIRLASIN

Arzusun çektiğim Beserek Dağı

Ben giderim adım kalır,

Elvan elvan çiçeklerin açtı mı?

Dostlar beni hatırlasın.

Çevre yanın güzellerin otağı,

Düğün olur, bayram gelir,

Bizim eller yaylasına göçtü mü?

Dostlar beni hatırlasın.

Güney tarafında Kurban Pınarı,

Can bedenden ayrılacak,

Kalktı mı Mezarlı Boyu'nun karı?

Tütmez baca, yanmaz ocak,

Garip öter meşeliğin kuşları,

Selam olsun kucak kucak,

Yavru şahin yuvasından uçtu mu?

Dostlar beni hatırlasın.

Yeşil atlas giymiş dağlar süslemiş,

Açar solar türlü çiçek

Mescit köyü eteğine yaslanmış,

Kimler gülmüş, kim gülecek

Şeme Dağı, duman olmuş puslanmış,

Murat yalan, ölüm gerçek,

Sivralan'a nuru rahmet saçtı mı?

Dostlar beni hatırlasın.

Zaman gelip göçler geri dönerken,

Gün ikindi akşam olur,

Güzellerin yaylasından inerken,

Gör ki başa neler gelir,

Dilberler doldurup bade sunarken,

Veysel gider, adı kalır

Veysel Şatır, hatırlara düştü mü?

Dostlar beni hatırlasın
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KÖYLÜ KADIN
Halit YILDIRIM

İnek davar gelir sağar sıkarsın
Onca esvapları elde yıkarsın
Sırtında şelekle çalı çekersin
Yüce dağ başıdır çıktığın senin
Nasırlı ellerin çile defteri
Oku oku bitmez çektiğin senin

Köyünden başka bir âlem bilmezsin

Sulasın toprağı alnının teri

Yokluktan büyük bir elem bilmezsin

Bereket yağmuru döktüğün senin

Okuma bilmezsin kalem bilmezsin
Ağıttır feryattır yaktığın senin

Anarsın her işte ismi celali
Azmin kıskandırır gökte hilali

Talihsiz hayatın gitmez gücüne

Dönerken kirmanın felek misali

Yılları bağlarsın ömür göçüne

İp değil ömründür büktüğün senin

Genç yaşta ağaran zümrüt saçına
Yalnızlık tacıdır taktığın senin

Kocaya vermişler çocuk yaşında
Bir bölük horanta döner başında

Sevdaların vardı gönlünde kaldı

Ocağa çattığın kor ataşında

Tüm hayallerini mevsimler çaldı

Solan gençliğindir yaktığın senin

Yine o gözlerin nereye daldı
Bir hüzün deryası baktığın senin

Çoluk çocuğunun rızkı uğruna

Elinde yetişen gonca güllere

Vur hadi çapanı toprak bağrına

Dalında şakıyan şu bülbüllere

Gururla elini daya böğrüne

Sana hayran kalan tüm gönüllere

Mübarek emeğin ektiğin senin

Ölümsüz ismindir çaktığın senin
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MEMLEKETTİR KADIN
Filiz UÇAR

“Bir hayat varsa, bir kadın söz

konusudur. Çünkü…”
Emektir kadın; azim kadar kararlı,
onur kadar erdemli ve yaşamak kadar
kutsal… Varoluşun anahtarıdır kadın,
insanoğlunun anasıdır; ve elbet, kudrettir,
dilektir, rüyadır yiğide; sevdadır kadın.
Hep acelesi vardır, hep telâşı…
Hayatını ötelemeye uyanır her sabah, diğer
tüm hayatlara yetişebilmek için. Çocuğa,
babaya, eşe, komşuya… İlaçtır, merhemdir
o kadın; huzurdur, tesellidir, umuttur
aileye; hesaba, kitâba şifâdır; bir parça
kumaşa entaridir, bir avuç buğdaya
ekmektir.
Artırmaktır
kadın,
değerlendirmektir.
Kadın,
kıymet
bilmektir.
Kadın;
beyazıdır,
gelinliğidir
gençliğin; sonsuzluğudur, saflığıdır uçsuz,
bucaksız, derin… Zeytinin siyahıdır,
kömürün ve gecenin… Şiirin acıyla
bitişinin ve filmlerin hasretle… Karasıdır
yazıların,
gurbetlerin,
ayrılıkların,
yoklukların... Toprağa kahvedir, tohum
tohum candır filize; başakta sarıdır,
yaprakta yeşildir. Kadın, tabiata renktir.
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Evdir
kadın.
Düzendir,
mutluluktur… Zile basıldığında kapının
açılmasıdır, “hoş geldin”dir… Tek
çizgidir, kolalı yakadır; mis gibi kokmaktır
kadın, ışıl ışıl olmaktır. Kaynayan
tenceredir, demleme çaydır; kahvaltıyı,
sofra bezini, “eline sağlığı” tanımaktır,
kadın. Kadın, hayattır.
Anneler
Günü’dür
kadın;
sarılmaktır, el öpmektir, çiçektir. Biraz
naz, biraz sevgidir… Aşktır kadın.
Anadır… İnancın solmaz çiçeğidir; o
büyük
tarihin
Âmineleri’dir,
Zübeydeleri’dir… Bağra taş basmaktır,
helal etmektir en kıymetliyi nice uğurlara;
“vatan sağolsun” demektir… Gururudur
geçmişin, geleceğin ve hazinesidir
bugünün, tek servetidir.
Özgürlüktür
kadın, memlekettir.
Bir hayat
hüviyetidir, kadın.

varsa,

o

hayatın
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GÜLECEK BİZE TALİH
Hızır İrfan ÖNDER

Malazgirt zaferiyle açıldı tüm kapılar,
Kuruldu külliyeler, o muhteşem yapılar...
Aşk kanadında Yunus, Mevlâna, Akşemseddin,
Kutlu cihat yolunda şehittir Selahaddin...
Mânevî bir mimardı Söğüt’te Şeyh Edebali,
Bir güneş gibi doğdu Bilecik’te Osmanlı...
Kararlı baktı Fatih, Haliç’te gemilere,
Mimar Sinan ki kattı rûhunu câmilere...
İstanbul’un incisi, gülü Süleymaniye,
Edirne’de yükselir semâya Selimiye...
Şerefli bir milletiz, şahittir buna tarih
Şüpheye hiç mahal yok, gülecek bize talih...
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AİLECEK KİTAP OKUMA SAATİ
Mısra ŞAHİN
Günümüzde, gençlerin kitap okuma
oranlarının ne kadar düşük olduğunu hepimiz
biliyoruz. Bu durumun düzelmesi adına ne
yapmalı, ne yapmamalı diye düşünürken aklıma
birçok fikir geldi. Çoğu fikirler, sadece
konuştuğumuz anda kalıyor ve uygulamaya
geçiremiyoruz. Bunun altında yatan önemli iki
sebep vardır.
Birinci sebep, karşımızdaki gencin kitap
okumak istemeyişi ve içinde böyle bir duygu
beslememesi…
İkinci sebep ise, ailelerin çocuklarına tam
anlamıyla zaman ayırmaması...
Gelin hep birlikte bu iki önemli sebebi
ayrıntılarıyla inceleyelim.
Sizce karşımızdaki
okumak istemez?

genç

neden

kitap

Neden içinde kitap okumaya ve ufkunu
geliştirmeye dair bir düşünce yoktur?
Neden her şeyi dış dünyaya sorarak
ulaşmak, öğrenmek ister?
Neden iç dünyasıyla barışık değildir?
Şu an ki gençlik ne yazık ki robot gibi.
Okul + ders + sınav üçlüsünün içine ilkokula
başlar başlamaz giriyor ve bir daha öğrenim
hayatı bitinceye kadar bu düşünce kargaşasının
içinde sıkışıp kalıyor. Bütün hayatı önündeki
sınavı en iyi şekilde geçirip, bunun rahatlığını
yaşamak üzerine kurulu. Ama rahatlamak yok,
bir ay sonra tekrar aynı sıkıntıları yaşayacak...
Biliyor o da farkında, hayatı monoton bir yapıda
ilerlerken kafasını kaldırıp etrafında ne olup
bittiğini izleyemiyor bile. Bu durum onu
karamsarlığa ve gelecek kaygısına itiyor. İleride
yapacağı
meslekten,
alacağı
maaştan,
patronundan, hayatına alacağı insandan herkesten
ve her şeyden korkmaya başlıyor. Düşünüyor,
düşünüyor ve sadece düşünmekle yetinmek
zorunda kalıyor...
Normal şartlarda böyle bir psikolojinin onu
kitap okumaya ve araştırmaya yönlendirmesi
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gerekiyor ancak onu uzaklaştırıyor ve
okumaktan, ders çalışmaktan alıkoyuyor. Çünkü
ailesinin kendisinden beklentileri vardır.
Bu beklentileri, karşılayamayacağı üzerine
kurulan düşünce karmaşası içerisinde sürüp
giden bir kısır döngü...
Gençliğin üstünde yoğun bir stres ve
ailelerde onlardan beklenen yoğun bir beklenti
varken bu durumun iyileşmesi biraz zor
gözüküyor.
Gelelim ikinci sebebimize. Ailelerimize...
Bana kalırsa, bir çocuğun ufkunun
genişlemesinde ailenin payı çok büyük. Peki
aileler çocuklarının dikkatini çekerek bunu nasıl
başarabilir?
Bu duruma güzel bir örnek vermek isterim.
Henüz yedi yaşımdayken, saat sekizi gösterir
göstermez televizyon kapatılırdı, telefonlar
masaya bırakılırdı ve herkes eline değişik
konulardaki kitabını eline alırdı. Ben de ortama
uyum sağlamak için elime kitap alırdım ve
okumaya çalışırdım. Bir saat geçtikten sonra,
herkes elindeki kitabı birbirine anlatırdı. Kitaplar
üzerine konuşurduk, eğlenirdik ve kitapta geçen
olayları yaşardık. Ben olsaydım ne yapardım
sorusunu sorardık kendimize. Hem empati
yeteneğimiz gelişirdi. Hem de okuduğumuzu
anladığımız için yorumlama yeteneğimiz... İşte
benim ailem, ufkumu açmak için temelleri yedi
yaşımdayken attılar.
Herkese kolayca bahsetmek ve anlatmak
içinde bu yaptığımız güzel aktiviteye bir isim
koymak istedik. Annem ve babamın da onayıyla
adı "Ailecek kitap okuma saati " oldu...
O gün bu gündür, kitap okumaya ve yazı
yazmaya olan ilgim artarak gelişti ve baştan beri
ele aldığım olumsuz etkilerden dolayı hiçbir
zaman etkilenmedim.
İleride çocuklarıma ve yeğenlerime
göstereceğim bu güzel davranışın temellerini atan
anneme ve babama sonsuz teşekkürler...
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GEÇ KALDIK
Orhan SEBAT

Hep geç kaldık hayatın bütün güzelliklerine
En tatlı meyveyi dalında çürüttük
En hisli türküyü yarıda böldük
Soğuk içtik bütün çayları
Ve yaşamadan tükettik bütün aşkları
Hep bir adım gerisindeydik hayatın
Sadece arkasından baktık o son trenin
Ve bilemedik ayazda kalmadan kıymetini
Sıcacık bir yüreğin
İşte bu yüzden hiç yaşanmadı o mutluluklar
Hiç atılmadı o ağız dolusu kahkahalar
Hep kursaklara takılıp kaldı hayat
Geç kaldık
Hep geç kaldık
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EDEBİ YÂD ETTİK EDİPLERLE
Maksut
Edebiyatın manası hep düşündürmüştür
beni, edebiyatla yollarımız birleşeli. Artık,
"yazın dünyası" deniyor edebiyatla ilgili
olanlara da benim yüreğim çok acıyor. Yazın
çizin ama aklınıza her geleni değil diyorum
dilim döndüğünce, sesimi duyurabildiğimce.
ESA, "Edebi Yad" açıklaması ile karşıma
çıktığında sanal alemde adıyla müsemma
gerçek bir site bulabildiğime o kadar çok
inandım ki hemen üye oldum. O gün bu gündür
karınca kararınca bir şeyler yazmaya
çalışıyorum. Sözüm beni ne kadar edip eder
benim takdir edeceğim bir şey değil ama ben,
adımı sanımı bir kenara bırakıp maksudumu,
güzeli güzel yazmak olarak belirledim.
Hislerimin kölesi olmamak için sözlerimin
efendisi olmaya gayret ediyorum işte. Sanal
alem dediğimiz dünyada da yalnız hayatın tadı
yok. Elimizden tutan, varlığı ile örnek teşkil
eden, bize güven aşılayan büyüklerimiz,
hocalarımız elbette bizi yalnız bırakmıyorlar;
insan çıktığı seferde maksuna koşarken beraber
dirsek çürüttüğü kardeşlerini de yanında istiyor.
Onlarla ayrı kaldığımız yılların telafisi mümkün
olmasa da en azından teknolojiyi lehimize
kullanmalıydık. Sıra arkadaşımı üyeliğe ikna
etmemin zor olduğunu düşünüyordum meğer
siteyi
okuyup
tanımaya
çalışıyormuş.
"Nerdeyse bütün şiirleri, yazıları okudum,
baktım ki bu site, aynı zamanda bilgi sitesiymiş,
ilmî
yazılarla
birlikte,
gerçekten
bir
akademiymiş."deyince hemen sonra tarih kızı
da siteye üye oldu, yıllar sonra yeniden
sacayağı oluşturduk.
Aytül Kaplan'ı ilmi makaleleri ve yoğun
çalışma hayatı bizden ayrı tuttuğunu zannede
dursun biz adım adım takipteyiz medar-ı
iftiharımızı.
Seferi
bizlerle

zenginleşiyoruz, zenginleşeceğiz. Birbirimizin
yüreğinin
şifrelerini
emanet
taşıyoruz
hatıralarımızda. ESA bizi sanal ortamda
buluşturmakla kalmadı, kavuşturdu da. Her
güzel şey gibi çok kısa gelse de asra bedeldi
vuslatımız.
Şiir
yarışmasına
katılmaya
cesaretimiz mi yoktu seferimizin henüz başında
olmanın verdiği idrâk ile mi önce elimiz
yazmaya varmadı. Sonunda davete icabet etmek
istedik. Tarih kız, mesleğinin gereği midir
bilmem yine sonradan eşlik etti bize. Allah
utandırmasın dileklerimizle katılmış olduk
hepimiz.
Sıra etkinliğe katılmaya gelince yine anca
beraber kanca beraber dedik ve düştük yollara.
Basel az ötemizde Antakya burnumuzun
dibindeymiş meğer. Ailemiz, akrabalarımız ve
tarih kızımız seferber oldu bizim için. Yediğiniz
içtiğiniz sizin olsun anlatın bakalım gezip
gördüklerinizi deyince onları anlatan çok olur.
Ben saatlerle sınırlı iki günün bitip tükenmez
hazzına dem vurmak istiyorum sadece. Gönül
dostlarıyla gönülden sohbet, ud ve kanun
konserlerinin ruhumuza su serpmişcesine
rahatlatıcı etkisi, kendini değerli hissettiren
sözler ve nazarlar, etrafımızda pervane olan
onca insan... Vuslat olunca aşk biter derler ama
bizim aşkımız ömrümüzce devam edecek ta ki
arus günümüze kadar Daha ne olsun ediplerle
edebi yad ettik biz.
Şehamettin Kuzucular ve hepsi birbirinden
değerli hocalarımızın fedâkârane çalışmalarıyla
deryada bir damla olabilirsek ne mutlu bize.
Bizleri evimizde hissettiren yönetici ve
çalışanlara da ayrı ayrı teşekkür ederiz.

de içinde sakladığı cevherini
paylaştıkça
zenginleştik,

YIL: 1 / SAYI:1

Sayfa 37

EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ
ŞİİR

SON ŞİİR SAAT 22:22
Mekselina Sultan CİCA
Ben yalnızlığın kalabalığa vuran tarafıyım
El-Vahid’e kul yolcusu
Güle ağlayan bir koku
Bir dünya yolunun etrafıyım
Bu bir kızıl toprak
Hüznümde çatık yaşlar Gönlüm uyumsuz
Ey düşlerimi yakalayacağım gün
Bil ki, ayak bastığında bağlarıma
Ölüşlerim özgür olacak Gökleri süsleyip giyineceğim
Gökkuşağı dünyama dolacak
Bu bir su rengi
Hem kaderin yelkovanları yaklaşacak
Hem inandığım gülümsemeler çatlayacak
Hepsi neyse de
Susmalar kuruyacak
Ve siyahlara dayanıklı aklarım başkaldıracak
Bu bir beyaz zaman
Bazen elimde
Bir tutam ah
Sanırsın zemheri bir köy
Bazen de papatya
Sanırsın bir tebessüm
Tamam saat 22:00
Çıkmaz yokluklar içinde değil artık varlığım
Heceleme hislerim kitap çıkaracak
Bu bir bilge rüzgâr
Hiçbir sayı bu kadar uzak değilmiş
Bu serinlik çok şeffaf
Tadı sanki son çay damlası
Harflerim soğumadan sesime
Değiştirmeli dizeleri
Bu da yaşamın bir şeyi
Müsaadenizle
Saat 22:22
Bu bir giyilmemiş lisan
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TASAVVUF

ÜFTADE (K.S) HAZRETLERİ
A. Vahap DAĞKILIÇ
Derinden, içli bir hasret şarkısı duymak
istersiniz, bitmeyen ve İçinizde saklanan tüm
çığlıklara cevap bulan. Veya bir yolculuğa
çıkmak istersiniz, heyecanı dinmeyen, sizi
yitirdiklerinizle buluşturan, arkanıza bakmadan.
Ve bu yolculukta bir nağme istersiniz
dudaklarınıza konan, gönlünüzü okşayan, sizi
şafaklara taşıyan. Sonra saf, duru, eşsiz
akideleriyle, fazilet yarışına girenlerin olduğu,
olumlu ve onurlu tavır sergileyen yaşamlarıyla,
ihlasın ve tevazuun zirvesinde, sonsuza dek taht
kuranların bulunduğu bir mekan istersiniz.
İşte o nağme, süt ırmaklarından gezdiren,
bal nehirlerinden yüzdüren vuslat türküsü, Üftade
hazretleridir.
O mekân da, akan zamanında bereket
barınan, söğüt salkımlı sokak ve serin
caddelerindeki mekânlarıyla; padişah, şehzade ve
gönül erlerinin gölgeleriyle, aşk tutulan zemzem
pınarlarıyla, yeşile değen mütevazılığıyla,
Osmanlı’nın ilk başkenti, bahar renkli Bursa
şehridir.
Kalplerindeki İslam tohumunu tevhid
suyuyla yeşertenleri ve lezzetinin zirvesine
ulaşmış yıldız şahsiyetleri sinesinde barındıran
bu şehir ki; adeta insanların arındığı ve tekâmül
ettiği, Rabbani bir terbiye mektebidir.
Bir Üftade hazretleri ki; Tevazuu had
safhada yaşayan, teorik ve pratik anlamda
müstesna bir eğitimci olan, fikir ve dâva adamı,
edep, ahlâk ve fazilet timsali “dertli âşıklar
tabibi”. Ezelinde güzellik taşıyanlardan, aşkla
gidip aşka varanlardan. Bu âleme aşk ile düşen
bir serinlik müjdesi.
Kaynaklara göre 1490 (H.895) senesinde
Bursa'da doğan Üftade hazretlerinin asıl ismi,
Mehmed Muhammed olup, babası Manyaslı
Mehmed Efendidir.
Uzun boylu, devamlı tebessüm hâlinde
olan, gözlerinde müşfik bakışları eksik olmayan,
güzel sesli Muhammed, güven ve itimat telkin
ederek, herkesin takdirine mazhar olur.
Tasavvufî hayatı, 10 yaşında tanıdığı ve
icazetini de ondan aldığı Hızır Dede ile başlar.
Çocukluğunda bir süre ipekçilikle meşgul olur.
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Müezzin ve imam olarak Bursa'nın çeşitli
câmilerinde vazife yapar.
Bursa’da Allah rızası için müezzinlik
yaptığı cami eşrafının kendisine teklif ettiği
maaşı kabul eden Üftade hazretlerine, o gece
rüyasında ‘Sahip olduğun makamdan “Üftâde”
oldun, düştün.’ denir. Uyarı saydığı bu nedenle,
maaş almaktan vazgeçer.
Bu makamdan düşürülme sonucu “Üftade”
özelliklerini kendi mütevazı yapısına uygun
görür, “Üftâde” lakabıyla meşhur olur. Onu yâd
edenler artık hep böyle yâd eder.
Üftâde, kelime anlamı düşmüş, uysal
mazlum, âşık, alçak gönüllü, anlamındadır.
Soğuktan donduğundan dolayı ayakları
kesilen mürşidi Hz. Hızır’ı, 18 yaşına kadar
sırtında taşıyan, onun bütün ihtiyaçlarını gideren,
aşk ve muhabbet bağının bülbül-i Şeyda’sı olarak
yâd edilen Hz.Üftade’nin, tasavvuf yolculuğunda
kilit isim de yine şeyhi Hızır Dede’dir.
Üftade hazretlerinin Ulucamii metheden,
câmide hâlen yazılı olan Arabi beytin manası
şöyledir;
“Ey Ulucami! Ey büyüklerin toplandığı yer.
Seni gece-gündüz ziyaret edenlere olsun
müjdeler.”
Ulucami’nin
unutamadığı
hafız
müezzinlerden biri olan Hz. Üftade, Celvetîliğin
piri olarak bilinir. Halvetilik ve Celvetilik.
Halvetilik; kendinden haktan başka bir şey
bırakmaması... İnsanın nefsi mücadelesi ile
Allah’la bir olması. Celvetilik ise bu
özellikleriyle, Hak’la halka hizmet götürmesi.
Halkta Hak’kı, Hak’ta halkı görmek. Allah’ın her
yerde tecellisini görmek…
Annesinin rüyasında, bebekken süt içinde
yüzdüğünü gördüğü Hz. Üftade, kulun içinde ve
dışında gerçekleşen seyahatlerdeki, karanlığa
değen sevdalı bir ışık.
Hz. Üftade, Allah’ın boyasıyla boyanarak,
insanların kalbindeki siyah beyaz resimlere bu
boyaları dağıtarak, aşkını hizmete dönüştüren
veli, âlim ve ünlü bir şair.
Tefsir ve hadis başta olmak üzere, diğer
şer’i ilimlerde de insanları aydınlatan Üftâde
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hazretlerinin yazdığı ve halk arasında meşhur
olan bir şiiri;
Hakka âşık olanlar, zikrullahtan kaçar mı?
Ârif olan cevheri, boş yerlere saçar mı?
Gelsin mârifet olan, yoktur sözümde yalan,
Emmareye kul olan, hayr ü şerri seçer mi?
Gerçek bu söz yârenler, gördüm demez
görenler,
Keramete erenler, gizli sırrın açar mı?
Üftâde yanıp tüter, bülbüller gibi öter,
Dervişlere taş atan, iman ile göçer mi?
İlahileri, şiirleri, menkıbe ve kerametleri ile
aramızda yaşayan Üftâde hazretleri, din, sanat,
fikriyat, zihniyet ve ruh dünyasında asırlar
boyunca iz bırakan, Bursa’nın kalbine konan
pembe bir bulut, bir sihirli düş, bir gönül mimarı,
sabır sebat, muhabbet eridir.
Kanuni tarafından İstanbul’a davet edilir ve
hürmetle
karşılanır.
Devrin
önemli
şahsiyetlerinden büyük saygı görür duası alınır.
Padişah ve devlet adamlarının ihsanlarına da
iltifat etmeyendir.
Tasavvufî bir ömürde, bereketli bir hayat
süren, ilahi aşk elbisesini giymeye talip olan,
mana âlemlerine açılan tılsımlı kapıları aralayan
Hz. Üftade, Bursa’nın manevi sahiplerindendir.
‘Yokluk Kapısı’nda ‘Varlık’ Olmaz!
Kendisine mürid olmak için gelen daha
sonra irşad ettiği Bursa Kadısı Aziz Mahmûd
Hüdâyî hazretlerine; “Burası yokluk kapısıdır,
biz de, fakirlik kapısının kuluyuz. Hâlbuki sen
varlık sâhibisin. Bu hâlde ikimiz bir araya gelip
bağdaşamayız. Senin ilmin, malın, mülkün, şanın
ve mamur bir dünyan var. Bizim gibi kulların,
Allah-u Teâlâ’dan başka hiçbir şeyi yoktur.”
buyurmuştur.
Sabır ve tahammül denizinden yüzen
kalbiyle, insanlara saygı, edep ve hoşgörüyü
tembihleyen, Üftade Hazretleri, öğrencisi Aziz
Mahmûd Hüdâyî hazretlerini varisi seçer.
Çok üst seviyede bir sohbet ihtiva eden
Üftade hazretlerinin kitabı, Arapçadır. Kendi
yazdığı divan eserleri ve bütün şiirleri Türkçedir.
Eserlerindeki tarz, Yunus Emre özellikleri taşır.
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Vâkıat, Divân ve Hutbe Mecmuası olmak
üzere 3 yazma eseriyle birlikte Hz.Üftâde’nin
miras olarak bıraktığı diğer eserleri; biri
Celvetiye Tarikatı, diğeri de Aziz Mahmud
Hüdâyi Hazretleri’dir.
Vaazlarında
Hz.
Mevlâna’nın
Mesnevi’sinden
nakiller
yapan,
Üftade
Hazretleri; “Ervahı âliye bu dağın eteklerinde
toplanıyor” diyerek tekkesini Uludağ eteklerine
taşır ve vefatına kadar burada yaşar. Burada da
gömülmek istediğini vasiyet eder.
1581 (H.989) da Bursa'da vefat eder.
Zakirbaşı Emir Efendi tarafından yıkanarak,
sağlığında kendi yaptırdığı câminin bahçesine
defnedilir. Kabri Uludağ eteklerindeki, Yerkapı
mahallesinde, kendi adına yaptırılan caminin
yanındaki türbesindedir.
Üftade Camii, Kur’an kursu ve küçük bir
mezarlıkla çevrili olan türbesiyle birlikte,
yakınlarının sandukaları bulunmaktadır.
Kendi Sandukasının başucundaki levhada
şu şiir yazılıdır;
Bâğ-ı aşkın andelibi, hazret-i Üftâde'dir.
Dertli âşıklar tabîbi, hazret-i Üftâde'dir.
Vâsıl-ı kâmil odur, tevhîd-i Zâta şübhesiz,
Gösteren râh-ı Hüdâyı hazret-i Üftâde'dir.
Eyleyen rûhundan istimdâd erişir matlûba,
Halleden her müşkilâtı, hazret-i Üftâde'dir.
Sıdkile ol Hüdâî eşiğinde dâimâ,
Bil
hakîkat
kutb-ül-aktâb
Üftâde'dir.

hazret-i

Bursa manzaralı dergâhındaki 500 yıldır
koruma altına alınan emanetlerinden; tespih,
takke, seccade, kemer, zikir hırkası, sarık, ibrik,
post ve asalar bulunmaktadır.
Alıntılanan Kaynaklar;
123456-

İslam Âlimleri Ansiklopedisi.
Osmanlı Müellifleri.
Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye.
Vâkı’ât.
Üftâde Divanı. Haz. Mustafa Bahadıroğlu.
Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler. Mustafa

Kara.
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HABERLER

ESA ve DÖRTYOL BELEDİYESİ 1. TÜRK DÜNYASI ŞİİR YARIŞMASI
SONUÇLARI
Yarışma Birincisi:

ÇANAKKALE NERESİ
Ahmet Süreyya DURNA
Hamail kuşandırıp çelikten pazusuna,
Mehmetlerin cepheye sürüldüğü o yerdir.

Sırtlanlar kusuyorken murdarlık günahını,

Fedakâr anaların, kınalı kuzusuna;

Gülleler dövmekteydi Osmanlı cenahını,

“Şehit olmadı” diye darıldığı o yerdir.

Seyyareler duyunca meleklerin ahını,
Göklerin utancından yarıldığı o yerdir.

Ölümle istiklalin raks etme sırasında,
Renkler örselenirken tam katran karasında,

Vatan müdafaası gayesiydi onların,

Cennete giden yolla cehennem arasında,

Canları pahasına destan yazan canların…

Korkutucu mahşerin kurulduğu o yerdir.

Nice koç yiğitlerin, adsız kahramanların,
Pȃkça alınlarından vurulduğu o yerdir.

Çoğu henüz “onbeşli” körpecik bedenlerin,
Din-i mübin uğruna cihada gidenlerin…

Yanarken Anadolu; sönerken ev/bark, ocak,

Bu bayrağı bizlere emanet edenlerin,

Bir kıyamet sahnesi böyle sunulur ancak…

Mȃveraya uçarken görüldüğü o yerdir.

Savrulurken havada kafa, kol, gövde, bacak,
Keza etten duvarın örüldüğü o yerdir.

Kükremiş aslanların asil edalarıyla
Siperleri yalayan kısık sedalarıyla

Dünya haritasında benzeri yoktur bunun,

Fakat arşı titreten “tekbir” nidalarıyla

Kıt’alara nazire şu küçücük “burun”un...

Düşmanın gırtlağına sarıldığı o yerdir.

Kurtuluş harcı ile hürriyet hamurunun,
Şüheda kanlarıyla karıldığı o yerdir.

Yay gibi fırlayarak helezonik devirden,
Arındırmaya teşne, Boğaz’ı yoğun kirden,

Seyit Onbaşıların zorbaları yendiği,

Volkanlaşan imanla “yedi düvel”e birden,

Ve Yahya Çavuşların mertçe bileylendiği,

İstilȃ hesabının sorulduğu o yerdir.

“Çanakkale geçilmez!” sözünün söylendiği,
Hulâsa zincirlerin kırıldığı o yerdir.

Saldırıya geçerken tüm Haçlı Orduları,
Öpüyordu “hilal”i Marmara’nın suları,
Şirazeden çıkanlar kopartınca yuları,
Tekmil defterlerinin dürüldüğü o yerdir.
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Yarışma İkincisi:

SARIKAMIŞ DESTANI
M. Nihat Malkoç

Bin dokuz yüz on dörtte yüreklere har düştü
Mazlumlara karakış, zalime bahar düştü
Moskof'un üzerine yürüdü Enver Paşa
Hain düşmana değil, teslim oldular kışa
Karakış yürütmedi üçüncü ordumuzu
Derin yaslara boğdu bu cennet yurdumuzu
Anaların başında birdi, bin oldu aklar
Güneşe sitem etti, kan kırmızı şafaklar
Yüreklerde kanayan yaradır Sarıkamış!...
Zifiri bir gecedir, karadır Sarıkamış!...

Enver Paşa buyurdu, girdik çıkmaz bir yola
Şahadet mertebesi nasip olmaz her kula
Soğanlı'yı aşarken kış vakti buz kestiler
"Allah" nidalarıyla ölüme söz kestiler
Karlı dağlar şehide oldu ana kucağı
Sılada kalanların tütmez oldu ocağı
Yol vermez yiğitlere; dumanlı, karlı dağlar
Seccadesi ıslanır, sılada anne ağlar
Dinmeyen bir sancıdır, hüzündür Sarıkamış!...
Akıllara ziyandır, hazindir Sarıkamış!...
Emretti Enver Paşa, 'gel' deyince geldiler
Açmamış tomurcuktu, hepsi birer güldüler
İhtiras ve intikam, kör eyledi beşeri
Kar üstünde çiçekler, hatırlattı mahşeri
Batıl Hakk'a düşmandı, bu ne yüzsüz bir çağdı
Gönüller yangın yeri, göklerden ölüm yağdı
Moskof'un zalimleri, sağları esir etti
Manzara-yı umumî yüreğe tesir etti
Bir hüzün çeşmesidir, kederdir Sarıkamış!...
İdam sehpalarından beterdir Sarıkamış!...
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Görmedi Enver Paşa, Moskof'a baktı şaşı
Askerimin avazı inletti dağı taşı
Karlı dağ duvar oldu, tek kurşun sıkamadık
Nice yokuşlar aştık, düzlüğe çıkamadık
Hasat vakti gelmeden, erken bozuldu bağlar
Dönmeyen yolculara analar kara bağlar
Kalbimize gömüldü zemheride ölenler
Hasretin ateşinden tutuştu kardelenler
Ölüme yürüyüştür, acıdır Sarıkamış!...
Eğilmeyen başların tacıdır Sarıkamış!...
Menzile yol aldınız kızaklarla, atlarla
Sonsuzluğa uçtunuz ipekten kanatlarla
İnsan boyu karlarda yalın ayak gezdiniz
Vatana kurban olan cengâverler sizdiniz
O buzdan heykelini güneşler eritemez
Şehidim bedenini topraklar çürütemez
Millete emanettir evlât-ü ıyâliniz
Hak yolunda ölmekti en büyük hayaliniz
Kınalı kuzulara mezardır Sarıkamış!...
Hakkı ikiye bölen hızardır Sarıkamış!...
Aşkla çıktınız yola, elbiseniz kardandı
Karakış ortasında yüreğiniz kordandı
Allahüekber Dağı geçit vermedi size
Zifiri karanlıktan varmak zordu gündüze
Alnınıza yazılmış, silinmez kara yazı
"Allah" diye haykırdı donarken körpe kuzu
Soğanlı Dağları'nda donarak can verdiniz
Tarifsiz cesaretle millete şan veriniz
İliklere işleyen ayazdır Sarıkamış!...
Şehidin ak gömleği, beyazdır Sarıkamış!...
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Gür sesin yankılandı Sarıkamış Dağı'ndan
Kelime-i şahadet döküldü dudağından
Bu cennet vatan için göz kırpmadan öldünüz
Dünyada olmasa da, ahirette güldünüz
Aralık ortasında dondu nice civanlar
Firdevs cennetlerine kondu nice civanlar
Ne zaman sizi ansam kara gözüm nemlenir
Gönül çaydanlığında hatıralar demlenir
Yurdundan ayrılana kucaktır Sarıkamış!...
Şahadet döşeğidir, sıcaktır Sarıkamış!...
Ak kefen niyetine kuşandınız karları
Rabbim ötede size yaşatsın baharları
Ölenler şehit oldu, yas tuttu kalan sağı
Orduya mezar oldu Allahüekber Dağı
Buz tutmuş kayalara koydunuz başınızı
Yemek nasip olmadı bulgurdan aşınızı
Gönül kalelerinin burcunda taş oldunuz
Analarının gözünde sağanak yaş oldunuz
Ocakları kül olmuş anadır Sarıkamış!...
Körpecik kuzularda kınadır Sarıkamış!...
Sarıkamış Dağı'nda kara gömüldü düşler
Zemheri ayazında donup kaldı gülüşler
Ne düşler kurmuşlardı kısa ömrün yazında
Soluklar donayazdı gecenin ayazında
Yüreklere gömüldü söylenmemiş ağıtlar
Âhların ateşinden tutuştu ak kâğıtlar
Düşmanın karşısında eğilmedi başınız
Sılada kalanlara buz tuttu gözyaşınız
Güneşin kuytusudur, gecedir Sarıkamış!...
Yürekleri yandıran hecedir Sarıkamış!...
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Yarışma Üçüncüsü:

MEMLEKET ÜSTÜNE HAYALLER
Halil GÜRKAN
Öğütürken zamanı dönen yaşlı değirmen,
Hasretlerimi içer filizlenen hayaller.
Eğirir duyguları kader denen o kirman,
Memleket sevdasıyla birleşir bütün eller.
Bardaklarda tan vakti, aydınlıktır tek meze,
Sabahlar şahit olur ruhlarda görünmeze.
Fısıldar sırlarını şehirler birbirine,
Kayıp bir düşü arar uykusunda geceler.
Antalya’da kardeşlik inerken en derine,
Eritir ihaneti korkusunda geceler.
Terk eder zihinleri kırılan bütün putlar,
Alevlenir peş peşe gökyüzünde bulutlar.
Ağrı’da, Hakkâri’de hırçın şamdanlar söner,
Karşılar gündüzleri gül kızılı bir şafak.
İzmir’deki tüm gözler gök mavisine döner,
Barışır kaldırımla İstanbul’da her sokak.
Kan kaybeder hüzünler bir gelincik dalında,
Yavuklumuz gizlenir yüzümüzün alında.
Rize’de kemençenin sevda gizli sesinde,
Çiçekler Ankara’da birbirine naz eder.
Edirne kapandığı sadakat secdesinde,
Bir tutam sevgi için Mevla’ya niyaz eder.
Yürekler allak bullak pişmanlık mahşerinde,
Tövbeler yankı yankı seherin her yerinde.
Kavuşur özgürlüğe tutsak olan yarınlar,
Bir Yusuf azat eder her körkuyu telaşla.
Şeffaflaştıkça Muğla, sığ olur tüm derinler,
Vedalaşır özlemler gözlerdeki son yaşla.
Çiçek olur çöldeki aşka adanmış kumlar,
Bir tohumdan can alır can veren tüm tohumlar.
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YARIŞMADA MANSİYON ALAN ŞİİRLER
KONUŞSUN
FİKRET GÖRGÜN
Türk vatanı baştanbaşa destandır.

Gâhi Kerem olduk, gâh Ferhat idik,

Ben susayım dağlar, taşlar konuşsun.

Gâhi Malkoçoğlu, kâh Murat idik.

Her karış toprağı şereftir, şandır.

Kırk yiğit önünde bir Kürşat idik.

Afyon, Eskişehir, Muşlar konuşsun.

Kopsa eğilmeyen başlar konuşsun.

Kartallar bekçilik yaparken yurda,

Zalime fırtına, boran ben idim,

Baykuş mu ötermiş ulu çınarda!

Viyana önüne varan ben idim.

Sakarya, Malazgirt, Dumlupınar’da,

Tam yüz on beş devlet kuran ben idim.

Hırs ile çatılan kaşlar konuşsun.

Kanije, Zigetvar, Yaş’lar konuşsun.

Mehmetçik denildi her bir ferdine.

Âbâd eylemişken nice çağları,

Hele bir yürüsün, bakmaz ardına.

Karalar bağladı Balkan dağları.

Şehit olur, düşman koymaz yurduna.

Dostlar, vurgun yedi gönül bağları!...

Elleri kınalı eşler konuşsun.

İçimize akan yaşlar konuşsun.

Gün gelip başını sevdaya salan,

Hasretlik kor gibi yürek dağlıyor.

Önce vatan derdi, gerisi yalan!

Tuna dertli, Fırat mahzun çağlıyor.

Koskoca alaydan geriye kalan

Üç kıtada minareler ağlıyor.

Serdengeçti üçler, beşler konusun.

Gidip-gelen göçmen kuşlar konuşsun!

Kalpler aynı çarptı millî gayede.

Bre koç yiğidim bu hal ne haldir?

Akıllar, şehadet denen payede.

Ölü toprağını üstünden kaldır.

Urfa, Antep, Maraş, Çanakkale’de,

Gaflet uykusunda solduk kaç yıldır;

Geçilmez set olan döşler konuşsun.

Kahırdan sıkılan dişler konuşsun.

Bir gün düşman Türk yurduna girince,

Getirmiştik yedi düveli dize.

Koşardı Erzurum, Malatya, Gence.

Yolu kaybedenler baksınlar ize.

Allah’u Ekber’de doksan bin gence

Hele bir üfleyin küllenen köze.

Kefen olan kara kışlar konuşsun.

Yeter Fikret, gayrı düşler konuşsun…

Erdir bu milletin kızı, kızanı.
Bağlamayı silah yaptı ozanı!
Komşu etti Hicaz, Yemen... Fîzan’ı
Ağaç kabuğundan aşlar konuşsun.
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EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ
TEMMUZ ERTESİ
Mustafa Sade
I - Bayrak

III - Millet

Kırmızın kandır bize, beyazın alnın akı

En kutsal emaneti "Bayrak" vardı omuzda

Heybetin korku verir, sarar arzı, afâkı.
Gelinin al duvağı, onuru ancak sensin

Türk'ün aşk ateşinden dünya dondu
Temmuz'da.

Müslümanın hilâli, orduma sancak sensin.

Genci şehadet ister, ölüsü sağ gibidir

Senin düşmemen için millet ederken akın

Çanakkale’de Nusret, Uhud'ta dağ gibidir.

Yıldızım! Mahzunlaşıp gönderden kayma
sakın.

Canı feda etmezsek şühedalar üzülür

Uğrunda yaşamaktır, şerefim, istikbâlim

Yaşlısı der; sanmayın bu dâvâdan geriyiz

Ölürsem şehidinim, yaşarsam istiklâlim.

Peygamber ocağının gönüllü neferiyiz.

Kanım düşse ve bana sarılsan kefen diye

Bu milletin imânı çöllere gülzâr olur

Dileğim senle gitmek O nurlu Efendiye!

Alıp verdiği nefes bayrağa rüzgâr olur.

II - Vatan

IV - Destan

Türkiye! Cennet vatan. Sen ne azîz ülkesin

15 Temmuz ertesi daha ağarmadan tan

Yaşayan her millete mukaddessin, ilkesin.

Türk milleti şerefle yazdı yeni bir destan.

Sen gönül tuvalimin süslü, nazlı nigârı

Sokağa çıkan halkın kalbi göğsüne dardı

Sen kan ile sulanmış atamın yâdigârı.

Tanklara karşı gelen Tekbirlerimiz vardı.

Destanlara ilhamdır toprağın, çakıl taşın

Bağrını zulme geren Bor'lu bir yiğit çıktı,

Embiyâlar konuğun, Evliyâlar yoldaşın.

Halis yürekli Ömer zorlu bir yiğit çıktı.

Cennet bahçesindedir senin bağrında yatan

Nûr yüzlü dedelerin duâsı yanımızda

Ey Resûl övgüsüne mazhar olunmuş vatan!

Namertlere geçit yok dökülse kanımız da.

Acını dök içime ben bağrımı böleyim

Mevzu vatansa eğer her oyunu bozarız

Topraktan yaratıldım, toprağında öleyim.

Kahramanı biz olur, destanı biz yazarız!

Dumlupınar kan ağlar, Sarıkamış çözülür!

V – Şükür
Kalpten nefreti attın eyledin duru Rabbim!
Selâlarla dirilttin, üflettin sûru Rabbim!
Minareyi ezansız, gökyüzünü bayraksız
Toprağımı ekinsiz koymadın, kuru Rabbim!
Ümmet şuuru ile şuurlandırdın bizi
Gönlümüze akıttın Muhammed nûru Rabbim!
"Ey ümmet kardeş olun" diye buyurdu Resûl
Şükür, Sen birleştirdin, yendik her zoru Rabbim!
"Vatan sevgisi imân" dinimin kuralıdır.
İmânımı, dinimi, ırzımı koru Rabbim!
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EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ
ŞEHİD VE ANASI ( ŞEHİDİN DİLİNDEN)
Seadet RZAYEVA (MOSKOVA)

Ağlama Ana can, qurbanın olum
Oğlun ucalıbdır Şehid adına...
Bir gözyaşına döze bilmirem
Bilmirem men nece çatım dadına !..
Veteni sevdirib mene demişdin
Vetençün fedakar olmaq gerekdir..
İndi unutmusan, gözyaşın durmur,
Ağlama Ana can, bu bir Şerefdir!..
Daha çox düşmeni mehv edecekdim,
Bu yolu könüllü özüm seçmişdim.
Xocalı, Qarabağ çıxmadı yaddan...
Gözdağı vermeye men and içmişdim!
Hele Qarabağım gözleyir bizi,
Aldığımız Torpaq, en az qismidi.
Ağlama Ana can, qurbanın olum,
Oğlun ölmeyebdir geden cismidi!..
Şehid Anasısan, meğrurla dayan!..
Fexr ele oğlunla bu bir Zinnetdir !..
Vetençün, Torpaqçün ölen her kesin
Ebedi dünyada yeri cennetdir!...
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EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ
OĞUL
Z. Abidin PAYAS
Onursuz firengin çizmelerine,

Bülbülün sevdası aşkı da güldür,

Şuhedã toprağı ezdirme oğul.

Ağlatma hilâli yıldızı güldür.

Aldanıp al yeşil mor renklerine,

Mevzu vatan ise ya öl, ya öldür,

Kıyında köşende gezdirme oğul.

Vur ki düşmanları azdırma oğul.

Yiğitlik senindir bırakma elden,

Topla etrafına gardaşlarını,

Vazgeçmesini bil yãrdan yãrenden.

Kazak'ı Tatar'ı ön başlarını

Atanın kanları fışkırır yerden,

Sil Azerbaycan'ın gözyaşlarını,

Mezarda dedeni kızdırma oğul.

Kavmini canından bezdirme oğul.

Musul'um Kerkük'üm Haleb'im Şam'ım,

Asya’da Türkmenler sana bakıyor,

Müslümanım gardaş bitmiyor gamım.

Şehit askerine ağıt yakıyor.

Dünyada hürriyet bilinir nãmım,

Göğsüne ay yıldız bayrak takıyor,

Gardaşın kurşuna dizdirme oğul.

Türkün birliğini bozdurma oğul.

Doğru ol, isterse bir başına kal,

Üç kıta üstünde kanın var senin,

Tarihine dön bak geçmişten ders al.

Vallahi Billahi anın var senin.

Bop'larını tutup başlarına çal!

Sen Türksün şerefin şanın var senin,

Yeniden harita çizdirme oğul.

Tarihi bunlara yazdırma oğul.

Şu asil duruşlu aziz milletin,
Çocuğusun kutlu medeniyetin.
Tek çaresi sensin zulmün zilletin,
Bebelere mezar kazdırma oğul.
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EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ

VATANA DAİR DİZELER
Mahmut HASGÜL
DÖRTYOL
YESEVİ
Nefesini Hay edip Hu’ya sefer eyleyen
Tek lokmaya hasrettir o hırkanın sahibi
Kalbini Hakka verip, aşka nefer eyleyen
Kesret içre vahdettir yokluğun musahibi
Kırbasını kırarak yola çıkar dervişan
Kutlu bir coğrafyayı müjdeler her bir nişan
Bir asanın ucuyla çizilirken haritan
Şimdi kutlu çağlara uyan ey güzel vatan
MALAZGİRT
En hırçın türkülerle toprağı döver atlat
Bu Cuma salasında kıyama durmalıdır
Tarihe sayfa sayfa şekil verir pusatlar
Misli misli fazlası, küffara vurmalıdır
Nallarla mühürlenir ebediyen topraklar
Bu köhne diyarları, şahadet nuru paklar
Şu yiğit Alpaslandır, tozu dumana katan?
Vuslat vakti yakındır, dayan ey güzel vatan

Erirken damla damla altı asırlık çınar
Feryadı yetimlerin sesinde kısılıyor
Felek mazlum milleti kaçıncı defa sınar
Hilal düşen toprağa destursuz basılıyor
Dörtyol’dan yedi koldan sarıyorken engerek
İlk kurşunu düşmanın alnına sıkmak gerek
Kahrolsun seni başka diyarlarla bir tutan
Aşkın ezeli yurdu sensin ey güzel vatan
EBEDİYEN
Bilenmiş bakışlarla bebekler büyüyor bak
Gün vurmuş yapraklarda türküler yeşeriyor
Temmuz tenli çiçekler cennete yürüyor bak
Göğsüne mermi çekmiş kaç bin güneş eriyor
Ruhumuzu taşına, toprağına sindirdik
En onmaz yaraları kucağında dindirdik
Milyonlar var uğrunda ölmek için can atan
Ebediyen Türk yurdu kalacaksın ey vatan

KAYI
Güneşin peşindedir granit yüzlü erler
Atlara otlak için iklimler keşfetmeli
Âleme nizam verir o nur yüzlü neferler
Binlerce yıldır süren zulüm devri bitmeli
Bir avuç Kayı ile cihan tekrar kurulur
Bir mazlum karıncanın bile hakkı sorulur
Senin baki sevdandır yüreğimizde yatan
Bin yıl yetmez bağrında kalmaya güzel vatan
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EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ

DÖRTYOL BELEDİYESİ BASIN EKİBİ TARAFINDAN SEÇKİLER
KİTABINA ALINMASI ONAYLANAN ŞİİRLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Ahmet Sezgin
Ahmet Süreyya Durna
Ali Parlak
Arif Sarıtürk
Aynur Keleş
Aytül Kaplan
Celil Çınkır
Cuma Ali Çetin
Ecir Demirkıran
Ehed Aymaz
Enver Üste
Esat Anık
Eşref Azgın
Fatih Ulusoy
Fırat Dursun
Fikret Görgün
Hakan Suna
Halil Gürkan
Halil Kuru
Halit Yıldırım
Hamit Hayal
Harika Ufuk
Harun Yıldırım
Hasan Akar
Hikmet ELİTAŞ
Hüseyin Hüsama Koz
İbrahim Değerli
( Ozan Mizani Taner KARATAŞ)
Kadir Karaman
Kadir Kaya
Kadir Yatağan
Köksal Cengiz
M. Nihat Malkoç
Mahmut Çiçekdağı
Mahmut Hasgül
Maksut
Mehmet Aluç

YIL: 1 / SAYI:1

Aşk Medeniyetine Hasret
Çanakkale Neresi
Tutsak
Dört Yol
Ben Bozkırın Sevdalı Çocuğu
Vatanım
Ali Çavuşun Çanakkale Destanı
Bu Türk'ler
On Beş Temmuz Gecesi
Senin Şairin Olmak
Tükenir Mi?
Atalardan Yâdigâr
İlk Kurşun
Dörtyol Vatandır
Kahraman Karakese'm
Konuşsun
Miras Namustur
Memleket Üstüne Hayaller
Tuna Boyları
Ömer Halisdemir Destanı
Giy Aşkını Gönül, Zırhını Kuşan
Sarıkamış Ağıdı
Umutlarım Umutsuz (Almanya)
Sen Yüreklerdesin
Samsun'dan Güneş Doğar
Hilâl'in Hüznü
Çöl İster Benden
Kurtuluşa İlk Adım
Dokunma
Dörtyol'um
Terelelli
Her Şey Sen'i Anlatır!
Sarıkamış Destanı
Şairin Kalemi
Vatana Dair Dizeler
Şehitlikten Başka Yok Daha Büyük Mükâfat
Vatanı Hainlere Çiğnetme
Sayfa 50
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Mehmet Nacar
Mehmet Ulaş
Muhammed Emin Türkyılmaz
Mumin Aliov
Murat Arıcı
Murat Ölmez
Musa Serin
Mustafa Sade
Ömriye Karataş
Önder Karaklı
Recep Odacı
Saffet Kuramaz
Salih Özel (Evreni)
Seadet Rzayeva
Seferi
Sevgi Mangan
Sezer Oğuzkan
Süleyman Karanfil
Şahin Mutlu
Şeyda Aydoğdu
Şükrü Öksüz
Tuba Sönmez
Turan Boranoğlu
Ulvi Yürük
Vaqif Oğuzxan
Yasin Mortaş
Yunus Çetkin
Yusuf Aydın
Zeynel Abidin Payas
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İmansız
Hilâli Beklerken
Türk'çe
Ülkümüz Makedonya / Üsküp
İlk Kurşun Destanı
Hakikat Ummanı
Al Silahı Vur Beni
Temmuz Ertesi
İlk Kurşun İlk Uyanış
Güzel Yurduma
Sükût Yurdunda Ağıt -AnnemeTürkoğlu’yum
Bâd-ı Saba Ya Sitem
Şehid Ve Anası (Şehidin Dilinden)
Bayrağım (İsviçre)
Türkiye’m
Şad Olsun
Geceler Sürgünde Yatamıyorum
Erenler Alperenler
Kıvılcımdan Yangına
Demirci Mehmet Efe
Kutsallık
Efendim
İlk Kurşun
Azərbaycan Türkiyə...
Med Cezir Aynası
Bu Vatan Benim
Susmanın Vakti Değil
Oğul

Sayfa 51

EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ
GENÇ KALEMLERDEN DAMLALAR

YETER Kİ GEL
Talha PAHILOĞULLARINDAN

Gel ki anlam bulsun bekleyişim
Gel sevdiğim
Gel sevdiceğim
Gelmezsen ne anlamı kalır açan çiçeklerin
Bir yanda kederim
Bir yanda sensizliğim
Bekledim
Yine beklerim
Yeter ki gel gözümün nuru
Yeter ki gel aklımın şuuru
Yeter ki gel
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EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ

BİR KÜÇÜK UMUT
Ceren İNCESU
Nedir biz insanları yaşatıp,
Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan?
Hayallerimiz değil midir, bizleri yaşatan?
Yağ yağmur, yağ!
Bütün kötülükleri temizle bu dünyadan!
Doğ güneş,
Umutsuzluğa düştüğümüz zaman
Aydınlat yüreğimizdeki karanlıkları!
Ve sen,
Bütün şiddetinle gürle ey gökyüzü!
Öfken korkutsun zalimleri.
Ey yıldızlar!
Karanlıkta parlamaya devam edin,
Hiçbir güç söndürmeye yetmesin sizi,
Mazlumlara umut olun her daim.
Ve sen insan;
Sevginle bütün dünyayı sarıp salmala.
Yüreğin ışık tutsun karanlıklara.
Fırtınadan, karanlıktan korkma sakın!
Güneş bir gün doğar elbet.
Yeter ki ümit et!
Çünkü yaşam;
Umudun olduğu yerde var olur.
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EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ
DUYURU

BATMAN İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ VE ESA KARDEŞLİK
KONULU ŞİİR YARIŞMASI

Sen de benim gibi deseydin bana
Bu gönlüm yanmazdı çok daha fazla
Ahmedi Hani
Mevlana, İdris-i Bitlis, Yunus ile Fuzuliler yolundan gelen ozanlar. Ahmedi Hani dilinden Mem
u Zin diyen dengbejler!
Bu vatan uzak Asya’dan batıya “ kısrak başıdır.” Bu vatan Türk ile Kürt’ün; Laz ile Çerkez’in…
Bin senelik öz yurdudur. Eksik ayaklı at koşmaz; tek kanatlı keklik uçmaz. Gelin ayaklara kanat,
kanata ayak olalım.
Biz, bin yıldır bu kültürü ilmek ilmek işlemişiz. Aynı ağıtla ağlamış, aynı bayramda gülmüşüz.
Eş seda türküler çalıp, aynı halayda durmuşuz. Aynı ortak kader için aynı cephede ölmüşüz. Aynı
tasayla üzülmüş; aynı zaferle gülmüşüz.
Biz bir idik; hep bir idik; ezelden beri kardeştik. Aynı silahlara karşı aynı göğüsleri gerdik. Aynı
şehadetler ile toprağı tenle besledik.
Gelin canlar bir olalım, gelin bir halay kuralım. Ahmedi Hani’yi duyup “ Akla bir kapı açalım”
Yüreklerden, ocaklardan ateşi dışa atalım. Artık ağıtları değil birlik ateşi yakalım. Gelin bir halay
kuralım! Gelin şiirler okuyup, haydi türkü çağıralım.
Malabadi köprüsünden Hasankeyf’e el sallayıp, Meriç’ten, Fırat’a kadar yollara türkü dökelim.
Zap Suyu’ndan Menderes’e şiirlerle seslenelim.
Zap suyundan geçen ile Meriç’in suyundan içen Allah’ın verdiği beden ile kalple doğmuyor
mu? Bu ülkede doğanların yazgısı aynı değil mi? Aynı kader ile doğup, aynı şansa gülmedik mi?
Gelin canlar bir olalım. Gelin şiirler yazalım. Kara günler kararmasın. Analar hiç ağlamasın,
kardeş eli kardeşinin bağrına hançer sokmasın! Kadir Mevla ülkemizden kem gözleri ırak etsin!
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EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ
İşte bu duygularla TC Batman Valiliği İl Kültür Müdürlüğü ile Edebî yâd ve Sanat Akademisi
(ESA) ülke genelinde “ Türkülerimiz de kardeş”, “ Şiirlerimiz de kardeş “ sloganları ile kardeşlik ve
kardeşlik kültürü temalı bir şiir yarışması; panel, Âşıklar Atışması ile birlikte; Batman, Hasankeyf,
Mardin, Midyat ve Siirt gezisi etkinliği tertip etmiştir.
ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
a) 18 Yaşından büyük her vatandaşımız yarışmaya katılabilir.
b) Her aday hiçbir yerde yayımlanmamış, ödül almamış ve belirlenmiş temaya uygun TEK BİR
ŞİİR ile katılacaktır. (Siyasî, ideolojik, ayrıştırıcı ve kardeşlik duygularımızı yaralayıcı söylemler
içeren şiirler değerlendirilmeyecektir.)
c) Yarışmaya katılan her şair, şiirlerinin her yerde yayınlanmasına izin vermiş demektir.
Seçilecek şiirlerden oluşturulacak Seçkiler Kitabından telif isteme hakkı yoktur.
d) Yarışmaya katılmak isteyenler şiirlerini Edebî yâd ve Sanat Akademisine üye girişi yaptıktan
sonra karşılarına çıkacak olan ŞİİR YARIŞMASI BATMAN seçeneğine tıklayarak şiirlerini yarışma
için göndermiş olacaklardır.
e) Şiir yarışmasına katılım 15 Mart 2017 tarihinde sona erecektir. Sonradan gönderilen
şiirler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.
f) Yarışma sonuçları 30 Mart 2017 tarihine kadar ilan edilmiş olacaktır.
g) Yarışmaya katılan şiirler aşağıda ilan etmiş olduğumuz seçki kriterleri ve puanlama usulü ile
bildiride ifade edilen temalar ve ilhamları ışığında değerlendirilecektir. Şiirlerin bu kriterlere uygun
yazılması oldukça önem kazanmaktadır.
h) Seçki Kurulu Edebî yâd ve Sanat Akademisi Edebi Kurulu, Batman Kültür Müdürlüğü,
İstanbul Kültür Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Muş Alparslan
Üniversitesi ve Batman Üniversitesi Akademisyenlerinden oluşacaktır.
i) Dereceye giren ve ödül takdir edilen eserlerin ödülleri, daha sonra kesin tarih ve saat olarak
da ilan edeceğimiz 15 - 20 Nisan arasındaki bir günde düzenlenen programda takdim edilecektir…
Davetli şairler ile ödül alanlar tüm etkinliklere katılacak; ulaşım, konaklama… Vb. ihtiyaçlar Batman
İl Kültür Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.
j) Ödül alanların ve davetlilerin; ödül, plaket, belge ve hediyeleri Batman İl Kültür Müdürlüğü
tarafından takdim edilecektir.
k) Etkinlik komitesi üyeleri ve yakınları yarışmaya iştirak edemezler
J) Yarışmaya Katılmak isteyenler http://www.edebiyatvesanatakademisi.com/ a üye olduktan
sonra HESABIM da gözükecek olan " Şiir Yarışmasına Katıl(Ödüllü) seçeneğine tıklayrak
yarışmaya şiirlerini göndereceklerdir.
SEÇKİLER KİTABI
Yarışmaya katılan şiirler arasından Edebi Kurulu tarafından takdir edilen şiirler Batman Valiliği
İl Kültür Müdürlüğü tarafından kitaplaştırılacak, isteyen katılımcılara da gönderilecektir.
Seçkiler kitabına girebilmek en az ödül almak kadar önemlidir. Kitabın çok sayıda basılması ve
civar il ve ilçelere de gönderilmesi muhtemeldir.
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ŞİİR YARIŞMASI KRİTERLERİ VE PUANLAMA SİSTEMİ
a) Kardeşlik, yurttaşlık ve beraberlik bilinci temasına katkı sağlayan özgün yaklaşımlar (10
PUAN)
b) Temaya katkı sağlayan farklı, olumlu, yapıcı fikirler ( 10 PUAN )
c) Kardeşlik, yurttaşlık ve beraberlik bilinci temasına katkı sağlayan duygu zenginliği ( 10
Puan)
d) Temaya katkı sağlayan buluş değerindeki fikirler ( 5 PUAN ) çarpıcı ve özgün imgeler ( 5
puan ) TOPLAM 10 PUAN
e) Şiirde ahenk ( 5 ) , ritim, melodik ve müzikal unsurları sağlama mahareti ( 5 puan)
TOPLAM 10 PUAN
f) Noktalama, imla yazım kurallarına uygunluk ( her hatadan bir puan düşülecek) 10 PUAN
(Post modern şiirler de bu madde 5 puan olarak değerlendirilecektir. )
g) Dili doğru, güzel ve anlamlı kullanma becerisi ( 10 PUAN )
h) Söz sanatlarını, söz ve anlam oyunlarını kullanma ve uygulayabilme becerisi ( 10 PUAN)
i) Şiirin yazıldığı nazım türü ve tarzına göre şiirin dış yapısına uygunluk ve ustalık 10 PUAN
j) Şairanelik, akıcılık ve akılda kalıcılık unsurları ( 10 PUAN )
ÖDÜLLER
1. 2 Cumhuriyet Altını ( Hediyeler, Plaket, Belge )
2. 1 Cumhuriyet Altını ve Yarım Altın ( Hediyeler, Plaket, Belge )
3. 1 Cumhuriyet Altını
5 Mansiyon… Ödülü : ( Çeyrek altın, Özel Hediyeler, Plaket, Belge )
Jüri Özel Ödülleri ( Özel Hediyeler, Plaket, Belge )
AYRICA BİR ŞİİRE BATMANLI ŞAİR VAHAP AKBAŞ ÖZEL ÖDÜLÜ
ETKİNLİK ÇERÇEVESİ
Şiir Yarışması, Panel, Âşık Atışması, gezi, şiir şöleni ve benzeri etkinlikler Batman Valiliği’nin
geleneksel olarak düzenlediği “Kültür ve Turizm Haftası” etkinlik haftası içinde yapılacaktır.
Etkinliğe davet edilecek kişiler etkinliği düzenleyen Batman İl Kültür Müdürlüğü ve Edebî yâd ve
Sanat Akademisinin etkinlik kurulu tarafından seçileceklerdir.
Etkinlikler: Kardeşlik Temalı Şiir Yarışması, Şiirler de Kardeştir Temalı Panel, Aşık Atışması;
Batman, Hasankeyf, Midyat Mardin, Siirt Kültür ve Tanıtım Gezisi, Ödül Töreni, Batman Musiki
Cemiyeti ile davet edilen şair ve sanatçıların ortaklaşa düzenleyeceği şiir ve şarkı şöleni, çerçevesinde
yürütülecektir.
ORGANİZASYON KOMİTESİ
Batman Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Edebî yâd ve Sanat Akademisi Edebi Kurulu, Etkinlik
Komitesi mensupları: M. İhsan ASLANLI, Şahamettin KUZUCULAR, Şahin MUTLU ve Ecir
DEMİRKIRAN’dır.
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DUYURU

YAYIN İLKELERİ
Yayın Kurulu
Dergimiz “her mevsim bir
sloganıyla yılda dört sayı çıkacaktır.

sayı”

Dergimizde edebiyatın tüm şubelerinde
yazılar yayınlanacaktır.
Dergide yayınlanacak tüm yazılar Türk
Milletinin taşıdığı tüm milli ve manevi
değerlere uygun olmak zorundadır. Bölücü,
kişisel hakları ihlal eden, müstehcen, gayri
ahlaki yazılar kesinlikle yayınlanmayacaktır.
Her yazarın bir siyasi düşüncesi olabilir.
Dergimiz milletimizin birlik ve beraberliğine,
refahına hizmet eden tüm görüşlere saygılıdır.
Ancak dergimiz günlük politik mülahazalara
kapalı olacaktır.
Akademik makaleler tüm akademik
dergilerde olduğu gibi kaynaklarıyla birlikte
yayınlanacaktır.
Yayın hakkı satılmış, telif alınmış eserler
dergiye gönderilmemelidir. Bu durumda çıkan
hukuki sorumluluklardan yazarlar sorumlu
olacaktır.
Dergimizde önceden duyurulmak kaydı
ile yeterli yazıya ulaşıldığı takdirde Özel Sayı
da yayımlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan
Özel Sayı’nın yayımlanmasına Yayın Kurulu
karar verir.
Dergiye gelen yazılar yayın kurulu
tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan
sonra yayımlanır. Yayın ilkelerine uymayan
yazılar yayınlanmayacaktır.
Yazı
Kurulu
gönderilen
yayımlamamak hakkına sahiptir.

Yazılar,
derginin esaedergi@hotmail.com e
adresine gönderilecektir.

posta

Dergiye gönderilen yazılar Word yazı
formatında yazılacaktır.
Dergimizin ticari bir yönü ve amacı
olmadığı için yayımlanan yazılara telif ücreti
ödenmeyecektir.
Dergide yayımlanan yazılarda ileri
sürülen görüşler ve yazının yasal sorumluluğu
yazarlarına aittir.
Yayın kurulunun gözünden kaçan intihal,
alıntı gibi hususlardan da birinci derecede
yazarları mesuldür. Bir şekilde başkasının
yazılarını kendi adıyla yayınlatan kişiler tespit
edildiğinde hiçbir şekilde bir daha yazısı
yayınlanmayacaktır.
Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması
durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur.
Dergilerde yazılan yazılar yazarların veya
yayın
kurulunun
seçeceği
görsellerle
desteklenecektir.
Yayın Kurulu:
Aytül KAPLAN
Erdem KONUR
Halit YILDIRIM
Sevim KINALI
Şahamettin KUZUCULAR

yazıları

Yazı Kurulu, yayımlanan yazılarda
yazının bütünlüğünü bozmayacak küçük
düzeltmeler yapabilir.
Gönderilen
yazılar
yayımlansın
yayımlanmasın geri gönderilmez.
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