




EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ BATMAN ÖZEL SAYISI 

 

YIL: 1 / SAYI:2 Sayfa 1 

 

EDİTÖRDEN 

MERHABA 

 
 

Merhabalar, 

İkinci sayı, özel sayı ama hala devam eden 

bir heyecan… Görücüye çıkmak kolay değil 

demiş idik… 

Edebî Yâd ve Sanat Akademisi ailesi olarak 

bir kez daha birlikteliğimizden doğan gücümüzle, 

dostlarımızın birikimi, tecrübesi ile ulusal 

düzeyde bir yarışmayı ve arkasından müthiş bir 

etkinliği yüzümüzün akı ile gerçekleştirdik. 

Mutluyuz ve haklı olarak başarımızın gururunu da 

yaşıyoruz. 

Rüya gibi, hayal gibi bir etkinlik 

gerçekleştirdik. Şu an sadece fotoğraflarla 

avunuyoruz zaman denen acımasız rüzgârın alıp 

götürdüğü yaşanılan o güzel anların ardından. 

Güzel dostlar tanıdık… Güzel insanların hoş 

sohbetlerinden istifade ettik.  

Güzel mekânlarda ve yine bu mekânların 

güzel insanları tarafından ağırlandık.  Tam da 

yarışmanın ismine uygun, ruhuna uygun bir 

şekilde kardeşçe, dostça… 

En bakir güzelliklere şahit olduk Batman’da, 

Siirt’te, Tillo’da, Mardin’de, Midyat’ta…  

Hem Batman hem Siirt adeta bizi bağrına 

bastı. Valilerimiz, bürokratımız ve yörenin 

insanları bizlere en başta muhabbet sundular.  O 

kadar ki güler yüz, sevgi ve muhabbetle doyduk 

desek yalan olmaz.  

Abdulhavab Akbaş’ı andık rahmetle… 

Hatıralarını dinlerken duygulandık. Şiirleri ile 

hüzünlendik.  

Biz razı olduk bu insanlardan… Umarız bu 

insanlar ve bu mekânlar da bizlerden razı 

olmuşlardır. 

Sonuçta bir etkinliği sorunsuz bir şekilde 

sonlandırdık. Geriye sadece güzellikleri 

hatırlamak için bakıyoruz. Orada takılıp 

kalmıyoruz. “Dün dünde kaldı cancağızım, bugün 

yeni şeyler söylemek lazım” diyoruz ve yeni 

projelere hazırlanıyoruz. 

İlk olarak bir dernek kurduk. Önümüzdeki 

sayıda bununla ilgili duyuruları yapacağız. Yeni 

etkinlikleri bu derneğimiz üzerinden 

gerçekleştireceğiz inşallah. 

Dergimizin ilk sayısı beklediğimizin de 

üzerinde ilgi gördü. Çok güzel geri dönüşler aldık. 

Tabi bu arada olumlu eleştiriler de aldık. Bu 

eleştiriler, uzun soluklu yürümemiz için bize 

rehber olacaktır.  

Önümüzdeki sayılarımızda edebiyatın derin 

mevzularına açılacağız. Dönemler, akımlar, türler 

hakkında kalem oynatacağız. Eleştiriler, değiniler, 

değerlendirmeler yapacağız. Dergimiz bu yönüyle 

de bir mektep olma hüviyetine bürünecektir. 

Elbette şiirlerimiz, öykülerimiz, 

denemelerimiz de olacak. Amatör ruhu 

kaybetmeden sürekli çıtayı yükselterek aranılan 

bir dergi olma amacımıza doğru emin adımlarla 

yürüyeceğiz. Gücümüzü siz kıymetli 

okurlarımızdan ve bize katkıda bulunan kıymetli 

kalemlerimizden alacağız. 

O zaman sözü fazla uzatmadan size bu 

sayıda gönül iklimimizden sunduğumuz yepyeni 

bir âlemi buyurun beraber temaşa edelim. 

Yeni bir sayıda buluşmak dileği ile… 
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BATMAN ŞİİR ETKİNLİĞİ  

Şahamettin KUZUCULAR 

 

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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 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 tıklayarak 

yarışmaya şiirlerini göndereceklerdir.  
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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. 

  

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 ) 

 Ayrıca bir şiire Batmanlı Şair Vahap Akbaş özel ödülü  
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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 

ŞİİR YARIŞMASI SONUCU 

Batman Valiliği ile ve görevlendirmesi ile yaptığımız  “Kardeşlik”  temalı şiir yarışması 

sonuçlanmıştır. Yarışmaya gönderilen ve şartnamelere uyan şiirlerden 517 tanesi yarışmaya dâhil 

edilmiş, , temaya, uymayan, mükerrer yollanan, intihal özelliği gösteren vb bazı şiirler elemeye 

alınmamıştır. 

Esa ve İl Kültür Müdürlüğünün tespit ettiği sekiz kişiden oluşan Jüri 66 şiiri Finalist şiir 

olarak tespit etmiş, şiirler Jüri üyeleri tarafından ve önceden ilan edilen ölçütlere göre 

değerlendirilmiştir.   

Finale kalan her bir şiirin ödül alacak kadar bir diğerinden güzel olması yarışmaya ayrı bir 

güzellik ve ayrı bir zorluk katmıştır.   

Şiir seçkisi ve değerlendirmesi soyut bir konu ve seçenlerin her birinin ayrı ayrı öznel 

beğenilerinin toplamı olduğundan,  finale kalan 66 şiirin her birini ayrı ayrı kutlamak, her birini de 

ödülü hak etmiş gibi görmek en nesnel yaklaşım olmalıdır. 

Bize göre bu yarışmanın en önemsiz tarafı verilen ödülleri kimlerin veya hangi şiirlerin almış 

olduğu meselesidir.  Böyle bir yarışmayı düzenleyerek kardeşlik bilincine ve önemine dikkatleri 

çekebilmek,   milli birlik ve beraberliğimize bir katkı sağlamış olmak en büyük mükâfat, gerisi 

teferruattır.  ESA camiası olarak vatani bir görev kabul ettiğimiz bu organizasyonun bir parçası 

olmak, katılanlar ve bizim için büyük bir onurdur. 

Bu nedenle ödül boyutunu bir teferruat olarak görüyor,  yarışmaya iştirak eden herkesi 

gönülden kutluyor,    milli birlik ve beraberlik ihtiyacımıza harç koyacak enfes duygular, harika 

fikirler,   gönülleri sızlatacak gerekçeler ortaya koyan tüm şairlere çok teşekkür ediyoruz. 

Yarışmanın anısına basılacak olan kitapta şiirleri yer alacak her arkadaşımızı şimdiden tebrik 

ediyoruz.  
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BATMAN ETKİNLİĞİ KATILIMCI LİSTESİ 

1.Şahamettin KUZUCULAR    Panel / Seçki Kurulu – ESA Genel Koord. 

2. Mehmet DEMİREL                    Şair / ESA 

3.Tayyib ATMACA            Seçki Kurulu- Hece Taşları Gen. Koord. 

4.Yusuf BÜYÜKBOYACI                  ESA Seçki Kurulu - Editör Şair / Yazar 

5.Fatma ERSEM YARGICI        Akıl Fikir Yayınları Sahibi  

6.Mansur EKMEKÇİ                       Araştırmacı Yazar, Halk Şairi 

7.İhsan ÖKSÜZ                               Halk Ozanı/ Atışmacı Dernek Başkanı- 

8.Rıza ÇİFTÇİ                                 Halk Ozanı / Atışmacı- 

9.Cevat BİLGİLİOĞUL                      Halk Ozanı / Usta Türkücü- 

10.Doğancan ÖLPER                         Halk Ozanı / Bektaşi Türkü-Semah 

11.Yaşar BAYAR                               Şiir Birincisi                                       

12.Yasin MORTAŞ                              Şiir İkincisi                                                    

13.Ali PARLAK                                   Şiir Üçüncüsü 

14.Halil GÜRKAN                            Mansiyon 

15.Ertuğrul BELDAĞLI                     Mansiyon        

16.Muhittin BULUT                        Mansiyon 

17.Halit YILDIRIM                         Mansiyon                                           

18.Ali Cem AKBULUT                 Jüri Özel 

19.Yusuf Makine                             Jüri Özel                                             

20.Hasan AKAR                               Şair/Yazar-Tokat Şairler/Yaz. Dern. Gen. Yay. Yön. 

21.Taner KARATAŞ                        Şair / ESA                   

22.A. Süreyya DURNA                  Şair / ESA 

23.Mustafa BERÇİN                        Şair / ESA 

24.Salih ÖZEL (Evreni)                 Şair / ESA 

25.Celil ÇINKIR                            Şair / ESA 

26.Şerife GÜNDOĞDU                Şair / ESA 

27.Ersin GÜNDOĞDU                   Şair / ESA 

28.Ulvi YÜRÜK                            Şair/ ESA 

29.Zeynel Abidin PAYAS               Şair/ Hatay Şairler/ Yazarlar Derneği 

31.Fikret GÖRGÜN                      Şair / Eskişehir Şairler/ Yazarlar Derneği                    

32.Kadir KAYA                              Şair/Yazar ESA         

33.Hüseyin Aykan ÇINKIR           Şair/Esa 

34.Mustafa AYAZ (Kurbanoğlu)      Âşık/ ozan   

35.Cuma Ali ÇETİN                   Şair/ESA 

36.Arif SARITÜRK                       Şair/ESA 

37. Hasan GAZEL   Yayımcı 

38. Gülşen GAZEL   Yayımcı 
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BATMAN ETKİNLİKLERİ PROGRAMI… 

  

20 NİSAN 2017PERŞEMBE 

08.00 - 09.00 Batman Kahvaltı 

09.00 - 16.30 Siirt Gezisi 

16.30 – 17.30 Batman’a Dönüş 

17.30 – 19.00 Akşam yemeği 

20.00 –  22.00 Batman Âşıklar Programı 

  

21 NİSAN 2017 CUMA 

09.00 - 10.00 Kahvaltı 

10.00 -  11.30 Batman Gezisi 

11.30  - 12.30 Öğle yemeği 

12.30  - 13.30 Cuma Namazı 

14. 30 – 16.30 Şiir Ödül Töreni ve Panel 

16..30  - 18. 30  Akşam Yemeği 

19.00  - 21.00 Türk Halk Müziği Konseri 

  

22 NİSAN 2017 CUMARTESİ 

08.00 - 09.00 Batman Kahvaltı 

09.00 16. 30 Hasankeyf-Midyat ve Mardin Gezisi 

16.30 – 18.30 Batman’a Dönüş 

18.30 – Batman Konuklarla Özel Programı  

  

23 NİSAN 2017 PAZAR 

Kahvaltı ve Dönüş Programı 
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DAĞI ÖZLEYEN ADAMIN ARDINDAN 

Halit YILDIRIM 

Dünya insanoğlunun bir 

müddet misafir olduğu iki 

kapılı bir handır. 

Doğumunuzla ilk kapıdan 

girersiniz, ömür denen bir 

vade içerisinde mevsimden 

mevsime yürürken bir de 

bakmışsınız ikinci kapıdasınızdır. Gel denilir ve 

gidersiniz ebedi mekânınıza… Ardınızda 

bıraktıklarınız firak zannetse de bu gidişinizi 

sizin için bir vuslattır gitmek aslında… Ebedi 

yurdunuza kavuşursunuz… Daha da önemlisi 

sizi yaratan Rabbe kavuşmadır bu gidiş…  

Ardınızda sadece evlad-u ıyal kalmaz. 

Bazen adınızı da bırakırsınız fani âlemin köhne 

duvarlarında… Bir şiir yazarsınız dağlara, 

dağlar okur mısralarınızı her rüzgâr esende… 

Bir öykü yazarsınız bir garip kendini bulur satır 

aralarında…  

İşte 1954 yılında Batman’ın Hasankeyf 

İlçesinde başlayan yolculuk sizi Çorlu’da ikinci 

kapının eşiğine getirir. Sonrası malum… 

Abdulvahap Akbaş… Edebiyatçı, şair, 

yazar… Bir baba, bir eş, bir ağabey, bir 

öğretmen, bir arkadaş, bir dava adamı… 

Onu 2008 yılında Türkiye Yazarlar 

Birliği’nin Edirne’den Ardahan’a Kültür 

Kervanı Projesi gereği Çorum’da verilen 

molada tanıdım. Daha sonra 2012 yılında 

Osmancık Kızılırmak Şiir Akşamları programı 

için ikinci kez Çorum’a geldiğinde daha da bir 

yakınlaştık, sohbet ettik, yolculuk ettik. Dergi 

için kaç kez yazı istedimse geri çevirmedi. 

Sadece son günlerine doğru rahatsızlığını beyan 

etti ve affını istedi. Bize bir vasiyet gibi 

söylediği şu sözleri hala kulağımda… 

“Çocuklar için bir şeyler yazın. Bizim çocuk 

edebiyatında çok eksiğimiz var.” 

Çocuklar için çıkaracağım öykü kitabını 

ona ithaf edeceğim nasip olursa… 

Hoş sohbet bir insandı. Bilge 

insandı. Güzel insandı vesselam… Her 

fani gibi o da bu âlemden çekip gitti. 

Geride birçok eser bıraktı. Bir 

kısmını bizzat elinden almak nasip oldu. 

Kütüphanemizin nadide eserleri arasında bir 

hatıra olarak duruyor. Okuduk ve çok müstefit 

olduk. Düşünceyi Uyandırmak, Zamandan 

Kurtarılanalar, İnşirah, Efgan, Gül Kıyımı bu 

eserlerden bazıları… 

İstanbul Edebiyat Fakültesi mezunu 

olmanın hele hele Mehmet Kaplan gibi büyük 

hocaların öğrencisi olmanın avantajı ile içten, 

sade, anlaşılır, insanı sıkmayan samimi 

satırların, içli mısraların, su gibi berrak çocuk 

kitaplarının yazarı idi o… Özellikle deneme 

kitaplarında sağlam görüşleri, isabetli tespitleri 

ile beni etkileyen bir yazardı. Şiirleri; ağır ve 

gereksiz sanat mülahazaları yerine yine samimi, 

içten, Anadolu kokan mısralardan oluşuyordu. 

Bu yönüyle de duygularımıza tercüman olmuş 

bir şairdi merhum Akbaş... 

Kader bir yarışma vesilesi ile onun adına 

düzenlenen bir yarışmada, onun doğduğu 

topraklara çekti bizi. Kendi yoktu ama eşi, kızı, 

kardeşi ve hemşehrileri misafir ettiler bizi 

doğunun bu kadim kentinde… Dostlarının 

ağzından birebir hatıralarını dinledik, onu 

hatırladık, onu yâd ettik… Hüzünlendik, 

gözlerimiz doldu… Boğazımıza düğümlenen 

kelimelerle ona rahmet diledik… 

Ve yine rahmet diliyoruz…  

Mekânın cennet olsun ey dağı özleyen 

dağ gibi adam… 
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GİDEMEYENLER İÇİN BATMAN TANITIMI 

Sibel CİHAN 

 

BATMAN'IN COĞRAFİ KONUMU 

Rakımı: 550 m, Kuzeyde Muş - batıda 

Diyarbakır - doğuda Bitlis ve Siirt - güneyde 

Mardin ile komşudur. Kuzey ve kuzeydoğusu 

yüksek sarp ve dağlık güneyi ise dağlık ve 

engebelidir. Merkez İlçenin Kurulu olduğu 

alan, Dicle Nehri ve bu nehrin yan kolları 

olan Batman ve Garzan Çayları arasında kalan 

Batman Ovası üzerindedir. Bu ovanın etrafı 

Raman, Garzan ve Aydınlık dağları ile 

çevrilidir. 

Dicle Nehri, Batman, Sason, Garzan ve 

Pisiyar çayları önemli akarsulardır. Sason ve 

Sorkan çayları Batman Çayına; Kozluk'un 

kuzeyindeki Aydınlık dağlarından doğan 

Pisiyar Çayı ve diğer küçük dereler Garzan 

Çayını oluşturur. Kulp Çayı Sorkan ve Sason 

Çayları Batman Çayını oluştururlar. Batman 

ve Garzan çayları Dicle'ye dökülürler. Ayrıca 

Gercüş yöresinde Gürbüz ve Aydınlı Dereleri 

Dicle'ye dökülür. 

İl sınırları içinde Gercüş - Kırkat Göleti 

ile Kozluk Ceffan Göleti ile Gercüş - Kırkat 

Göleti 1984 yılında DSİ tarafından yapılmış 

olup sulama amaçlı göletlerdir. Kozluk 

Ceffan Göleti elektrik amaçlı yapılmıştır. 

Batman, Güneydoğu Anadolu 

bölgesinde, Dicle'nin aktığı topraklarda 

zengin tarihi geçmişi koruyan Batman ve 

antik kenti Hasankeyf, bini aşkın 

mağaralarıyla, tarihsel anıtlar ve doğa 

harikalarıyla dolu gizemli bir şehrimizdir. 

Batman'da Yapmadan Dönme  

Batman İlini ziyaret etmeye gelen yerli 

ve yabancı turistlerin, mutlaka Batman 

(Malabadi) Köprüsünü, tarihi Hasankeyf 

İlçesi ören yerini (Zeynel Bey Kümbeti, İmam 

Abdullah Zaviyesi, Dicle Köprüsü, Kale 

Kapıları, Büyük ve Küçük Saraylar, Ulu 

Camii, Mağara Kiliseler, Mağara Mescitler, 

Arkeolojik Kazı Alanları, Suyolları ve top 

yekûn Hasankeyf Harabeleri) ile Mor-

Kiryakus manastırı, Mor Aho Manastırı, 

Kozluk Kalesi ile Kozluk ve Sason ilçe 

merkezlerinde ve kırsalında bulunan kale, 

manastır ve camileri, Petrol mahzeni Raman 

Dağlarını gezip görmeleri gerekir. Ayrıca 

Batman merkezde Çömçe, Hanedan, 
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Bahçıvan ve Kazım Usta lokantaları ile 

Hasankeyf’te yol Geçen hanında bol yağlı et 

yemekleri, hamur işleri, süt ürünleri, yöreye 

özgü çorbalar ve tatlılar ile Dicle Nehrinin 

Şabbot Balığı ve tandır ekmeğini yiyebilirler. 

Doğa aktivitesi olarak, Hasankeyf’te mağara 

turizmi, Dicle ve Batman Çaylarında sportif 

olta ve ağ balıkçılığı, Hasankeyf ören yeri, 

Raman ve Mereto yaylalarında dağ ve doğa 

yürüyüşü etkinliklerine katılabilirler. (1)  

Batman ve yöresinde geleneksel el 

sanatlarının başında dokumacılık gelmektedir. 

70 yıl öncesine kadar Hasankeyf’teki bu 

dokuma işi 300 ün üzerindeki tezgâhlarda 

dokunuyor ve halkın geçimi bununla 

sağlanıyordu. Erkek ve kadın giysisi olarak 

kullanılan bu dokuma işi kumaşların üretimi, 

zamanla gelişen teknolojiye ve tekstil 

sanayine yenik düşmüş ve bugün için bu ilkel 

tezgâhlardaki üretim durmuştur. Ancak, halen 

Hasankeyf’te bu dokuma işi ile uğraşan 5-6 

esnaf bu sanatı icra etmektedir. 

Batman ve yöresinde iğne oyası, dantel, 

kaneviçe üzerinde nakış, yün çorap, kazak ve 

benzeri el örme işleri çok yaygındır. Bunun 

dışında son yıllarda çok kazançlı bir hal alan 

kilim ve halı dokumacılığına büyük bir rağbet 

vardır. Batman merkez ve ilçelerinde kilim ve 

halı dokuma tezgâhları kurulmuş bu alanda 

eğitici temin etmek için kurslar açılmış ve bu 

kurslar sonunda yetişen eğiticiler başta Beşiri 

ilçemiz olmak üzere birçok yerde kilim ve 

halı dokumaya başlamış, dokunan halı ve 

kilimler yurt içi ve yurt dışında 

pazarlanmaktadır. 

BATMAN'IN TARİHÇESİ 

Batman tarihi itibarıyla yeni bir şehir 

olmasına karşın yerleşim alanında kurulan 

şehirlerin tarihi Sümerlere kadar uzanır. İluh 

Tepesi'nin bulunduğu alanda bir Sümer şehir 

yerleşiminin bulunduğu, ancak bataklık bir 

arazi üzerine kurulu olduğundan şehrin zaman 

içerisinde yeraltına göçtüğü düşünülmektedir. 

(2)  

M.Ö. 3 bin yıllarında, bugün 

Mezopotamya denilen Dicle-Fırat nehirleri 

arasında yer alan bölgeye “Subaru”  denildiği, 

Sümer ve Akad’lardan kalma belgelerden 

anlaşılmaktadır. Yukarı Dicle bölgesinin ilk 

uygar halkı Subaru’lardan sayılan 

Hurri’lerdir. Hurri, Babil dilinde mağara 

demektir. 

Batman'ın tarihi hakkında en eski 

bilgiler halk hikâyeleri, mitler ve Heredot 

tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre 

MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros 

karşıtı Erpagazso M.Ö. 550 yılında yenilince 

MED asilzadeleri arasındaki utancından 

dolayı MED'lerin yaşadığı Media bölgesinin 

kuzey batı ucundaki topraklarına çekilmek 

zorunda kalmış. Başka bir görüşe göre de 

Kyros Pers egemenliği altında kalmamak için 

bu bölgeye yerleşmiştir. Karaçalı, sazlık ve 

bataklıktan oluşan bu bölgenin ortasında 

yapay bir adacık oluşturup, adına han obası 

anlamında olan "ELEKHAN" denilmiştir. 

(M.Ö. 546)  

Elekhan, 194 yıl bağımsız ve mutlu bir 

dönem geçirerek 352 yılında Büyük 

İskender'in istilasına uğramıştır. Daha sonra 

Lesepkoslar, Partlar, Romalılar, Sasani ve 

Bizans’ın hâkimiyetine girmiştir. Artuklular, 

Moğollar, Ilhanlılar, Celaliler, Karakoyunlu 

(Pezrese) Akkoyunlular ve 1500 yılında 

Savefilerin eline geçmistir.(3)  
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1515 yılında, 4. Murat'ın Bağdat seferi 

sırasında kendisine büyük yararlıklar gösteren 

Turhan oğlu Mahmut Pasa'ya Elekhan’ı içine 

alan Batman suyu ile Botan suyu arasında 

kalan bölgenin tamamını vermiştir. Bu 

gelişmeden sonra Elekhan telaffuz 

değişikliğine uğrayarak halk dilinde ELAH 

zamanla "ILUH" ismini almıştır. İluh köy 

birimi olarak kayıtlara geçmiş ve Siirt 

vilayeti, Elmedin kazasına bağlı olarak 

benliğini sürdürmüştür. 

Elmedine yerleşim birimi 1926-27 yılı 

ilkbaharında bugünkü Batman Çayının 

taşması nedeniyle haritadan silinmiş ve İluh 

köyü Beşiri (Kobin) ilçesine bağlanmıştır. 

Batman isminin nereden geldiği hakkında 

görüşler olmayıp, bir görüşe göre bugünkü 

Batman Çayının adı 1950'li yılların basında 

Iluh köyüne verilmiştir. Yaygın olan görüşe 

göre de Iluh köyünün aşağı kısmında ilk 

deneme kulesi kurulduğunda TPAO'nun 

tesislerinin bulunduğu bölgeye bakmaktan 

gelen Batman adı verilmiştir. 

1937 yılında bucak haline getirilen Iluh, 

1940'lı yılların sonları ile 1950'li yılların 

başlarında bölgede var olan petrol filizlerinin 

değerlendirilmesi sonucunda Iluh bucağında 

her alanda büyük gelişme sağlanmıştır. Bu 

gelişmeler üzerine 2 Eylül 1957 tarihinde ilçe 

teşkilatı olarak kabul edilmiştir. 

1955 genel nüfus sayımında Iluh 

nüfusunun 4713 olarak kaydedilmesiyle 2 

Kasım 1955 yılında Belediye teşkilatı 

kurulmuştur. 1990 yılına kadar çok hızlı bir 

gelişme yaşayan Batman, 16 Mayıs 1990 tarih 

ve 3647 sayılı kanunla Türkiye'nin 72. ili 

olma unvanına kavuşmuştur.(4)  

BATMAN VE İLÇELERİNDEKİ KÜLTÜREL VE MİMARİ  VARLIKLAR 

 

Hasankeyf 

Dicle’nin kıyısında, zamanında 

medreseler, rasathane, darüşşifa ve diğer 

eğitim kurumlarıyla bölgenin ilim ve kültür 

merkezi olan Hasankeyf, ulaşım yolları ve 

ticaret merkezlerinin yer değiştirmesiyle 

günümüzde önemini yitirmiştir. 

İlçe, sahip olduğu zengin tarihsel 

yapılar nedeniyle 1981 yılında bütünüyle sit 

alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır. 
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GAP projesi kapsamında bulunan Ilısu Barajı 

nedeniyle bu tarihsel yapılar bütünüyle sular 

altında kalacaktır. Bu konuda çalışmalar 

Kültür Bakanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülmektedir. 

Tarihçe: Hasankeyf’in ne zaman 

kurulduğu tam olarak bilinememektedir. 

Şehrin jeopolitik yapısı çok eski bir yerleşim 

merkezi olduğu ihtimalini 

kuvvetlendirmektedir. Bugün bile zaman 

zaman bazıları mesken olarak kullanılan çok 

sayıdaki mağaralar, insanların çok eski 

çağlarda burada yerleştiklerini 

göstermektedir. 

Mevcut bilgilere göre, Hasankeyf 

kalesinin kurulması, MS. 4'üncü yüzyıla 

rastlamaktadır. Bu yüzyıl ortalarında, 

Diyarbakır çevresini ele geçiren Bizans 

İmparatoru Konstantinos, bölgeyi korumak 

amacıyla iki sınır kalesi inşa ettirmiştir. Bu iki 

kaleden birisi Hasankeyf Kalesidir. 

Kale, Sasanilere karşı siyasi bir önem 

kazanınca, daha sağlam bir şekilde yeniden 

tahkim edilmiştir. Hasankeyf, MS. 639 

yılında Emeviler tarafından fethedilmiştir. Bu 

tarihten sonra; Abbasiler, Hamdaniler, 

Mervaniler, Artuklular, Eyyubiler ye 

Osmanlılar hâkimiyet kurmuşlardır. 

Hasankeyf en parlak dönemini Artuklular 

döneminde yaşamıştır. Merkezde bu 

dönemden kalan pek çok tarihi eser 

mevcuttur.(5)  

Hasankeyf Örenyeri  

Hasankeyf ören yerini güney ve 

güneydoğudan çevreleyen kalkerli arazi 

yapısının verdiği imkânlarla, sanki doğa ve 

insanın burada el ele vererek giriştikleri ortak 

bir çalışma sonucu meydana getirdikleri 

mağara evler ile oluşturulan derin ve heybetli 

kanyonlar, muhteşem bir yeryüzü şeklini 

meydana getirmiştir.  

Dört bini aşkın mağaranın bulunduğu bu 

bölge, dünyada benzeri az bulunan bir doğa 

harikasıdır. Dicle Nehrinin menderesler 

çizerek aktığı binlerce yıllık süreçte oluşan 

dar vadiler ve sel sularının yamaçlardan 

akarak Dicle’ye ulaştığı bölgelerde meydana 

gelen derin çukurlar ve buna bağlı olarak 

ortaya çıkan engebeli yapının biçimlendirdiği 

yeryüzü şekillerinin seyrine doyum 

olmuyor.(6) 

Hasankeyf Mağaraları  

 

Tarihin karanlık çağlarından beri veya 

insanlığın yerleşik hayata uyum sağladığı 

tarihten bu yana bir barınma ve iskân yeri 

olarak kullanılan Hasankeyf’teki bu 

mağaralar, yapılış biçimlerinden hiçbir şey 

kaybetmeden günümüze kadar gelmiş ve her 

devirde bu çok fonksiyonlu özelliklerini 

korumuşlardır. Yaklaşık 4000 adet civarında 
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olan bu mağaralar, milattan yıllar önce Kuzey 

Mezopotamya da hükümranlık sürdüren 

mağara devri sakinleri olan Sümerlere, 

Asurlulara ve Babillilere barınma merkezi 

olmuşlardır.  

 

Başlı başına bir yerleşim alanı ve tarihi 

süreç içinde birçok medeniyetlerin merkezi 

olan bu mağaralara, karşı kayalıklardan 

birleşik kaplar esasına dayalı sifon benzeri bir 

sistemle, düz alanlara döşenen künkler ve 

kayalıklara oyulan kanallardan sonra 200 

metre derinliğindeki bir vadiden de 

geçirilerek temiz su ulaştırılmıştır. Fizik 

Kanunlarına ilham olmuş çok sayıdaki su 

sistemleri, Hasankeyf’teki su medeniyeti 

içinde görmek, her zaman mümkündür. (7)  

Hasankeyf Sarayı:  

 

Hemen hemen yıkılmış kalan 

bölümlerde toprakla örtülmüştür. Hiçbir 

yazıtta rastlanmadığı gibi yazılı kaynaklarda 

da çok az bilgi vardır. Ancak kimi yapım 

özelliklerine bakılarak XII. yüzyıl Artuklu 

dönemine tarihlenmektedir. 

Hasankeyf Köprüsü:  

Dicle üzerinde yer alan yapının yazıtı 

yoktur. Yapım özelliklerinden XII. yüzyıl 

Artuklu dönemine tarihlenmektedir. 

 

" Kesme ve molaz taşla çok az tuğla ve 

ahşap kullanılarak yapılan köprüden 

günümüze kadar gelen kalıntıların Dicle 

Nehri'nin sol yakasında küçük bir kemer 

ortada iki ile sağ yakadaki ayaktadır. 

Malabadi Köprüsü 

 

Batman-Diyarbakır sınırında Batman 

Çayı üzerinde yer alan köprü 1147 yılında 

Timurtaş tarafından yaptırılmıştır. Her biri 

farklı uzunluklarda kırık hatlar halinde üç 

bölümden oluşan köprünün orta bölümü 

kayalıklar üzerinde oturtulmuş bir kütle 

halindedir. Türkülere esin kaynağı olan 

Malabadi Köprüsü son derece zarif ve uyumlu 
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geometrisiyle görkemli bir Artuklu eseridir. 

Bu ünlü köprü dünyadaki taş kemerli köprüler 

içinde kemeri en geniş köprü olma özelliğine 

sahiptir. Köprünün her iki yanında kervan ve 

yolcular için barınaklar yapılmıştır."[8] 

Memikan Köprüsü  

 

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Garzan 

Ovasındaki yerleşim birimlerinin, özellikle 

Hasankeyf’le olan ticari ilişkisini sağlayan 

Memikan Köprüsü, bu bölgeden geçen İpek 

Yolunu, geçit vermeyen Garzan Çayı 

üzerinden karşıya bağlantısını sağlayan 

stratejik bir noktasında yer almaktadır. 

Memikan Köprüsü, şu anda harap 

durumdadır.  

İmam Abdullah Zaviyesi ve Ulu Cami 

 

Dikdörtgen bir avlunun içinde, kare 

planlı olarak inşa edilmiş olan İmam 

Abdullah türbesinin sağ köşesinde yine kare 

planlı olarak inşa edilmiş bir kule ve türbenin 

güneyinde uzun dikdörtgen şeklinde yapılmış 

bir mescit vardır. Türbe ile kule arasındaki 

beşik tonozlu girişin kapı kanatlarının ahşap 

oymacılığında ve türbenin kubbesinde 

bulunan âlemdeki incelik, 14.yüzyıl sanat 

zevkinin özelliklerini taşımaktadır. Sanat 

değeri yüksek olan bu kapı, Diyarbakır 

Müzesinde koruma altındadır. 

XIV. Yüzyıl başlarında yapılan camii 

(T) planlı şemasına sahiptir. İmam Abdullah 

Zaviyesi; Dicle Nehri'nin kuzey kıyısında 

kentin kuzeyindeki tepe üzerinde yer alan 

yapılar grubunun yapım tarihi belli değildir. 

Günümüze ulaşan kalıntılardan İmam 

Abdullah'ın Türbesi çevresinde geliştirildiği 

anlaşılmaktadır. Yapılan dikdörtgen bir 

avlunun çevresinde dizilmiştir. Kuzeyde 

tromplu kubbeyle örtülü türbe kuzeydoğuda 

ise kare planı kule yer almaktadır. (9)  

Hızır Bey Camii  

 

Batman’ın Kozluk ilçe merkezinde 

bulunan Hızır Bey Camii, ilçenin en büyük 

camisidir. Miladi 1512 yılında Sason ve Hezo 

(Kozluk) Beyi Ebubekir Roşkinin oğlu Hızır 

Bey tarafından yaptırıldığı mevcut 

kitabesinde ifade edilmektedir. 
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İbrahim Bey Camii  

Batman’ın Kozluk ilçe merkezinde 

bulunan bu Caminin giriş kapısı üzerindeki 

kitabeye göre, 1705 yılında Garzan 

Aşiretinden Murtaza bey oğlu İbrahim bey 

tarafından caminin yaptırıldığı anlatılır.  

Caminin minaresi beş kenar bir kaide 

üzerine inşa edilmiş olup mimari yapısında 

üstün bir sanat değeri ve ince bir zarafet 

vardır. 

 

Ayrıca minare çift yollu olarak inşa 

edilmiştir. Bu yollardan bir tanesi 100, diğeri 

de 99 basamaklıdır. (10) 

Zeynel Bey Kümbeti  

 

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın 

oğlu Zeynel Bey için yapılmış olup 

Akkoyunlu Beyliği devrinden (1460-1487) 

kalma bir anıt mezardır. Anadolu’daki anıt 

mezar geleneğinin ilk örneği olan Zeynel Bey 

Kümbetinin kuzey kapısı üzerindeki kitabede 

“11 Ağustos 1473 yılındaki Otlukbeli 

Savaşında şehit düşen Bahadır Han Hasan 

Bey in oğlu Zeynel Bey için yapıldığı” 

anlatılır. 

KALELER 

Pertükân Kalesi:  

Sason’un 4 km. güneybatısında bulunan 

Tekevler (Gündenu) köyünün doğusunda yer 

alan bu kale, oldukça harap durumdadır. 

Ulaşımı kolay olduğu için tarihteki 

çatışmalarda birçok kez el değiştirdiği 

anlaşılmaktadır. Kale duvarlarındaki yer yer 

çökme ve açılan büyük gedikler, kalenin 

savaşlarda odak noktası olduğunu 

göstermektedir. 

Beksi Kalesi 

 

Sason ilçesinin 7 km. kuzey batısında 

bulunan Meydanok dağının güney yamacında 

bulunmaktadır. Bekiş köyü yakınında bulunan 

ve kısmen harap durumda olan bu kalenin 

vadiye hâkim bir dağın yamacında, kuvvetli 

bir savunma taktiği ön planda tutularak 

Bizanslılar tarafından inşa edilmiş olması, 

hiçbir devirde ele geçirilmediğini 

göstermektedir. Çünkü ele geçirilmesi çok zor 

olan bir coğrafi yapıya sahiptir. 

Kandil Kalesi,  

Kozluk ilçesinin 6 km. kuzey batısında, 

Sason’a giden eski yol üzerindeki 

Bölükkonak (Hergemo) köyünün güneyinde 

bulunan bir tepe üzerinde inşa edilmiştir.   
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Bu kale, doğudaki kalelerin tahkimi 

amacıyla ve dış güçlerin Erzen bölgesine 

girişini önlemek üzere 4. Yüzyılın ilk 

çeyreğinde Bizanslılar tarafından inşa 

edilmiştir. 

Rabat Kalesi,  

Kozluk ilçesine bağlı olan Rabat 

Köyü'ndeki kalenin 4. yüzyılda inşa edildiği 

tahmin edilmektedir. 2 bin yıl boyunca 

karakol savunma konumunda olan kale, kendi 

döneminin en sağlam ve korunaklı 

kalelerinden biriydi.  

 

Son zamanlarda kalenin turizme tekrar 

kazandırılması için çalışmalar yapılmaktadır. 

Bozikân Kalesi,  

Sason ilçesinin 25 km. kuzeyinde 

bulunan Kaleyolu (Bozikân) köyünde 

bulunmaktadır. Bizans dönemine ait olan bu 

kale de diğer kaleler gibi 4 yüzyıl 

yapılarından olup, doğudan batıya ulaşımı 

sağlayan ipek yolunun bu bölgesindeki 

kontrolünü sağlayan bir görev üstlendiği 

söylenmektedir. 

 

Kozluk (Hezo) Kalesi,  

 

Hasankeyf, Siirt ve Maiferkeyn (Silvan) 

arasındaki üçgende yer alan Erzen bölgesinin 

önemli kalelerinden biri olan bu kale, M.S. 

416 yılında Pers Hanedanı için dini bir 

merkez olarak kayalık bir tepe üzerine inşa 

edilmiştir. Ancak zamanla ortaçağın bu 

bölgesinden geçen ipek yolunun önemli bir 

üssü olarak bütün ulaşımı kontrol eder bir 

konuma gelmiştir. Uzun yıllar İran 

İmparatorluğuna bağlı kalan Kozluk Kalesi, 5. 

Yüzyılda bir Nasturi piskoposluğunun 

merkezi durumunda iken, M.S.639 yılında 

İyaz Bin Ganem komutasındaki Müslüman 

orduları tarafından ele geçirilmiştir. Oldukça 

harap durumda olan kale, Kozluk ilçe 

merkezinin kale mahallesinde bulunmaktadır. 

Hasankeyf Kalesi 

Yekpare taştan yapılmış olan Hasankeyf 

kalesi, Dicle nehri kıyısında ve nehirden 200 

m. yüksekliğindedir. M.S.363 yılında bir 

Süryani piskoposluğunun merkezi olarak 

Bizanslılar tarafından yapılmıştır. Hasankeyf 
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kalesinin iki kapısı vardır. Doğudaki kapıya 

İmam Abdullah Kapısı, Batıdaki kapıya da Sır 

Kapısı denilmektedir. Kaleye basamaklı 

merdivenler şeklinde olan bu yollardan çıkılır. 

Kale duvarlarında birçok kitabe yer 

almaktadır. Kaleye su taşımak için Dicle 

nehrine inen biri açık diğeri gizli iki takviye 

yol yapılmıştır. 200’er basamaklı olan bu 

merdivenli yollar halen sağlam durmaktadır 

 

Mor Kiryakus Manastırı  

Mor Kiryakus Manastırı, İlk çağ 

Hıristiyanlığın fetret devri olan 4.yüzyılda, 

yaklaşık M.S. 457 yılında yapılmış olması 

kuvvetle muhtemeldir. 

 

17.yüzyılın sonuna kadar birkaç kez 

devlet tarafından onarılan Mor Kiryakus 

Manastırı, bu tarihte üst katın ilave edilmiş 

olduğu rivayet edilmektedir. Mor Kiryakus 

manastırı ile birlikte, Turabidin bölgesinin 

engebeli yapısı üzerine serpiştirilmiş olan bu 

gizemli ve eşsiz mimari güzellikteki manastır 

ve kiliselerin bugün için cemaatleri 

kalmadığından birçoğu metruk duruma 

düşmüştür.  

Büyük bir bölümü yıkık durumda olan 

Mor Kiryakus manastırında, birbirine bitişik 

çok sayıda ve farklı ölçütlerdeki odaların 

mevcut olması, buranın bir ibadethane, 

medrese ve inziva yerinden oluşan bir külliye 

olduğu anlaşılmaktadır. (11)  

Mor Aho Manastırı  

 

Dicle nehrine yaklaşık 150 metre 

yükseklikte bulunan ve Dicle’ye hâkim bir 

düzlükte inşa edilmiş bulunan Mor Aho 

Manastırının yapım tarihi hakkında kesin bir 

bilgi yoktur.  (12) 
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BATMAN BİRLİKTELİĞİ 

                                 Halil GÜRKAN 

 

19 Nisan 2017 (Çarşamba) 

Önce “edep” sonra “edebiyat” düsturu 

ile faaliyet gösteren Edebiyat ve Sanat 

Akademisi (ESA) Sitesi’nin Dörtyol 

buluşmasında yaşanan güzellikler arasına 

geleceğe ait bir başka güzelliğin eklendiğini 

büyük bir keyifle gördük. Sitenin sahibi 

Şahamettin Kuzucular, Batman’dan gelen 

ESA üyesi Şahin Mutlu ve Ecir Demirkıran’ın 

teklifi üzerine benzer etkinliğin Batman’da da 

yapılmasına karar verdiklerini bildirdi. Bütün 

katılımcılar gibi ben de son derece memnun 

kaldım; çünkü ESA ailesi olarak yeniden bir 

araya gelecektik. Hem de bu birliktelik 

Yaradan’ın kültürel zenginlikler bakımından 

oldukça cömert davrandığı Batman ilimizde 

gerçekleşecekti. 

ESA’nın duyurusunda 15 Kasım 

2014’te kaybettiğimiz Batman’ın ve 

Türkiye’nin önemli şairlerinden A. Vahap 

Akbaş anısına yapılacak olan ve konusu 

“KARDEŞLİK” olan 

bir şiir yarışması 

düzenlendiğini 

öğrendik. Sevincimiz 

ikiye katlandı. Hem 

Türk edebiyatı yeni 

yeni eserler kazanacak, 

hem de Batman ve 

yöresini gezip o mistik 

havayı teneffüs 

edecektik. 

Nihayet 

etkinliğin başlangıç 

tarihi olan 19 Nisan 

2017 Çarşamba günü 

geldi. Eskişehir’den Ben (Halil Gürkan), 

Şerife Gündoğdu, Ersin Gündoğdu, Fikret 

Görgün, Kadir Kaya ve Ulvi Yürük; 

Bolvadin’den Mustafa Karaer, A. Osman 

Karaer ve Çorum’dan Halit Yıldırım ile 

birlikte Ankara Esenboğa Hava Limanından 

Ankara- Batman Uçağında yerimizi aldık. 

Batman’a yaklaşırken kuşbakışı seyretme ile 

heyecan ve sevinç duyguları 13.45’te Batman 

Hava Limanı’na inişimizle zirve yaptı.  

Bekleme salonunda Şahin Mutlu’nun 

güleryüzü hepimizi mutlu etti. Göreceğimiz 

misafirperverliğin kalitesini belirtir bir 

sıcaklıkta karşılandık. Şahin Mutlu kutsal bir 

emanet taşırcasına kibar ve samimi bir şekilde 

bizi kalacağımız İzgi Turhan Otel’e getirdi. 

Otele yerleştik. Biraz dinlenip çaylarımızı 

yudumladıktan sonra İstanbul uçağının da 

geldiğini, katılımcı olarak gelen tüm 

arkadaşların hazır olduğunu öğrendik. 
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Böylece Edebiyat ve Sanat Akademisi (ESA) 

bir kez de Batman’da buluşmuştu.  

İkinci mihmandar Ecir Demirkıran 

rehberliğinde Türkiye Petrolleri Batman 

Bölge Müdürlüğü’ne ait Batı Raman Petrol 

Üretim sahasına gittik. Hepimiz de 

heyecanlıydık; çünkü daha önce hiç petrol 

kuyusu görmemiştik. İlkokul öğrencileri gibi 

neşeyle atbaşı denilen pompanın başında 

toplandık.  

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü 

Üretim Müdürü Sayın Mustafa Çetin, Petrol 

ve pompalarla petrol çıkarılması hakkında 

oldukça aydınlatıcı bilgiler verdi. Raman’da 

400 civarında kuyu olduğunu bunların 

yaklaşık 300 ünün faal olduğunu, petrol 

kıvamının oldukça koyu olduğunu, bunun 

çıkarma işlemini olumsuz olarak etkilediğini, 

1000 ila 4000 metre derinlikten çıkarılan 

petrolün kıvamının inceltilmesi için yeraltına 

belirli bölgelerden karbondioksit enjekte 

edildiğini öğrendik. Genç Müdür Mustafa 

Çetin’in ikramı sadece bu bilgiler değildi 

elbette. Kurumun yemekhanesinde pasta ve 

çay eşliğinde hoş bir sohbet de vardı. Akşam 

yemeğinde katılımcı dostların hemen hemen 

hepsi gelmişti. Hal hatır sorup sohbet 

etmekten kimsenin gözü yemeği görmüyordu. 

Tanıdıklarımızla hasbihâl edip yeni 

karşılaştıklarımızla tanıştıktan sonra 

yemeklerimizi bitirdik. Çaylarımızı da 

içtikten sonra Şahin Mutlu’nun uyarısı ile 

lokantadan ayrılıp otellerimize çekildik. 

Otellerdeki lobi sohbetinin sonunda kendimizi 

odalarımıza taşıdık. 

20 Nisan 2017 (Perşembe) 

Kahvaltımızı yaparken sohbetlerimize 

akşam bıraktığımız yerden tekrar başladık. 

Şahin Mutlu günün programını tekrar 

hatırlattı. Program oldukça yoğundu. Siirt’e 

gidilecek, ruhlarımız manevi gıdalarla 

doyurulacaktı. Aceleyle araçlarımıza binerek 

yola çıktık.  

İsmail Fakirullah Hazretleri ve İbrahim 

Hakkı Hazretlerinin mekânına gidip, onun ve 

diğer değerli şahsiyetlerin soluduğu havadan 

soluyacak olmak hepimizi heyecanlandırdı.  

Yolculuk sırasında Ecir Demirkıran’ın 

sunuculuğunda şiirler okundu. Keyifli bir 

yolculuktan sonra Medrese kültürünün 

merkezi ve evliyalar diyarı diye anılan Siirt’in 

Tillo ilçesine vardık. Tabi ki önce İsmail 

Fakirullah Hazretleri ve talebesi İbrahim 

Hakkı Hazretleri’nin medfûn olduğu Türbeye 

geldik. 

İsmail Fakirullah Hazretleri Hicri 1067 

yılında dünyaya gelmiş. Genç yaşta babasını 

kaybetmiş, kendisi Müderrislik ve İmamlık 

yapmış. 40 Yaşında kemale ermiş. İsmail 

Fakirullah Hazretleri bir yandan insanlara 

irşatta bulunurken diğer yandan da beşeri 

ilimlerde de çok önemli bilim adamları 

yetiştirmiş. Bunlardan biri de Erzurumlu 

İbrahim Hakkı Hazretleridir. Hadis ve Fıkıhta, 

tasavvuf ve edebiyatta, psikoloji ve 

sosyolojide, tıp ve astronomide ve pek çok 

bilim dalında büyük bir kudret ve yetenek 

göstermiş. 

İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası vefat 

edince onun için bir türbe yaptırır ve 

ayakucuna defnedilmeyi de vasiyet eder. 

Türbe bir büyük ve iki küçük kubbenin 

örttüğü iki küçük oda ve bir hol ile sekiz 

köşeli ve 10 metre yüksekliğinde bir kuleden 

oluşmaktadır. Türbeyi esas farklı kılan ışık 

düzeneğidir. İbrahim Hakkı Hazretleri ahirete 

intihal eden hocasının aziz hatırasına ithafen 

18.yy da Tillo’nun 3km doğusundaki tepenin 

üstüne, bugünkü ismiyle Ka’latül Üstat’ta 

harçsız olarak bir taş duvar inşa eder ve 
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ortasına da 40x50cm ebadında açık bir 

pencere bırakır. Böylece Türbenin kulesi ile 

tepedeki duvar arasında ışık irtibatını 

sağlamış olur. 

Bu düzenek sayesinde gece ve 

gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül 

tarihlerinde, tepeden doğan güneşin ilk 

ışıkları Türbenin kulesine, oradan da kırılarak 

Türbenin penceresinden girip İsmail 

Fakirullah Hazretlerinin sandukasının 

başucunu yaklaşık 5 dakika aydınlatır. Bu 

hadiseyle ilgili İbrahim Hakkı Hazretleri 

“Yeni yılda doğan ilk güneş hocamın 

başucunu aydınlatmazsa ben o güneşi 

neyleyim” sözünü söyleyerek hocasına olan 

saygısını gösterir. Yılda iki kez güneşin ilk 

ışıklarını hocasına armağan eden İbrahim 

Hakkı Hazretleri gelecek nesillere de hoca-

talebe, ilim maneviyat ilişkisinin güzel bir 

örneğini göstermiş olur. 

1960 yılında yapılan restorasyon 

çalışmaları sırasında ışık düzeneği zarar 

görmüş ve işlerliğini kaybetmiştir. 2011 

yılında Siirt Valiliği’nin yapmış olduğu 

çalışmalar neticesinde ışık hadisesi tekrar 

işlevsel hale getirilmiştir. 

Ziyaretlerimizi tamamlayıp manevi 

hazzın zirvesine ulaştıktan sonra bu hazzın 

verdiği duygularla Siirt’e döndük. Etkinliğin 

mimarlarından Şahamettin Kuzucular, Şahin 

Mutlu, Ecir Demirkıran ile Hasan Akar, 

Mustafa Berçin’in de aralarında olduğu bir 

gurup Siirt Valisi Sayın Mustafa Tutulmaz’ı 

ziyaret ederken kalanlar valiliğin bahçesinde 

sohbet ettik.  Sayın Valinin misafiri olarak 

gittiğimiz öğle yemeğinde Siirt’in meşhur 

büryan kebabıyla tanıştık.  

Daha sonra hep beraber Siirt Kültür 

Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan 41. 

Turizm Haftası Etkinlikleri kapsamında 

“Âşıklar Atışması” programına katıldık. Sayın 

Vali Mustafa Tutulmaz’ın baştan sona sabırla 

izlediği programda Ecir Demirkıran 

Eskişehirli şair Ulvi Yürük’ün yazmış olduğu 

Siirt şiirini okudu ve bir Siirtli gibi Siirt’i 

anlatan şaire teşekkür etti. Âşık Kurbanoğlu 

ile Âşık Pınarî Ozanlık geleneğinden örnekler 

verdiler. Ahmet Süreyya Durna, Şahin Mutlu, 

Kadir Kaya ve Yusuf BüyükboyacI’nın 

okuduğu şiirlerin ardından âşıkların saz ve 

söz ile “güle güle” hitabıyla program sona 

erdi. 

Türkülere konu olan Botan Çayı’nı ve 

Botan vadisini görmek üzere bölgeye hareket 

ettik. Söz konusu yere vardığımızda doğanın 

güzelliği karşısında adeta sarhoş olduk. 

Yüzlerce metre yüksekten nazlı nazlı akan 

Botan Çayı’nı seyrettik, vadinin her yerine 

doya doya baktık. Gözlerimizi güzelliğe 

doyurduktan sonra Batman’a dönmek üzere 

Siirt’ten ayrıldık. 

Akşam saatlerinde TPAO Batman 

Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerine yorgun 

bir vaziyette geldik. Tesisteki çok güzel bir 

salonda hem dinlendik hem de akşam yemeği 

yedik. Aynı salonda bu kez de ESA’nın 

davetlisi olarak gelen âşıklarımızın 

katılımıyla Batman Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nce düzenlenen 41. Turizm 

Haftası Etkinlikleri Kapsamında düzenlenen 

“Âşıklar Atışması” programına katıldık.  

Protokolünü Batman Kültür ve Turizm 

Müdürü M. İhsan Aslanlı, ESA adına 

Şahamettin Kuzucular, Şahin Mutlu, TPAO 

Batman Bölge Müdürlüğü Üretim Müdürü 

Mustafa Çetin, Destek Hizmetleri Müdürü 

Ecir Demirkıran’ın oluşturduğu geceye konuk 

şair, yazar ve âşıklarla diğer davetliler katıldı.  

Mansur Ekmekçi’nin sunduğu programa 

Kürtçe ağıtlarla başlandı. Dengbej Salhe 



EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ BATMAN ÖZEL SAYISI 

 

YIL: 1 / SAYI:2 Sayfa 21 

 

Qubin birbirinden güzel parçalarla 

dinleyenleri adeta büyüledi.   

Arkasından sahneye ESA kurucusu 

Şahamettin Kuzucular davet edildi. Kuzucular 

Halk Edebiyatının âşıklık kolu ile ilgili 

önemli açıklamalar yaptı. Sahnede ellerinde 

sazları Âşık Pınari ile Âşık Kurbanoğlu 

göründüler. Âşıklar âşıklık geleneği gereği 

“hoş geldiniz” deyip güzel birer türkü 

söylediler. Oldukça ilgi çeken bir atışma 

yaptılar.  

Sırada müzik vardı. Udi baba Mustafa 

Karaer ile Kanuni oğul Av. Ali Osman Karaer 

sahneye davet edildiler. Birbirinden güzel 

şarkılarla kulakların pasını silen baba oğul 

salondakilere nostalji yaşattılar.  

Etkinliklerin yükünün büyük bir kısmını 

omuzlayan Şahin Mutlu söz alarak emeği 

geçenlere teşekkür etti. “Gül bitirmek için 

toprak olmak gerekir” sözüyle bazı 

tavsiyelerde bulundu.  

Salih Özel Nebioğlu’nun kardeşlik 

üzerine okuduğu şiirden sonra sahneye 

Eskişehirli şairler Şerife ve Ersin Gündoğdu 

çifti çıktı. Eşler Tartışması üzerine yazdıkları 

atışmayı karşılıklı seslendirdiler. Tebessümle 

dinlenen atışma izleyicilerin alkışlarıyla 

takdir edildi. Ozan Doğancan Ölper’in saz ve 

söz ile seslendirdiği deyişlerle salonda 

bulunanlar halay çektiler. Gecenin âşıkları 

Âşık Pınarî ile Âşık Kurbanoğlu âşık diliyle 

“güle güle” diyerek program sonlandırdılar. 

21 Nisan 2017  (Cuma) 

Şerife – Ersin Gündoğdu çifti, Fikret 

Görgün, Ulvi Yürük ve Halit Yıldırım ile 

keyifli bir sohbet eşliğinde yaptığımız 

kahvaltıyla güne başladık.  

Otelin kahvaltı salonu ve lobisinde 

Yusuf Bilge Büyükboyacı, Hasan Akar ve 

sevgili eşi, Mustafa Berçin, Tayyip Atmaca, 

Yaşar Bayar, Taner Karataş, Gülşen ve Hasan 

Gazel kardeşler ve A. Süreyya Durna gibi 

dostlarla bol bol sohbet etme imkânı bulduk.  

Cuma namazımızı Kültür Merkezi 

yakınındaki Müftülük Camii’nde eda ettikten 

sonra “Şiirlerde Kardeştir” konulu panel ile 

“Kardeşlik” konulu şiir yarışmasında 

dereceye girenlere ödüllerinin verileceği ödül 

töreninin yapılacağı salona geldik.  

Batman’a geldiğimiz andan itibaren her 

yerde olduğu gibi burada da Kültür 

Müdürlüğü elamanları tarafından nazik bir 

şekilde karşılanıp yerlerimize alındık.  

Vali Ahmet Deniz, Batman Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş’un da 

katılımıyla program başladı. Saygı duruşu ve 

istiklal marşının söylenmesinden sonra İl 

Kültür ve Turizm Müdürü M. İhsan Aslanlı 

yaptığı açılış konuşmasında Türkçe, Arapça, 

Kürtçe ve Farsça şiirler okudu. Ecir 

Demirkıran Merhum A. Vahap Akbaş’ın anne 

ve babasına yazmış olduğu “Dağ” isimli 

şiirini seslendirdi.  

A. Vahap Akbaş’ın kızı Elif Nihan 

babasını “Babam gölgesini hiç kimseden 

esirgemeyen bir ağaçtı” cümlesiyle anlattı. 

Merhumun yakın arkadaşı İbrahim Eryiğit’in 

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından çıkarılan 

“A. Vahap Akbaş” Kitabı hakkındaki 

konuşmasından sonra bütün bu güzellikleri 

yaşamamıza onay veren, desteklerini 

esirgemeyen Batman Valisi Sayın Ahmet 

DENİZ sahneye davet edildi.  

Sayın Valinin kardeşlik üzerine yaptığı 

kısa ama anlamlı konuşmasının ardından 

yarışma birincisi Yaşar Bayar, ikinci Yasin 

Mortaş, üçüncü Ali Parlak, mansiyon Halil 

Gürkan, Halit Yıldırım, Ertuğrul Beldağlı, 

Muhittin Bulut,  Mehmet Yaşar Genç, jüri 
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özel ödülü Ali Cem Akbulut ve Yusuf Makine 

sahneye davet edildi.  

Ödüllerin takdiminden sonra panele 

geçildi. Moderatör Şahin Mutlu panelistleri 

tanıtarak paneli başlattı: Türkiye Yazarlar 

birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan, ESA 

adına Eğitimci-Şair-Yazar Şahamettin 

Kuzucular, Artuklu Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyhan 

Kanter, Gazeteci Hülya Arslan ve Eğitimci-

Şair Behçet Gülenay’dan oluşan panelistleri 

yerlerine aldı.  

Mehmet Doğan, A.Vahap Akbaş’ın 

şiirlerinde kardeşlik duygularını merkez 

aldığını ifadeyle birlikte Mehmet Akif 

konusundaki çalışmalarından bahsetti.  

Doç. Dr. Beyhan Kanter baba dostu 

Merhum Akbaş’ı ve şiirler kardeştir konusunu 

işledi. Arap kaynaklarına göre ilk şiiri oğlu 

Kabil’in diğer oğlu Habil’i öldürmesinden 

sonra Hz. Âdem’in söylediğini belirterek 

ölümün, acının sahipleri değişse de şiirlerin 

değişmediğini ekledi.  

Gazeteci Hülya Arslan, A. Vahap 

Akbaş’a “öğretmenim” diyerek başladı 

sözlerine. Barışa sanat ile ulaşılacağı üzerinde 

durdu. Konuşmasını şiirlerle süsledi.  

Şahamettin Kuzucular “İslam Uygarlığı 

Kültürü bizlerin burada toplanmasını sağladı. 

Tek bir manzume bir yığını millet haline 

getirir.” diyerek şiirin barış ve kardeşlik 

üzerindeki öneminden bahsetti.  

Behçet GülenaY A. Vahap Akbaş’ın 

son günlerinden bahsetti.  

Mehmet Doğan, A. Vahap Akbaş ile 

bazı anılarını anlattı. “O büyük olduğunu 

gizleyen bir adamdı.” diyerek panele son 

noktayı koydu…  

Panel sonrası Şahin Mutlu’nun  “bu 

güzel anı kayıt altına alalım” çağrısıyla Sayın 

Valimiz ve katılımcı şair yazarlarla birlikte 

fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. 

Akşam yemeğinden sonra tekrar 

geldiğimiz Kültür Merkezi’nde bu kez müzik 

vardı. Hıncahınç dolu olan salonda Batman 

Musiki Cemiyeti’nin Türk Sanat Müziği 

ziyafeti vardı. Yeşilçam şarkılarından oluşan 

muazzam bir buket sundular. 

Oldukça yoğun geçen günün akşamında 

İzgi Turhan Otel’in salonunda Yusuf 

Bilge’nin sunumuyla meşk başladı. Şiirler 

arasında Eğitimci/Udî Mustafa Karaer ve oğlu 

Avukat/Kanunî Ali Osman Karaer müzik 

adına unutulmaz anlar yaşattılar. 

22 Nisan 2017   (Cumartesi) 

Sabahın oldukça erken sayılabilecek 

saatinde kahvaltılarımızı yaparak Şahin 

Mutlu’nun kibar daveti üzerine araçlarımıza 

bindik. Bu günkü geziye Mardin’den 

başlayacaktık.  

Hasankeyf, Gercüş ve Ömerli ilçelerini 

selamlayarak Mardin’e vardık. Hepimiz çok 

heyecanlıydık. Çünkü Mardin gibi mükemmel 

bir şehri görecektik. Önce bir kartal yuvası 

gibi tepeden Mezopotamya topraklarına bakan 

Kasımiye Medresesi’ne çıktık. Rehberimiz 

medresedeki çeşmenin başına geçip, kurnadan 

akan suyun doğuşu temsil ettiğini belirterek 

açıklamalarına başladı. Daha sonraki iki 

havuzun çocukluk-gençlik ve olgunluk 

olduğunu, büyük havuzun ise ölümü temsil 

ettiğini, günahı olanların bu havuzda dibe 

çökerek kaldığını, günahı olmayanların ise 

havuzdan aşağıya doğru akarak kutsal 

Mezopotamya topraklarına karıştığını anlattı. 

Büyük Mardin Oteli’nin bulunduğu 

tepeden önce Mezopotamya ovasını sonra da 

arkamıza dönüp o tarih dolu muhteşem 

manzarayı doya doya seyrettik, sonra da Eski 

Mardin’i fon yaparak fotoğraflar çektirdik. O 
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muhteşem yapıları daha yakından görme 

isteği, otobüsümüzün büyük olmasına rağmen 

bizi oldukça dar olan Hükümet Caddesi’nden 

Eski Mardin’e çıkarttı.  

Tarihi yapılar arasındaki gezimizi Sakıp 

Sabancı Kent Müzesi’nde tamamladık. O 

güzel müze bizleri binlerce yıl öncesine taşıdı. 

Bakırcı Yusuf Usta’yı ziyaret edip “ Kolay 

Gelsin” dedik. Mangalda kahve yapıp içen 

hanımların sohbetine katıldık. Dibekte bulgur 

dövüp öğütme taşında öğüttük. Saat 14.00 

sularında Midyat’a gitmek üzere Mardin’den 

Ayrıldık. 

M.S. 397 tarihinde yapılan Mor 

Gabriyel Manastırı’na çıktık. Yapı itibariyle 

tarihî özelliği olan manastırı gezerek geçmişi 

ve Süryanilik ile ilgili bilgiler aldık. Tekrar 

Midyat’a indik. Midyat’ta bir kısmımız alış-

veriş yaparken bir kısmımız da Cevat Paşa 

Camii’nde ikindi namazlarımızı kıldık. 

Sonraki durağımız Hasankeyf’ti. 

Akşamın güzelliği Hasankeyf’i sararken 

Çoban Ali isimli rehberimiz Er- Rızk 

Camii’nin bahçesinde çeşitli açıklamalar 

yaptı. Başımızı Kale’den aşağıya indirip 

Dicle’yi seyrettik. Su altında kalacağı için 

başka yere taşınacak olan Zeynel Abidin 

Türbesini, minare ve köprü ayaklarını uzun 

uzun seyrettik.  

Havanın kararmasıyla beraber 

Hasankeyf ile vedalaşıp Batman’a döndük. 

Dolu dolu geçen bir günün ardından İzgi 

Turhan Otel’de Kelle – Paça kebabından 

oluşan güzel bir akşam yemeği yedik. Hemen 

peşinden Batman Kültür Turizm Müdürlüğü 

tarafından hazırlanmış müzik şöleni başladı. 

Birbirinden güzel şarkı, türkü ve oyun 

havalarıyla bizleri coşturan ekip programı 

gecenin geç saatlerine kadar sürdürdü. 

23 Nisan 2017  (Pazar) 

Otelde yaptığımız veda kahvaltısından 

sonra eşyalarımızı toplayıp otelden ayrılarak 

bir başka sihirli mekân Malabadi Köprüsü’ne 

doğru yöneldik. Oraya vardığımızda sevdalara 

sembol olmuş meşhur köprü bizi tüm ihtişamı 

ile karşıladı. Güzelliği karşısında hepimiz 

büyülendik.  

Malabadi Köprüsü sanki bir tarafta 

bulunan Batman Barajı ile diğer tarafta 

bulunun Malabadi Köyü’nün bekçiliğini 

yaparcasına dimdik ayakta duruyordu. 

Fotoğraflar çekip çaylarımızı içtikten sonra 

hava alanına gelerek başta Şahin Mutlu olmak 

üzere organizasyon heyeti tarafından 

memleketlerimize uğurlandık. 

Kazancımız çok büyüktü. Yeni yerler 

gördük, yeni dostlar edindik. Esas önemlisi 

Anadolu misafirperverliğinin her şeye rağmen 

hala gönüllerde yaşadığını gördük. 

Bizim bu güzellikleri yaşamamızı 

sağlayan başta Edebiyat ve Sana Akademisi 

Sitesi sahibi Şahamettin Kuzucular’a, Batman 

Valisi Ahmet Deniz’e, Siirt Valisi Mustafa 

Tutulmaz’a, Batman Kültür Turizm İl 

Müdürü M. İhsan Aslanlı’ya ve personeline; 

etkinlik boyunca hiç yanımızdan ayrılmayan 

Şahin Mutlu’ya ve Ecir Demirkıran’a sonsuz 

şükranlarımı sunuyorum.  
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BATMAN’DAN ŞAİRLER GEÇTİ 

Ahmet Süreyya DURNA 

Alt yapısı “1. Türk Dünyası Şiir 

Yarışması’nda şekillenmişti, Dörtyol’da. 

Batman’dan teşrif eden iki gönül insanı 

Ecir Demirkıran ile Şahin Mutlu Beyler, aynı 

etkinliğin Batman’da da tezahürü yönünde 

gayret göstereceklerini söylemişlerdi. 

Sağ olsun, Edebiyat ve Sanat Akademisi 

(ESA) kurucularından değerli dostum 

Şahamettin Kuzucular’ın, bu hususta 

kamçılayıcı rolü hakikaten kayda değerdi. 

Öyle de oldu. Arkadaşlarımız kendi 

bölgelerine döner dönmez hızlı bir teşebbüsle 

Batmanlı şair Abdulvahab Akbaş anısına bir 

şiir yarışması düzenlemeyi başardılar. 

Tabii söz konusu etkinliğin, petrol 

zengini bir ilimizde yapılacak olması, kısa 

sürede Siirt ve Mardin gibi komşu illerde de 

makes buldu ve geniş bir hinterlanda yayıldı. 

Ayrıca Turizm Haftası’na denk gelmesi, daha 

da bir boyut kazandırdı şiire.. 

Cevvaliyetiyle tanıdığım Şahamettin 

Bey, şahsımı da davetliler listesinde 

göstermek suretiyle gitmemize kapı 

aralamıştı. 

Hatay’dan hareketle ve Adana’dan 

katılan arkadaşlarla bizleri 

Kahramanmaraş’tan almayı planlamışlardı. 

Anadolu seyyahlığımızdan mütevellit, 

Şahamettin Bey’in de arzusu doğrultusunda; 
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Adıyaman, Kâhta üzerinden Tarihi “Cendere 

Köprüsü”nü göstermek niyetindeydik 

naçizane. 

Pazarcık, Gölbaşı, Adıyaman, Kâhta 

sonrası; eskiden feribotlarla karşıya geçilen 

Fırat nehrini, şimdi arabamızla geçiyorduk 

“Nissibi Asma Köprüsü”nden. Fırat’ın 

üzerinde bir gerdanlık gibiydi adeta ve 2015 

yılında açılmıştı hizmete. 

Bu arada güzergâh değişikliğinden ve 

yanılma payımızdan dolayı, Cendere 

köprüsünü bir hayli geride bırakmıştık. 

Şahamettin Bey, tarihe düşkünlüğünden 

mülhem, illa da görmek istiyordu. Tam 25 

km. uzaklaştığımızı anlayınca, geri dönmeye 

cesaret edemedik ve dönüşte tekrar aynı hattı 

kullanmayı kararlaştırdık. 

Siverek, Diyarbakır derken; rötarlı bir 

şekilde ancak akşamüzeri varmıştık 

Batman’a. Bizden başka da geç kalan yoktu 

yemek sofrasına. Diğer illerden gelenler erken 

gelmişlerdi vaziyet. Hatta anlattıklarına göre 

petrol kuyularını bile gezmişlerdi, gün 

içerisinde. 

Herkesle tanışıp hal hatır sorma faslının 

arkasından, yol yorgunluğunu dikkate alarak 

otel odalarımıza çekilmekteydik. İşin en güzel 

yanı da, otel odalarının tek kişilik biçimde 

düşünülmesiydi. Şehrin Turistik ve nezih 

otellerinden, İnci Turhal Oteliyle 

Bozooğulları Oteli tahsis edilmişti misafirlere. 

Sabah kahvaltısını yapar yapmaz, 

program gereği Siirt ve Tillo’ya hareket 

halindeydik topluca. Siirt Valisi Mustafa 

Tutulmaz Bey, tüm centilmenliğiyle bizleri 

bekliyordu görünen. 

Önce 10 bine yakın manevi zatın 

medfun bulunduğu söylenilen Tillo’da, büyük 

velilerden ve aynı zamanda mürşid-i kâmil ve 

de müderris makamındaki İsmail Fakirullah 

Hazretlerinin kabrini ziyaretle talebesi 

astronom ve anatomist konumundaki 

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin; 

güneş düzeneğine dayalı eserini inceledik 

husûsen. Eser, gün dönümlerinde yılda iki 

sefere mahsus; güneşin sistematik olarak, 

Fakirullah Hazretlerinin kabrine kuleden 

kırılma yoluyla girmesine matuf bir yapı 

tarzındaydı. 

Buradan hareketle Vali Bey’in 

makamında mini bir sohbet gerçekleştirdik ve 

akabinde Siirt’in meşhur Büryan kebabını 

yemek için, şehrin en işlek restoranına buyur 

edildik. 

Yine Vali Mustafa Tutulmaz Bey’in 

öncülüğünde, İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü 

binasında şairlerin şiir okumaları ve bilhassa 

ozanların esprili atışmaları heyecanlıydı. 

Dönüşte Botan çayını ve Botan vadisini 

de seyreyledik ayrıca. Otobüsümüzde şairlerin 

mikrofonla şoför mahallinde sırasıyla şiir 

okumaları da güzeldi nitekim. 

Akşamleyin TPAO sosyal tesislerinde 

geceye renk katması bakımından, Âşık Pınari 

ile Âşık Kurbanoğlu’nun atışmaları daha da 

güzeldi. 

Sağ olsunlar Ecir Bey’le Şahin Mutlu 

Bey, mükemmel bir âlicenaplıkla mükemmel 

bir misafirperverlik sergilediler mütemadiyen. 

2. Gün Batman Müftülük Camiinde 

Cuma namazının edası ve Kültür merkezinde 

dereceye giren şairlerin ödül töreniyle 

panel… Aynı günün akşamına Musiki 

Cemiyeti’nin Türk Sanat Müziği icrası… 

Gecenin geç saatlerindeyse İzgi Turhal 
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otelinde içe dönük şairler faslı başlıyordu bu 

seferde… 

Kimler yoktu ki fasılda… Eskişehir 

dolaylarından Ersin ve Şerife Gündoğdu çifti, 

Fikret Görgün, Halil Gürkan, Ulvi Yürük, 

Kadir kaya; İstanbul’dan Âşık Kurbanoğlu, 

Taner Karataş, Salih Özel Nebioğlu, Yusuf 

Bilge Büyükboyacı; Çorum’dan Halit 

Yıldırım, Gaziantep’ten Hasan ve Gülşen 

Gazel kardeşler; Tokat’tan Hasan Akar ve 

güzide eşi, Çanakkale’den Mustafa Berçin; 

Adana’dan Mansur Ekmekçi, Âşık Cevati, 

Müzisyen Doğancan; Afyon’dan Udî Mustafa 

Karaer ve oğlu Ali Osman Karaer; Van’dan 

Yaşar Bayar ve güzide eşi; Hatay’dan 

Şahamettin Kuzucular ve Mehmet Demirel; 

Kahramanmaraş’tan Arif Sarıtürk, Celil 

Çıngır, Tayyip Atmaca, Yasin Mortaş, Âşık 

Pınari ve bendeniz Ahmet Süreyya Durna. 

(Sehven hatırlayamadıklarımdan özür dilerim) 

3. Günün sabahına Mardin seyahatine 

zinde başlamıştık. Kolay değildi medeniyetler 

şehri Mardin’i bir güne sığdırmak…  Başlı 

başına bir sanat abidesi hüviyetini taşıyan 

Kasımiye Medresesi… Hâkim tepeden şehrin 

otantik yapısı ve tarihi dokusu… Arnavut 

taşlarıyla döşeli dar caddeler, ara sokaklar ve 

taş duvarlar… Hayranlıkla gezdiğimiz Mardin 

Müzesi, bizleri maveraya götürürken; çok 

şeyler fısıldıyorlardı kulaklarımıza. 

Şehir, geçmişten günümüze değin 

varlığını sürdürürken; Eski ve Yeni Mardin 

şeklinde kategorize edilmekteydi. 

Medeniyetlerin beşiği sayılan yorgun 

şehrin siluetini arkada bırakırken, dönüşte 

aynı oranda ve paralel geçmişiyle bilinen 

Midyat ilçesinde soluklandık bir hayli. 

Süryanilerin dünyaca ünlü ve bir nevi papaz 

yetiştirme okulu mahiyetindeki Mor Gabriel 

Manastırına uğradık topluca. Burası geniş bir 

alana yayılmış çok yönlü ender 

manastırlardan. 

Esasında Ilısu Barajı altında kalacağı 

söylenen Hasankeyf’e daha çok zaman 

ayırmamız gerekiyordu, fakat zamanın 

azizliğine uğradık ne yazık ki!.. Ancak Dicle 

nehriyle adeta özdeşleşmiş Errızk Camiini 

dışarıdan izledik. Çift merdivenli minaresini 

ve stilize yazılarını; haricen kale bölgesinde 

mevcut bulunan 4 binin üzerindeki mağara 

evleri gezme fırsatını kaçırdık. 

Gerçi buralar benim defalarca gezip 

gördüğüm yerlerdi, lakin ilk defa gelenler için 

bir kayıptı görmemek. 

Ve tekrar Batman… 

İzgi Turhan Otelinde bölgeye has ve 

damak tadına uygun akşam yemeği vardı. 

Müzik ziyafetiyle de program fevkalade 

taçlandırıldı. 

Türkülere konu olan tarihi Malabadi 

Köprüsü kalmıştı geride, şairleri bekleyen… 

Ertesi gün buraya giden şairler, asırlara 

meydan okuyan taş köprüyü görünce uzun 

süre hayranlıklarını gizleyemediler. 

Daha sonra birbirleriyle vedalaşan şiirin 

ustaları, doyumsuz bir haz ve temenniler 

eşliğinde buradan ayrıldılar. 

Biz ise aynı hat üzerinden, Adıyaman 

“Cendere Köprüsü”ne doğru ilerliyorduk. 
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BATMAN ETKİNLİĞİNİN UNUTAMAZ ANLARI 

Mehmet DEMİREL 

 

 

ESA Camiasıyla tanışmamız, Kıymetli 

şair yazar dostum, A.Süreyya beyin beni 

Dörtyol 1.Türk dünyası şiirleri ödül töreni 

etkinliğine davetiyle başlamıştı. Ev sahibi 

olarak etkinliği erken duymamış olmam kendi 

açımdan bir eksikliktir. 

Bu etkinlikle başlayan birlikteliğimiz, 

Batman; şiirlerde kardeştir programına davet 

edilmemizle sürecekti. Yola çıkmadan önce 

Şahamettin Beyi aradım, malum ikimizde 

Dörtyol’da ikametteyiz… Siz nasıl gitmeyi 

düşünüyorsunuz dedim Arabamla gideceğim 

dedi, sözü uzatmayalım arabada yer varmış 

sağ olsun bizi de kendisine yol arkadaşı etti, 

Sabah erken yola revan olduk. 

Adana’dan yola çıkan Dost şair Mansur 

Ekmekçi ile iki müzisyen arkadaş,  Âşık 

Cevati, Müzisyen Doğancan ile Osmaniye 

Gaziantep otobanında buluştuk, telefon 

muhaberesiyle arka arkaya yola düştük, Bu 

yolculukta bize göre ters gelen husus dostların 

arabasının çok yavaş hareket etmesiydi. 

Süratimizi yerine göre 80-90 k. ye 

düşürmemize rağmen arkada onları 

göremiyorduk; Bu gidişle yaklaşık 600 

km’nin üzerindeki yolculuğu nasıl 

bitireceğimizi düşünmeden edemedik. 

Kahramanmaraş’tan, bize katılacak olan 

iki dost daha vardı bizi bekliyorlardı, A. 

Süreyya ve Afşinli yerel ozanımız Ali İhsan 
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Başpınar, gecikmeli vardığımız Maraş’ta, 

Vali Göbeği Meydanı’nda bizi bekliyorlardı, 

kendilerini alarak ilerde bir çay içelim diye 

sözleştik. Dinlenme tesisinde Maraş çöreği ile 

çayımızı yudumlarken Adanalı dostlarla, 

yavaş gelme konusunu konuştuk, Radara 

yakalanıp ceza yemekten çekindiklerini 

söylediler ne diyelim… 

Pazarcık, Gölbaşı, Adıyaman, Kâhta 

sonrası ve karşımızda Fırat’ın gerdanlığı 

‘Nissibi’ köprüsü; durup seyrediyor, Fırat’ı 

geçmek için insanların çektikleri sıkıntıları 

yâd ediyoruz. Fotoğraflarla bu anlarımızı 

kaydediyoruz, Yol üzerindeki ‘Cendere’ 

köprüsünden bahsedilince, giderken uğrayıp 

görmeyi planlıyoruz. Lakın köprüyü 30 km 

geçtiğimizi öğrenince bu arzumuzu dönüş 

yolculuğuna tehir ediyoruz. 

Siverek Diyarbakır nihayet Batman, 

Şahin Mutlu beyin tarifiyle Batmana ve 

otelimize ulaşmıştık, Yerleşip akabinde 

yemeğe geçtik, masamın yanında genç bir 

bayan ve bir beyefendi oturuyordu. Gülşen 

Gazel, Hasan Gazel; Hassalı hemşerilerimdi 

Gaziantep’te Serencam yayınevinin sahibi ve 

idarecileriydi. Gülşen kardeşimin genç yaşına 

rağmen 10 tane kitaba imza atmış olması 

takdirimize şayandı. Erken gelen arkadaşlar 

Ecir Demirkıran beyle petrol kuyularını 

gezmişler, biz kaçırmıştık. 

1.Gün yoğundu erken yola çıkarak Siirt 

seferine, önce manevi havanın zirve yaptığı 

Tillo ziyaretiyle başladık, İsmail Fakirullah ve 

talebesi Erzurumlu İbrahim Hakkı 

Hazretlerinin haziredeki türbelerini ziyaret 

edip Fatihalar gönderdik. Yılda iki defa 

hocası Fakirullah Hz’nin kabrine güneş ışığı 

yansıtan, İbrahim Hakkı Hz’nin güneş 

gözlüğü sistemi hayretimize mucip oldu, 

Hazirede yatan on bine yakın evliyanın 

ruhlarına Fatihalar göndererek Tillo’dan 

ayrıldık. Siirt’e Valilik makamındayız, Çayını 

içerek sohbet edildi. Şair ve yazar arkadaşlar 

kitaplarını takdim ettiler, Fotoğraflar çekildi. 

Vali Mustafa Tutulmaz beyle Siirt’in meşhur 

Büryan kebabını tadılıyoruz nezih mekânda, 

ziyafeti dua ile noktalıyoruz. 

İl kültür müdürlüğünde salondayız, 

sahnede şiir okumaları, Ozanlarımız 

Kurbanoğlü ve Pınari’nin atışmaları güzeldi. 

Vali bey sonuna kadar aramızda olmasından 

memnuniyet duyduk. Salondaki diğer 

konuklarda ilgiyle izlediler. Anlatmadan 

geçemeyeceğim şiir okuması; Eskişehirli 

şairimiz Kadir Kaya beyin torunlarına yazdığı 

sahneyi adımlayarak okuduğu şiirdi. Ulvi 

Yürük beyin Batmanı görmeden yazdığı 

Batman şiiri de kayda değer güzellikteydi. 

2. gün program yoğundu, Cuma 

namazının edasından sonra, Batmanlı şair A. 

Vahap Akbaş anısına tertiplenen, Kardeşlik 

konulu şiir yarışmasının ödül töreni için 

salondayız, Ödüllerin takdiminden sonra 

hediyeleri takdim edildi. 3. Olan Ali Parlak 

beyin Ödülü, Şair dost Tayyip Atmaca bey 

tarafından alındı. 1.olan şairimiz Yaşar Bayar 

hocamız şiirini okudu, kazanan diğer şiirler 

yoğunluktan dolayı okutulmadı. 

Ve 3. Gün Mardin yolundayız, Bir güne 

nasıl sığdıracağımızı düşünerek yol alıyoruz. 

Dizilerde gördüğümüz o muhteşem şehri. A. 

Süreyya Bey, yazısında anlatacaktır 

alıntılıyorum; ‘’ …  Başlı başına bir sanat 

abidesi hüviyetini taşıyan Kasım iye 

Medresesi… Hâkim tepeden şehrin otantik 

yapısı ve tarihi dokusu… Arnavut taşlarıyla 
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döşeli dar caddeler, ara sokaklar ve taş 

duvarlar… Hayranlıkla gezdiğimiz Mardin 

Müzesi, bizleri maveraya götürürken; çok 

şeyler fısıldıyorlardı kulaklarımıza.’’ Başka 

söze ne hacet… Aynı duyguları taşıyarak 

geziyoruz eski Mardin’in dar sokaklarında… 

Yeni şehir ve şehrin güzel bir mekânında öğle 

yemeği yiyoruz hep birlikte. 

Dönüş yolundayız yolumuzun üzerinde 

Midyat, durmadan geçiyoruz, Hıristiyan etnik 

gurup Süryanilerin yüzyıllardır yaşatılan Mor 

Gabriel manastırındayız ziyaret saati dışında 

olmamız rağmen özel izinle geziyoruz. 

Rehberimiz sırayla bütün mekânları 

gezdiriyor, manastırın alanı içerisinde on iki 

bin azizin metfun olduğunu anlatıyor. 

Soruyorum: ‘ bu iki sütun arasında kaç kişi 

gömülü’ üst üste gömülü olduğu ve 

bilinmediğini söylüyor. 

Aynı iki sütun arasında yol üzerine 

Manastıra ismi verilen Mor Gabriel 

sandalyede oturur biçimde gömülmüş, Bu tarz 

hayretimize mucip oluyor. 

Midyat şehir merkezinde on beş 

dakikayı geçmesin denilen süre kırk dakikayı 

bulunca; Kadim şehir Hasankeyf’e, 

Akşamüzeri varıyoruz Çoban Ali’nin 

anlattıklarıyla kalıyor gezilmesi gereken saray 

kalıntıları ve mağaraları gezemiyoruz. Dicle 

nehri İli su baraj gölünde kalacak olan şehir 

daha yüksek yamaca kurulmuş. Tarihi asırlar 

öncesine dayanan; Zeynel Bey Kümbetinin 

yeni şehre taşınacağını öğreniyoruz. 

Dört güne sığdırılan; anılarımızda ayrı 

bir yer eden bu programlar,  gerek icra edilen 

konserler, gerekse verilen yöresel tatları ihtiva 

eden ziyafetler, takdire şayandı. Yurdun dört 

bir yanından gelen dostlarla sohbetler ettik, 

tanış olduk hatıra fotoğrafları çektirdik. Basılı 

eserleri olan şairlerimizin imzalı eserleriyle 

mutlu olduk. İsimlerini gönül defterine 

kaydettiğimiz dostlarımıza ayrı ayrı 

selamlarımı muhabbetlerimi yolluyorum. 

Ve… Şahin mutlu, Ecir Demirkıran şairlerime 

konukseverliğin zirve yaptığı 

mihmandarlıkları için ayrıca teşekkür 

ediyorum. 

Nihayet zaman akıp geçti, dönüş 

yolundayız beraber geldiğimiz dostlarla 

birlikte, Muhteşem köprü, ‘Malabadi’deyiz 

hayranlıkla seyredip hatıra fotoğrafları 

çektiriyoruz, Şahamettin beyle Hatay 

yolundayız Geldiğimiz güzergâhtan gelirken 

uğrayamadığımız ‘Şeytan ve Cendere’ 

köprülerini geziyoruz. Akşam saatlerinde 

ulaştığımız Kahramanmaraş’ta, Dostlarımız 

A. Süreyya Bey, Âşık Pınari ile vedalaşıyor, 

Otoban üzerinde Hataya yol alıyoruz 

Şahamettin Beyle… Yol yorgunluğundan olsa 

gerek yanlışlıkla Hatay istikameti yerine 

Adana istikametine dönerek yolu uzatıyoruz. 

Başka etkinlikler düzenlemek, 

birliktelik sağlamak üzere, Dönüşten hemen 

önce, otel lobisinde çatısı kurulan ESADER 

Bu etkinliğin meyvesi olacak İnşallah… 
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YUNUS DİYARI ESKİŞEHİR’DEN YUNUS GÖNÜLLÜ BATMANLILARA... 

Fikret GÖRGÜN 

 

Kıymetli Dostlar, 

Hepinizin malumu 19.4.2017 

/23.4.2017 tarihleri arasında Batman’da 

önemli bir kültür etkinliği düzenlendi. Biz de 

Eskişehir’den bu etkinliğe katılmış olduk. 

Gezi boyunca hemşehrim Halil 

Gürkan’la birlikte notlar aldık. Hiçbir 

ayrıntıyı atlamamak ve bunları da ESA 

mensubu dostlar, dolayısıyla bütün gönül 

dostları ile paylaşmayı düşünüyorduk. 

Batman’dan döndüğümüzde etkinliği 

yazıya dökmenin hazırlığını yaparken bir 

yakınımızın vefatıyla benim yazım gecikti. 

Daha sonra Halil Gürkan kardeşimin yazısını 

okudum. Gerçekten hiçbir ayrıntıyı 

atlamadan, üstelik akıcı bir üslupla kaleme 

almıştı. Yüreğine sağlık! Ben bu durumda 

aynı şeyleri yazıp, hem tekrara düşmek, hem 

de sizlerin zamanını almak istemedim. Ancak 

bazı hususları kısaca sizinle paylaşmadan 

geçemeyeceğim. 

Evvela etkinliğin mimarı Şahamettin 

Kuzucular, Şahin Mutlu ve Ecir Demirkıran 

kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum. 

Batman’a vardığımız günden, döndüğümüz 

güne kadar yüzünden tebessümünü eksik 

etmeyen, etkinliğin dolu dolu geçmesi için 

elinden gelen her çabayı gösteren, 

misafirperverliğin zirve yaptığı bir faaliyeti 
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alnının akıyla tamamlayan Şahin Mutlu ve 

Ecir Demirkıran için ne desem eksik kalır. 

Hizmet etme aşkının verdiği enerji ile 

yorgunluklarını dahi belli etmediler. Allah 

onlardan ebedîyen razı olsun. Elbette onlar bu 

gayreti gösterirken yanlarında olan, onlara her 

türlü desteği veren kişi ve kurumlar vardı. 

Başta İl Kültür ve Turizm Müdürü M. İhsan 

Aslanlı vardı. Etkinliğin başından sonuna 

kadar çırpındı durdu. Yine Türkiye Petrolleri 

Batman Bölge Müdürü Sayın Mustafa Çetin 

vardı. Elbette ki Batman valisi Sayın Ahmet 

Deniz, Siirt valisi Sayın Mustafa Tutulmaz 

vardı. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür 

ediyorum. 

Bu etkinlikle Batman’lı şair, yazar 

merhum A. Vahap Akbaş’ı da andık. Onunla 

ilgili panel tam bir vefa örneğiydi. Türkiye 

Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Dr. Mehmet 

Doğan, Doç. Dr. Beyhan Kanter,  ESA üyesi, 

şair Hülya Arslan, şair Behçet Gülenay ve 

ESA Başkanı Şahamettin Kuzucular A. 

Vahap Akbaş’ı anlattılar. Bu millet kendisine 

hizmet edenleri unutmazdı ve unutmamıştı. 

Etkinlik tam bir olgunluk içerisinde 

tamamlandı. Biz Eskişehir’den katılan Şerife 

ve Ersin Gündoğdu, Halil Gürkan, Kadir 

Kaya, Ulvi Yürük ve ben diğer illerden gelen 

dostlarla buluşmanın, kardeşlik adına bu 

topraklara gelmenin onurunu, valisinden en 

küçük hizmet birimindeki görevliye kadar, 

birbirine uzak düşmüş kardeşlerin 

buluşmasının verdiği mutluluğu yaşadık. 

Kardeşlik köprülerini terörün yıktığını, 

terörün ortadan kalkmasıyla yeniden 

kurulduğunun canlı şahidi olduk. 

Şahamettin Kuzucular, Yusuf Bilge, 

Hasan Akar, Mustafa Berçin, Tayyip Atmaca, 

Taner Karataş, A. Süreyya Durna, Celil 

Çınkır ile yeniden kucaklaşmak güzeldi. 

Halit Yıldırım, Yaşar Bayar, Salih Özel, 

Mehmet Demirel, Yasin Mortaş, Mansur 

Ekmekçi, Arif Sarıtürk, M. Yaşar Genç, 

Gülşen ve Hasan Gazel kardeşler ile 

tanışmanın heyecanını yaşadık. 

Âşık Pınarî, Âşık Kibaroğlu âşıklık 

geleneğimizden güzel örnekler sergilediler. 

Baba udî Mustafa Karaer ile oğul kanunî A. 

Osman Karaer her zamanki gibi 

muhteşemdiler. 

Ozan Cevat Bilgilioğlu, Doğancan 

kardeşimiz gönül telimize dokundular. 

Evet, dolu dolu bir etkinlik geçirdik. Ne 

yaparsak yapalım bu vatana olan borcumuzu 

asla ödeyemeyiz. Ancak bu etkinlikten sonra 

yükümlülüğümüzün daha da arttığının 

bilincindeyim. Emeği geçenlere, katkıda 

bulunanlara tekrar şükranlarımı arz ederim. 

Ne demiştik?! 

 

Kişi vardır toz bırakır ardında. 

Kişi vardır göz bırakır ardında. 

Her nefis ölümü tadacak amma; 

Kişi vardır iz bırakır ardında... 

  

Selam olsun iz bırakanlara... 
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ŞİİRİN PEŞİNDEN: BATMAN 

Halit YILDIRIM 

                                                                 Sen ki; birkaç damla kan, birkaç nefeslik cansın 

Sen ki; düşünen akıl, seven kalple insansın 

 

 Kader bizi sözlerin mana ikliminde, bir 

mecnun misali hakikatin özünü aramaya 

memur etmiş sanki. Ve 

kelamımızı kalemimize 

mahkûm edip, cihanın 

dertleriyle dertlendirip 

atmış dünya sahnesine… 

Yüreğimizde harman 

olmuş kelimeler… Önce 

aşk ile kavrulmuş, sonra 

ah ile savrulmuş… Mısra 

mısra yığılmış 

derunumuzda tıpkı 

buğday tınazları gibi… 

Gün olmuş ciğerimizden 

kan, gün olmuş 

gözlerimizden gözyaşı 

çekmişiz kalemlerimize… 

Şair demişler adımıza 

oysa şuurumuz 

düşmüşken kelimelerin ardına… Yazar 

demişler yazdığımız için akla gelmeyenleri… 

Bazen de sözün sarrafları düşmüş 

peşimize… Davet etmişler bir o diyara, bir bu 

diyara… Davete icabet gerek diye düşmüşüz 

dost gönüller ile hemhal olmak için yollara… 

Batman olmuş son durağımız… 

Cennetten kesilmiş bir paça gibi görenleri 

cezbeden güzelliği bizi de büyülemiş… 

Vatanın hangi parçası kötü, hangi parçası 

çirkin ki… Hem çirkin olsa, kötü olsa bu 

kadar yıldır, bu kadar düşmanın iştihası 

bitmez miydi?  Her bir parçası en nadide 

taşlardan oluşan bir gerdanlık gibi ışıl ışıl 

parlayan ülkemin bu en güzel kentini ve 

çevresini içimize çektik. 

Gönlümüze yazdık Hasan 

Keyf’i, Malabadi’yi, 

Raman’ı, Siirt’i, Tillo’yu, 

Mardin’i, Nusaybin’i, 

Botan’ı… Doyamadık 

yeşiline, doyamadık dağına, 

taşına, coşkun ırmaklarına, 

evliyasına… Doyamadık 

misafirperverliğin kitabını 

yazan pırlanta yürekli 

dostlara, mihmandarlara… 

Doyamadık bizi bağrına 

basan halkına, bürokratına, 

edibine… 

Birçoğu ile orada 

karşılaştık. Telefonda 

konuştuğumuz, sanal âlemde yazıştığımız 

dostları orada gördük ilk defa. Ne kadar da 

bize benziyorlardı… Yürekleri sevgi, 

bakışları hüzün dolu insanlardı… Gönülleri 

en nadide güllerin açtığı, bülbül dilli dostlar 

tanıdık. Sazıyla sözüyle, tavrıyla özüyle 

memleketin her köşesinden kardeşliğe koşup 

gelen dostlar, yarenler, gönül erleri sohbetin, 

muhabbetin en mükellefi ile doyurdular 

gönüllerimizi… 

Gönül imbiğinden damıttıkları 

incilerden oluşan kitaplarını takdim eden 

gönlü zengin dostlar vardı. Aldık kabul ettik. 

Bağrımıza bastık… 
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Önce dostluk, kardeşlik demiştik. Sonra 

bu kardeşliğin ve dostluğun remz şahsiyeti, 

dağ gibi gönlü ile dağ gibi sevgisi ile dağ gibi 

kalemi ile bizlere veda edip ötelere giden 

Abdulvahap Ağabeyimizin ayak izlerini takip 

ettik doğduğu şehirde… Onun güzel 

hatırasına ithaf edilen bir yarışmada derece 

almak ne kadar güzeldi… Her ne kadar 

cismen ve bedenen bizi karşılamasa da bizleri 

muhterem eşleri, kerimeleri, evlatları, 

kardeşleri karşılamıştı. Güzel insanın aile 

efradı da, dostları da güzel oluyormuş demek 

ki… Hasbelkader biz iki defa misafir etmiştik 

Vahap ağabeyi Çorum’da… Ama vekilleri 

onun adına bizi öyle bir ağırladılar ki 

kelimeler kifayetsiz kalır anlatmaya… 

Her sevincin sonunda bir hüzün vardır. 

Bu hüznün de anası babası firkattir, ayrılıktır. 

Gökyüzüne göçmen kuşlar gibi süzülürken 

geride bıraktığımız şehir, geride bıraktığımız 

dostlar, ayrıldığımız arkadaşlar bu firkatin 

birer burcu gibi yüreğimizde köz köz 

yandılar… Sayılı günler bitmeye mahkûmdu. 

Bir rüya gibi bitiverdi Batman, Siirt ve 

Mardin üçlemesiyle yaptığımız seyahat... 

Dostlar bir görünüp kayboldular ama geride 

özlemlerini bıraktılar yüreğimize… 

 Şimdi gözlerimizi kapatıp, bir hayal 

âleminde yâd ediyoruz o anları… Şahin 

Hocanın sesini duyuyorum, Ecir Beyin 

şarkılarını dinliyorum. Behçet Gülenay ve 

Abdurrahman Adıyan’ın samimi sohbetleri 

hala bir plak gibi dönüp duruyor beynimde… 

Hala Taner Karataş’ı daha önce nerede 

gördüğümü düşünüyorum ama beyhude. Zira 

aşinalık ezeldenmiş… 

Öğretmenevinde karşılaştığımda 

şaşkınlıkla yüzüne tekrar tekrar baktığım 

Nurullah Genç Hocamızı, Mehmet Doğan’ı, 

İbrahim Eryiğit ve muhterem eşlerini tekrar 

tekrar dinliyor gibiyim. 

Sanki bilge insan Yusuf Bilge bir 

mevzuda bizleri aydınlatıyor engin bilgi ve 

tecrübeleriyle… 

Mehmet Yaşar ile şiir kitabından sayı 

tutuyoruz, tefaul niyetiyle... 

Erzurum’dan Üniversite yıllarımın 

kokusunu getiren Abdülkerim Dinç Hocam; 

naif ve kibar halleriyle gönül köşemizde 

yerini almış… Candan ve samimi sohbetiyle 

Doç. Dr. Beyhan Kanter Hocam da gönül 

ajandamıza kaydedilmiş. 

Şahamettin Bey, Tayyip Atmaca, 

Mehmet Yaşar Genç, Yasin Mortaş, Mustafa 

Berçin, Halil Gürkan, Ayşe ve Cihat Albayrak 

çifti, Hasan ve Gülşen Gazel kardeşler, Şerife 

ve Ersin Gündoğdu çifti, Hasan Akar, Âşık 

Pınari, Âşık Cevdet, Üstad Udi Mustafa 

Karaer ve oğlu Kanuni Ali Osman Bey, 

Ahmet Süreyya Durna, Fikret Görgün, 

Mansur Ekmekçi, Ulvi Yürük ve diğer 

dostlar…  Hepsi bir seremoni halinde hayal 

perdesinden gelip geçiyorlar… 

Kendime soruyorum şimdi tüm bunlar 

rüya mıydı, gerçek miydi? Hani Şahamettin 

Bey, Tayyip Atmaca Hocam, Ecir Bey ve 

Şahin Öğretmenin telefonla arayıp sormasa 

rüya diyecek oluyorum. Yaşadıklarımız 

gerçekti, yaşandı ama bitmeyecek… 

Yarışmaya girerken amacımız ödül 

kazanmak değil, gönül kazanmaktı. 

Elhamdülillah ödül de kazandık gönül de... 

Niyet halis idi akıbet hayroldu...  

Şükür... 
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ADIM ADIM ETKİNLİK 

OZAN MİZANİ (TANER KARATAŞ) 

 

 19-23 Nisan 2017 tarihinde edebiyat ve 

sanat akademisi (E.S.A.) Batman kardeşlik 

şiir etkinliği değerli site kurucumuz 

Şahamettin Kuzucular Şahin Mutlu 

Öğretmenim ve Ecir Demirkıran 

ağabeylerimizin girişimleri ile ve bu 

girişimler sonucunda Batman Valiliğinin 

davetleri üzerine Batman`da kardeşlik konulu 

bir etkinlik kesinleşmişti. 

Biletlerimiz alınmıştı. Bizlere 

yolculukla ilgili gerekli bilgiler verildi. Güzel 

yurdumuzun başka illerinden gelen 

dostlarımızla yola çıktık. 

19 Nisan Çarşamba günü Batman 

Havaalanı`nda Şahin öğretmenimiz ve İl 

Kültür Müdürlüğü çalışanları tarafından 

karşılandık.  

Öncelikle bizler için önceden ayrılan 

otellerimize yerleştik. Hemen akabinde bizler 

için ilk tur başlamıştı bile..i İlk durağımız 

değerli müdürümüz Ecir Demirkıran’ın da 

görev yaptığı Batı Raman Türk Petrolleri 

tesislerin oldu. Orada bizleri Türk Petrolleri 

Müdürü ve güler yüzlü çalışanları ilgi ile 

karşıladılar. Petrol kuyusunun başında 

toplandık. Müdür beyin gerekli bilgilerinden 

faydalanarak resimler çektik, dostlarımızla 

günün anısını ölümsüzleştirdik. 

Daha sonra tesislerinde bizlere çay 

ikramında bulundular. Çaylarımızı içerken, 

değerli Aşığımız Kurbanoğlu (Mustafa Ayaz) 

bir iki tane eser okudu. Bazı dostlarımız da 

şiirlerini okudular.  

Benden de yöresel olarak bir eser 

isteğinde bulundular. Ben de Çıldırlı Usta 

Şenlik Baba`dan bir eserle değerli meclise 

seslendim ve sonrasında o gün istirahat etmek 

üzere otellerimize döndük.  

Otelin lobisinde ilk defa karşılaştığımız 

dostlarımızla sohbet ve tanışma faslından 

sonra, ertesi gün sabah saat sekizde buluşmak 

üzere odalarımıza çekildik. 
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Ertesi sabah, tekrar dostlarımızla 

kahvaltıda buluştuk, bizim için hazırlanan 

otobüs ile tekrar yola koyulduk. 

Bu kez istikametimiz Siirt ve Tillo ilçesi 

idi. Tillo’da bulunan İsmail Fakirullah 

Hazretleri ve talebesi İbrahim Hakkı 

Hazretleri`nin türbelerini ziyaret ettik.  

Burada fotoğraflar çektikten sonra tekrar yola 

çıktık  

Siirt’e geldiğimizde aramızdan seçilen 

temsilci arkadaşlar Siirt Valisini ziyaret 

ettiler. Sonrasında Vali beyin eşliğinde öğle 

yemeği yenildi. Daha sonra kültür merkezine 

geçildi. 

Değerli Ozanımız Mansur Ekmekçi’nin 

başarılı sunumuyla, değerli Âşıklarımız 

Kurbanoğlu (Mustafa Ayaz), Pinari (Ali İhsan 

Başpınar), Cevat Bilgilioğlu ve Doğancan 

Ölper’in programı ve değerli şairlerimizin 

araya şiirler serpiştirmeleriyle güzel anlar 

yaşadık ve yaşattık. 

Programdan sonra Batman`a doğru yola 

çıktık bu arada Batman`a gelmeden Botan 

Çayı’nı görmek istedik. Şoförümüz, bizi 

tepede indirdi, yaklaşık iki kilometre yokuş 

aşağı yürüyerek Botan çayını görebileceğimiz 

yere vardık. 

Asıl hedefimiz biraz daha ileride 

olduğunu söyledikleri Deliktaş olmasına 

rağmen zamanımızın kısıtlı olmasından dolayı 

oraya gidemedik. Botan Çayı`nı yüksekten 

seyrettik ve fotoğraflar çektik. Döneceğimiz 

zaman bazı dostlarımız yürüyerek gitmeye 

çalıştı ama çok yokuş olduğu için, Batman İl 

Kültür Müdürlüğü`nün minibüsleri bizleri 

yukarıya otobüse taşıyarak bu sıkıntıdan 

kurtardılar. 

Batman’a dönüşte bizi akşam yemeği ve 

konser için Türk Petrolleri tesislerine 

getirdiler. Yemekler yenildikten sonra yine 

Ozanımız Mansur Ekmekçi sunumuyla 

âşıklarımız programlarına başladılar, aralara 

yine şiirler serpiştirdi şairlerimiz. Ve böylece 

bugünü de güzel bir şekilde noktalayarak 

otellerimize döndük. 

Saatin geç olmasına rağmen, otelin 

lobisinde bazı dostlarımızla, kendi aramızda 

meşk ettik. Ertesi gün saat 12.00’da 

toplanmak üzere odalarımıza çekildik.  

Sabah yine kahvaltıda buluştuk. Bu 

arada bunu açıklama gereği duyuyorum; iki 

ayrı otellerdeydik ve otellerimiz birbirine çok 

yakın mesafedeydi. 

Cuma olması nedeni ile İl Kültür 

Müdürlüğünün yanındaki camide 

Cumalarımızı eda ettik. 

Öğlen yemeğimizi Kültür Merkezinde 

yedikten sonra, dönecek olan arkadaşlarımızı 

yolcu ettik. 

Saat 14.30’da Batmanlı şair 

Abdulvahab Akbaş’ı anmak için düzenlenen 

panelde, panelistler rahmetli şairimiz 

hakkında bizleri bilgilendirdiler. Şair 

arkadaşlarımız şiirlerinden okuduktan sonra, 

"Kardeşlik" konulu şiir yarışmasında dereceye 

giren şairlerimizin ödül törenine geçildi. 

Dereceye giren şair arkadaşlarımıza ödülleri 

takdim edildi ve böylece günü sonlandırarak 

otellerimize döndük. 

Akşam yemeğini yedikten sonra yine İl 

Kültür Müdürlüğü`nün, Kültür Merkezi`nde 

düzenlediği Türk Sanat Müziği Konserine, 

davetli olarak katıldık. Değerli müdürümüz 

Ecir Demirkıran’ın da koroda olduğu 

muhteşem bir konser, dinledik. 
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Daha sonra otelin lobisinde toplanarak 

kendi aramızda meşk ettik. Cumartesi günü 

sırada Mardin ve Midyat turu vardı. Herkes 

vedalaştı.  Sabah kahvaltıda buluşmak üzere 

odalarımıza döndük. 

Sabah, kahvaltı sonrası otobüs ve 

minibüsle yola çıktık. Önce Mardin’e gittik 

orada Kasımiye Külliyesi’ni ziyaret eyledik, 

fotoğraflar çektik. 

Daha sonra Sabancı Müzesi`ni gezdik. 

Orada da bu günümüzü fotoğraf çekimleriyle 

ölümsüzleştirdik. Muhteşem bir atmosferde, 

Mardin Çarşısı’ndan yürüyerek, aşağıda bizi 

bekleyen otobüse vardık. Öğle yemeğinden 

sonra, tekrar yola revan olduk. 

Ver elini bu sefer Midyat İlçesi... Orada, 

397 yılında yapılan Mor Gabriel Manastırı`nı 

ziyaret eyledik, hakkında bilgiler edindik ve 

yine bol bol fotoğraflar çekildik. 

Ve tekrar yola çıktık... Bu defa 

yönümüz Hasankeyf idi. Burada maalesef çok 

kısa bir süre kalabildik. "Çoban Ali" diye bir 

genç arkadaş, bizlere Hasankeyf ile ilgili kısa 

bilgiler verdi. 

Vakit hayli geç olmuştu, dönme 

zamanıydı, yola çıktık. Batman’da, herkes 

otellerine geçti. Az bir dinlenmenin ardından, 

İl Kültür Müdürlüğü`nün bizim için 

tertiplediği yemek ve muhteşem bir konserle 

geceyi noktaladık. 

 Ertesi gün, yani 23 Nisan pazar günü 

bizleri, Malabadi Köprüsü`ne gittik. 

Muhteşem bir tarihi eser daha görmenin 

keyfiyle, hem çayımızı yudumladık, hem de 

fotoğraf çekildik. 

Sonra Ankara’ya dönecek dostlarımız 

vardı, onları uğurladık ve otellerimize 

dönerek dönüş hazırlıklarına başladık. Herkes 

valizlerini hazırladı. Hayatımda ilk kez 

geldiğim bu güzel şehirden ve özverili 

insanlarından ayrılmak zor olsa da, orada 

kalan dostlarımızla vedalaşarak ayrıldık. 

Sonuç olarak dört gün gibi kısa bir süre 

de olsa bu güzellikleri bizlere yaşatan, başta 

Edebi Yad ve Sanat Akademisi (E.S.A.) 

kurucusu Sayın Şahamettin Kuzucular 

hocama, bizleri sıcak yürekleri ile karşılayıp 

etkinliğimiz boyunca bizlerle birlikte 

oldukları için Sayın Şahin Mutlu 

Öğretmenime, Sayın Ecir Demirkıran 

Müdürüme, Sayın Batman Valimize ve tüm 

çalışanlarına, Sayın Batman İl Kültür 

Müdürümüze ve Müdür yardımcılarına ve 

tüm çalışanlarına, Sayın Batı Raman Türk 

Petrolleri Müdürümüze ve tüm çalışanlarına, 

Sayın Siirt Valimize ve çalışanlarına, Sayın 

Mardin Valimize ve çalışanlarına, Sayın Otel 

Bozooğulları Müdürüne ve tüm çalışan 

personeline, Sayın Otel İzgi yetkilileri ve tüm 

çalışan personeline... Ve ilgisini, alakasını 

bizlerden esirgemeyen tüm Batmanlılara en 

kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.  

Özellikle şoför kardeşlerimize hassaten 

teşekkür ediyorum. Zira her birimizle ayrı 

ayrı ilgindiler. Siirt ve Mardin gezimizde 

üstün özveride bulundular, var olsunlar, sağ 

olsunlar... Çok çok teşekkür ediyorum.  

Sözün özü; tüm emeği geçenlere en 

kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. 
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BATMAN 

Halil GÜRKAN 

 

Raman Dağları’yla verip el ele, 

Buluşur ovada düz ile Batman. 

Direnip sabırla güneşe, yele, 

Yetinir yıllarca az ile Batman. 

 

Petrolle yeşerir cılız umutlar, 

Petrolle genişler bütün hudutlar, 

Kaybolur kendince kara bulutlar, 

Gelişir büyük bir hız ile Batman. 

 

Artınca geçmişe duyulan saygı, 

Dağılır yarını kuşatan kaygı, 

Doldukça kalplere uhrevi duygu, 

Yaşar her gününü haz ile Batman. 

 

Işıkla doldurur her sabahını, 

Sevgiyle eritir ten günahını, 

Gönül ağırlanan dost dergâhını, 

Donatır dostane söz ile Batman. 

Bohçalara oya, dantel sarılır, 

Eğrilen yünlerle çorap örülür, 

Halı, kilim için tezgâh kurulur, 

Yaratır deseni giz ile Batman. 

 

Bol yağlı yemekler itibar görür, 

Sumaklı dolmalar pek asil durur, 

Çiğ köfte, Şam börek ağızda erir, 

Kızdırır tandırı köz ile Batman. 

 

Hasankeyf’i Dicle içine alır, 

Sırlarıyla tarih dibinde kalır, 

Gercüş’te üzümle ceviz bol olur, 

Başlar toplamaya güz ile Batman. 

 

Sason ile Kozluk tütün peşinde, 

İnsanlar çalışkan, erbap işinde, 

Beşiri’dir sanayinin başında, 

Bekler günü güler yüz ile Batman. 
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BATMAN 

Kadir KAYA 

 

Raman dağlarımda kırsal bir alan, 

Alın teri döker petrolü bulan, 

Dicle’dir gönlüme sevgiyle dolan, 

Gözün aydın olsun ilimsin Batman. 

  

Garzan ile Batman çayı arası, 

Bereketli ovam işte burası, 

Bol otlu yaylımın geldi sırası, 

Petek petek süzme balımsın Batman 

  

Tosun pınar sulak etrafı sazlık, 

Altmış dokuz köyde bahçeler yazlık, 

Hoşgörü, tevazu, yiğittir Kozluk, 

Desen desen açan gülümsün Batman. 

  

Eski Şam yolunda geçmişin sesi, 

Elli sekiz köyün cevizdir süsü, 

Adım adım gezin ilçem Gercüş’ü 

Buram buram hasret yelimsin Batman. 

Garzanla Silvanka üretim yeri, 

Yurdumuza candır petrolde veri, 

Batmana yakındır ilçem Beşiri 

Kısmette uğurlu elimsin Batman. 

  

Dicle’nin kıyısı,  diktir yamacı, 

Antik kent barışa vardır amacı, 

Hasankeyf ilçemiz size duacı, 

Dostluğa uzanan kolumsun Batman. 

  

Muhteşem manzara Sevek çeşmesi 

Meroto’da dağcılık sporun sesi 

Vatana Sason'un candan geçmesi 

Rus’a şamar vuran halimsin Batman 

  

Saç tavası, perde pilavı güzel, 

İçli köfte, bumbar, çiğ köften özel, 

Şam böreğine hemen uzanır el, 

Nefaseti tadan dilimsin Batman. 
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MARDİN 

Ulvi YÜRÜK 

 

Mezopotamya’nın nadide yurdu, 

Dört bir yanı tarih kokar Mardin’ in. 

Artuklular şehri buraya kurdu, 

Kalesi yüksekte bakar Mardin’ in. 

 

Estel çarşısıyla Gelüşke hanı, 

Midyat’ın Manastır dolu her yanı, 

Deyrulumur’unda çalıyor çanı, 

Şimşeği duayla çakar Mardin’ in. 

 

Mardin Kızıltepe, Tarassut kule, 

Dürüsttür insanı, hiç bilmez hile, 

Gunaysır köprüsü, Gursdur şelale, 

Buğur çayı nazlı akar Mardin’ in. 

 

Yeşilli’nin özü, namusu, arı, 

İnciri, kirazı, mahlebi, narı, 

Kömürlü kasrının taşları sarı, 

Güneşi tenleri yakar Mardin’ in. 

 

Gurbette çalışan özlüyor yâri, 

Gümüş ustasının akıyor teri, 

Kadının boynunu süsler telkâri, 

Güzelleri ziynet takar Mardin’ in. 

Gırnavaz höyüğü, Aznavur kale, 

Toprağı süslüyor gül ile lale, 

Nusaybin’ in halkı çekiyor çile, 

İnsanı terörden bıkar Mardin’ in. 

 

Pir Hattap türbesi, Avrihan ini, 

Mazıdağ’ın şan ile doludur dünü, 

Halkının gurbette geçiyor günü, 

İşsizlik canını sıkar Mardin’ in. 

 

Kasımiye’sidir ünlü medrese, 

Okunurken ezan, kulak ver sese, 

Gezip görmek için açık herkese, 

Hayranı gezmeye çıkar Mardin’ in. 

 

Başkavak köprüsü, on dörttür gözü, 

Savur’un halkının doğrudur sözü, 

Kavak ağacıyla gülüyor yüzü, 

Köylüsü fidanı diker Mardin’ in. 

 

Çıtırmık sabunu şifayla dolu, 

Bakır kaplar süsler, sağ ile solu, 

Revaklı çarşısı kazancın yolu, 

Ustası bakırı büker Mardin’ in. 
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Güzeldir binalar, kesmedir taşı, 

Eski konakların bilinmez yaşı, 

Tarihi yaşatır her sokak başı, 

Şafağı maziyle söker Mardin’ in. 

 

Dargeçit halkının güzeldir huyu, 

Germ-i Ab kaplıca, şifalı suyu, 

Etrafında vardır bir sürü kuyu, 

Buharıyla sisi çöker Mardin’ in. 

 

Derik’ in üç yanda sıralı dağı, 

Üzümü, zeytini, bahçesi, bağı, 

Halkının ovada geçiyor çağı, 

Çiftçisi tarlayı eker Mardin’ in. 

 

Ömerli’nin dağdır sağ ile solu, 

Burada kesişir göçlerin yolu, 

Göllü Beşikkaya örenle dolu, 

Dağlarda kekliği seker Mardin’ in. 

 

İşkembe dolması, İçli köftesi, 

Soğan kebabının cızırdar sesi, 

Harire tatlısı, Mırra kahvesi, 

Tadıdır bademli şeker Mardin’ in. 

 

Kırklar kilisesi, Ulu Camisi, 

Ezana karışır çanların sesi, 

Müslüman, Yezidi ve Süryani’si, 

Dertleri birlikte çeker Mardin’ in. 
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MARDİN 

Halil GÜRKAN 

 

Basamak basamak şekli çoğunun, 

Merdivenler gibi görünür Mardin. 

Vazgeçilmez şehri Ortadoğu’nun, 

Taş evler içinde barınır Mardin. 

 

Ezanlar çanlarla gökte buluşur, 

Müslüman, Süryani hakkı bölüşür, 

Her din ehli birlik için çalışır, 

Hoşgörü şalına sarınır Mardin. 

 

Gün batar Artuklu siyah giyinir, 

Yıldızlar altında damda uyunur, 

Şafakla gökyüzü tekrar soyunur, 

Günün kokusunu sürünür Mardin. 

 

Mitingle gösterir azmi cihana, 

Kartal Kalesi’ni vermez düşmana, 

Korkusu olmaz hiç savaştan yana, 

Gizemli bir güçle korunur Mardin. 

 

Usta elde toprak testiye döner, 

Çekiç darbeleri bakırı yener, 

Demir için ocak körükle yanar, 

Akan teri siler kurunur Mardin. 

 

Baştan gelir kıvamlıca mercimek, 

Sonra kaburga dolması, sembüsek, 

İçli köfte için verilir emek, 

Sanmayın mutfakta erinir Mardin. 

 

Derik seyre dalar sonsuz engini, 

Arar da bulamaz Midyat dengini, 

Kızltepe günden alır rengini, 

Her seher yeniden gerinir Mardin.         

 

Ustaca işlenir Savur’da taşlar, 

Ömerli’de kap kap sunulur aşlar, 

Yeşilli’de bahçe sefası başlar, 

Baharda yeşile bürünür Mardin. 

 

Arayıp Nusaybin petrolü bulur, 

Mazıdağı fosfat diyarı olur, 

Dargeçit maziden dersini alır,                

Yeninin kirinden arınır Mardin. 
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SİİRT 

Ulvi YÜRÜK 

Kanundur töresi, özdür mayası, 

İnsanı, sözünü tutar Siirt’ in. 

Otlara bürünmüş taşı, kayası, 

Güneşi hüzünle batar Siirt’ in. 

 

Erzen ören yeri, Çattepe höyük, 

Çemikari yayla önemi büyük, 

Botan mağarası kayadan oyuk, 

Bağrında bir tarih yatar Siirt’ in. 

 

Botan’ la sulanır birçok arazi, 

Cas evleri artık oluyor mazi, 

Birkaç eski bina gösterir izi, 

Yüreği geçmişle atar Siirt’ in. 

 

Govent halayıdır oyun havası, 

Jirkan’dır yörede, kilimin hası, 

Bıttım sabununun boldur şifası, 

Köylüsü ürünü satar Siirt’ in. 

 

Pervari halkıyla zevklidir sohbet, 

Lezzetli balıyla tatlanır şerbet, 

Araya girdikçe bu zalim gurbet, 

Dertlerine derdi katar Siirt’ in. 

 

Çalışkandır halkı, çoktur çabası, 

Baykan’ın fistandır yöre urbası, 

Veysel Karani’dir Ulu Türbesi, 

Ocağı sevgiyle tüter Siirt’ in. 

 

Büryan kebabıyla Perde pilavı, 

Toprağın baharda geliyor tavı, 

Kurtalan’da dağlar saklıyor avı, 

Dallarında kuşlar öter Siirt’ in. 

Şirvan’ ın kutsalı namusu, ar’ ı 

Yüksek dağlarının eksilmez karı, 

Özlüdür pekmezi, zivzik’ tir narı, 

Ürünü halkına yeter Siirt’ in. 

 

Tayfı üzümünün meyvesi sulu, 

Tillo’nun etrafı türbeyle dolu, 

Burada kesişir evliya yolu, 

Gönüllerde dua biter Siirt’ in. 

 

Heybetli duruyor Küfre Kalesi 

Mergagüze’sidir gür şelalesi, 

Terör nedeniyle çoktur çilesi, 

Gencecik canları yiter Siirt’ in. 

 

Eruh’ un ardında Tarazin dağı, 

Hayvancılık ile geçiyor çağı, 

Fıstık ve üzümlü bahçesi, bağı, 

İnsanı çalışmak ister Siirt’ in. 

 

Sağlarca’ nın yanı bir sürü kuyu, 

Kaplıcalarının sıcaktır suyu, 

Hep şifa dağıtır asırlar boyu, 

Buharı üstünü örter Siirt’ in. 

 

Kurak geçer yazı, soğuktur kışı, 

Rasıl Hacar’dadır delikli taşı, 

Derindir kanyonu, yüksektir başı, 

Kanyonuyla ünü artar Siirt’ in. 

 

Cigor’la Sihirler yöre bayramı, 

Bumbar’dır bugünün özel ikramı, 

Dürüsttür insanı sevmez haramı, 

Terazisi düzgün tartar Siirt’ in. 
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SİİRT 

Halil GÜRKAN 

 

 

Petrolle, bakırla adı anılır, 

Ürettikçe artar azlar Siirt’te. 

Ülke pazarına cevher sunulur, 

Birlikten yanadır sözler Siirt’te. 

 

Veysel Karâni’ler karmış harcını, 

Hoşgörü kuşatmış gönül burcunu, 

Ödemeden Hakk’ka olan borcunu, 

Ayrılmaz kıbleden gözler Siirt’te. 

 

Canlıdır kalplerde ilahi korku, 

Ahenkle çevrilir hayatın çarkı, 

Dostlara yönelir sevginin arkı, 

Şefkatle çözülür buzlar Siirt’te. 

 

Jirkan kilimleri kök boya boyar, 

Tiftik battaniye ipeğe ayar, 

Heybeyi dokuyup çeyize koyar, 

Giderken götürür kızlar Siirt’te. 

Kızgın kuyularda büryanlar pişer, 

Komşudaki kitel komşuya düşer, 

Perde pilavında kaşıklar coşar, 

Dermanla donanır dizler Siirt’te. 

 

Kurtalan’a tren çok şeyler katar, 

Sanayinin kalbi burada atar, 

Pervari balını övünçle satar, 

Bin çiçekten gelir özler Siirt’te. 

 

Şirvan yetiştirir Zivzik Narı’nı, 

Yiyenler söndürür vücut harını, 

Eruhlu fıstıkta bulur kârını, 

Bol ürünle güler yüzler Siirt’te. 

 

Baykan’ın yemyeşil ormandır ardı, 

Gelenler dağıtır her türlü derdi, 

İbrahim Hakkı’nın Tillo’dur yurdu, 

Silinmeden durur izler Siirt’te. 
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ŞİİR YARIŞMASI SONUCU 

 

1. KAYIP SEMENDERİN HİYEROGLİFLERİ  Yaşar Bayar   

2. GÜLBANK:       Yasin Mortaş 

3. YEDİ KİLİM BİR DESEN:    Ali Parlak 

 

MANSİYONLAR 

•KARDEŞLİĞE DAVET     Halil Gürkan       

• İNSAN KASİDESİ:       Halit Yıldırım    

• KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ:     Ertuğrul Beldağlı  

• BİR KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ YA DA HİÇ:  Muhittin Bulut 

• VAVEYLAM:      Mehmet Yaşar Genç 

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ  

İİLLÂ KARDEŞLİK      Ali Cem Akbulut   

Yusuf Makine        Vahap'tır Hâlâ 

  

 

JÜRİ ÜYELERİ 

 

BEHÇET GÜLENAY 

ELİF NİHAN AKBAŞ 

MUSTAFA ÖZÇELİK 

M.ÖNAL MENGÜŞOĞLU 

ŞAHİN MUTLU 

ŞAHAMETTİN KUZUCULAR 

Y. BİLGE BÜYÜKBOYACI 

TAYYİP ATMACA 
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KAYIP SEMENDERİN HİYEROGLİFLERİ 

Yaşar BAYAR 

                                                   

   /Göçünü erken yükleten Merhum Kardeşim, Vahap Akbaş’a:         

                                                     Birlikte tuttuğumuz şiirli ânlara… Dua ile…/ 

  

Gittin sen, ikindi göklerinde kurşunî bir bulut 

Dağıldı sabahın çocuksu yüzü. Ardında yarım yetim bir kül lekesi 

Taş kesilmiş kapımızda merhamet; akreplerin kıskacında mutluluğun elleri 

Gitgide azalmış çeşmenin suyu, yeşil dallarında kurumuş güller 

Mahlâsı saklı mıydı ‘ben’in;  ‘öteki(ler) mi’, ‘diğer(leri) mi’? 

Vebali varsa benimdir, o mucibi meçhul vedanın 

Nasıl telaffuz edilir o müptezel pandora 

  

Sözümüzü perdeleyen günlerden geçtik 

Kırık bir yansıma gibi akıyordun varlığın taçyaprakları gibi 

Ezik gölgemle arkandan b/aktım. Ve sen gittiğini sandığından bir gün 

İradi ve içsel bir refleksti; ortası yırtılmış doğu’nun yırtık coğrafyasında 

Ne çok güneş vardı hatırla seni gördüğüm kardeş ırmakların kıyısında 

Küheylanlar koştu ardından nerde bir kuyu buldularsa düştüler 

Issız bir kederin mücellâsında şehr/âyindi 

  

Sanırım muhacir sözcüğü en çok yüzüne yakışıyordu 

Yüzündeki küskün kedere, yorgun kirpiklerinin altından 

Kısık lambalar gibi ışıyan gözlerine. Gözlerin ki saflığın sırat köprüsüydü 

Kalbine sürdüğün merheme güz kuşları konuyor ve pusulasız içine yürüyordun 

Çiçekler köksüz, rakamlar esâret, koltuklar uçurumdu; biliyordun 

Savrulmuş bir güz bahçesinin izleri vardı pencerelerde 

Tandır ekmeği kokardı şiir sağan ellerin 

  

Biz ürkek bir aşkın üvey çocuklarıydık 

Bize benziyordu yorgun düşen cemreler, geciken göçmen kuşlar 

Aynalardan kazımıştık yüzümüzü, harflerin belleğinden silmiştik 
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Vitrinlere bakıp saçlarımızı düzeltirdik, elpençe divan dururduk anıların önünde 

Ezilmiş vedalarımızın gölgesi dilde bir teyakkuz gibi görünürdü  

Camın kırık yerindeki mavi, misafir olurdu dilsiz odamızda 

Soğuk bir adres gibiydi kadim yurdumuzda eylül 

  

Kemiklerimizde acının çıplak elleri 

Tarihin birikmiş suçu gibi abanırdı üstümüze geceler 

İlkyazlardan koca bir güz yontar; tutar bu andaçlara ortak olurduk 

Sırf bu yüzden kefenimizi bir sigara kâğıdı gibi sarıp hayatı tüttürmeye giderdik 

Sö/z libasımızda gecenin tortusu; uykularımızda sırı dökülmüş ay 

Kıyısı mukassim bir sekerat inerdi tozlu kirpiklerimize 

Hükmünde adil olanın alnımıza yazısıydı öykümüz 

  

Dediler ki saçlarında yetim ufuklar vardı 

Bir dervişin yeşil heybesini kalbinde taşıyordun 

Taşlara yansıyan ıslak bakışların feraset atlı bulutlardı 

Bir gün hikmeti anlaşılır mı dersin isyanı boşalmış bakışlarının 

Kırıldın mı hüzün suvaran karanfil rüzgârlarından 

Leylinde salgın bir sabrın son kederi asılı kalmış 

Alnında uçurumlara açılan şahadet nakışı 

  

İnsan kendi yoluna yolcudur ve kendi ruhuna 

Ne varsa içimizde var ey can, içimizin içinde var 

Sevgi âdeme akmaktır yol öğreten kavlince rahmanın 

Düğün-bayram- bereket hepsi budur;  yaylamız-kışlağımız Anadolu’dur 

Mademki öyle bıçak sırtı bir kör kuyudayız ve her yer, cam kırığı 

Kapını aç bana, fecrin hurucuna dek onar göçüklerimi 

Biz iki/z kardeşiz yevmü’l huruc’a kadar 

 

 

 

 

 



EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ BATMAN ÖZEL SAYISI 

 

YIL: 1 / SAYI:2 Sayfa 47 

 

 

GÜLBANK 

Yasin MORTAŞ 

 

 

Dost gül seslidir 

Dili Hû’ ya değince 

a. 

  

Haydi/ önce bizden başlayalım yârim 

  

Habil mayasıyla yoğrulalım yine 

yufka yürekli konuşalım yetimlerle 

aşkı dürüm yapalım kardeşlerimize 

  

Bak 

akşam oluyor/turnalar gelip geçiyor 

  

Işıklar dökelim penceremizden 

soframızı kuşlara silkeleyelim 

  

Haydi yârim 

Adem notuyla kuşlara göğü ezberletip 

Havva defterinden aşkı şerh düşelim 

Zaman çürük bir elma gibi 

salınıyor güz dallarında 

gece ve gündüz tenimizden sıyrılıyor 

çiğdem çiyi şu dünyayı bölüşelim 

  

Görüyor musun 

Kabil çöl notu tutuyor 

bakışında serap sirküleriyle 

ve  içimizi karalayan ağzıyla 

kinler süpürüyor kapımızın arkasına 

  

b. 

Her toprak yağmur rengini alır ıslandıkça 

  

Gelin canlar can sözlüğüyle 

aşkı tilavet edelim 

ve özetlenmiş şu toprağa 

Habil tebessümleri dikelim 

aşk ile aşılanmış ağaçlara çıkıp 

baharlar silkeleyelim 

  

-sonra 

toprağımız sarsılmasın zalimlerin kahkahasından- 

  

İşte 

zaman ateşteki kazan gibi fokurduyor 

yağmurlar küs göğümüze/çocuklar köz içinde 

kanımızda çağ kaynatılıyor 

gelin el ele geçelim şu kardeşlik köprüsünden 

haritalar ateşler içinde yanıyor 

Bakın kardeşlerim /üşüten saatler bir imayla 

koyuluyor cebimize 

yalanlar i r k i l t i y o r 

  

Haydi öyleyse/saf saf duralım aşka 

duralım kıyamlara Yusuf’tan bir simayla 

İşte bakın 

bir Yusuf geçiyor hayatın ortasından 

O, çöl vahasında kardeşlik sırrıdır/haydi bakalım 

kuyularda aşk kandilleri yakalım 

bakraç bakraç güneşler çekelim evimize 

Yurdumuz mümbit yarınlar çiçeğidir 

dost aynası dirlik büyütecidir 

içimize tebessüm gülleri atalım 

  

-Tevazu öğütelim dolgun başaklardan- 

  

c. 

Bayrak/ vatan rüzgârıdır 

şu Çanakkaleli Ali kınalı bir ıtırdır 

her hatırası sevgili çeyizinde güller kanatır 

Gel Anadolu kokulu kardeşim/gül yüzlüm 

tarih beraber baktığımız bir dolunaydır 

  

Şu kazanda aşımız bulgur bulgur kaynasın 

bakışımız ılıtsın acıları/paylansın 
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Kimliğimiz aynı hamur 

gözlerimiz muhabbete mühürlü 

ıslansın gözyaşı tanığı işlemeli mendiller 

ısmarladığımız ırmaklar denizleri taşırsın 

  

Aynı gök ve güneş altında 

kol kola fotoğraflarımız çekilsin 

ve koy kalbini kalbime sevgilim 

aynı türküler söylensin 

halay bir kardeşlik halkasıdır 

alevlensin sinsin meydanlarda 

kül olsun tefrikalar /savrulsun 

  

Hayat bizim hüzün balkonumuzdur 

acıların mandallandığı iplere 

serçeler gelip konsun 

  

Birbirimize ışıklar dökelim penceremizden 

soframız kuşlara silkelensin 

  

d. 

Ensar’ız biz 

sımsıkı bir Muhacir gömleği giyinip 

iliklenelim 

ve dikelim zaman yırtıklarını 

şu ekmek arası acıları bölüşelim 

kuşlar konsun sofralara 

Bismillah dedikçe sevdiğim 

  

Ay’ın güneşe bakan yüzünde 

laleleri sıkan 

ayrık otları mı var 

el ele sökelim 

Dalga deniz dilidir benim dilim sensin 

rahlelere eğilen B benim Elif sensin 

emrolunduğumuz gibi yürüyelim yollarda 

hangi dağ düz değil “Ya Allah” deyip kürüyelim 

Külünk benim Ferhat-Şirin sensin 

  

Hangi ırmakta yıkansak 

abdestimiz aynı nur 

özsuyumuz taşa kök verir 

çelik bile göverir 

Bulut benim yağmur sensin 

  

Biz ay ışığı ve kandiliz/üflenince sönmeyiz 

karanlığı süpüren bilinciz 

Anadolu sıcak örtümüzdür bizim 

Mehmet sensin Ali benim 

yıkılmaz şu iman kulesi 

kırılmaz kardeşlik imamesi 

   

Haydi/ Aşk ile 

Eshab-ı Kehf uykusuzluğuna yatalım 

karanlığa çerağlar yakalım 
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YEDİ KİLİM BİR DESEN 

Ali PARLAK 

Gül kokar Anadolu’m; yedi kilim, bir desen. 

Sensin tek sevdiceğim; ay yıldızım, bir de sen. 

  

Feda olsun yoluna kanım, kemiğim, etim… 

Selam sana ey yurdum, merhaba memleketim. 

  

Toplu vurur yürekler, bir söylenir adımız. 

İkiliği haz etmez, birliktir muradımız. 

  

Tefrika yaklaşamaz hayalime, düşüme 

Kardeşlik aşılarım husumetin döşüne. 

  

Kurtlar kuşlar heceler, sevdamın öyküsünü. 

Yer gök terennüm eder, kardeşlik türküsünü. 

  

İzmir benim, Muş benim; Malatya, Burdur benim 

Cennet yurdum Türkiye’m, hayalim budur benim. 

  

Bitlis’te beş minare, Bursa’da bir türbeyim. 

Ayasofya’da dua, Mevlana’da tövbeyim. 

  

Hacı Bektaş-ı Veli uhuvvetten beslenir, 

Miskin Yunus susarsa, Karac’oğlan seslenir. 

  

Bingöl’deki çobanın kavalıyım, sazıyım 

Olmasın soğan ekmek aç kalmaya razıyım. 

  

Ağrı’dan Edirne’ye güneş gibi doğarım. 

Tutarım yakasından kin, nefreti kovarım! 

  

Hoşgörü anahtarım, muhabbet dilde virdim. 

Husumetin yönünü tebessüme çevirdim… 

  

Ter kokar Çukurova, ağıt yakar Tendürek. 

Sevinçte tasada bir, Anadolu’m tek yürek... 

  

Uşak’ta kilim dokur, Hatay’da dinlenirim. 

Adana’da kaynarım, Rize’de demlenirim. 

  

Hayranım Bandırma’ya, Manyas’ta kuş sesine. 

Elazığ’ın Gakkoşu, Aydın’ın efesine… 

Trabzonlu Dursun’un duruşuna hayranım 

Giresun’da fındık, çay; Susurluk’ta ayranım. 

  

Yer altında ışıldar kömür karası gözler, 

Zonguldak’ta analar evlat yolunu gözler. 

  

Urfa’nın ceylanları gözleri de sürmeli, 

Yozgat sürmelisini Van Gölü’ne sürmeli. 

  

Adıyaman’da çocuk, Kayseri’deki gencim 

Nemrut’tan Erciyes’e yankılanır sevincim. 

  

Evliyalar diyarı her şehri, her yöresi 

Karşılıksız sevmektir kardeşliğin töresi. 

  

Hasankeyf Kalesi’nden Ihlara Vadisi’ne, 

Türküler bestelerim kardeşliğin üstüne. 

  

Olanca heybetiyle Diyarbakır surları 

Her taşına nakşolmuş asırların sırları. 

  

Rumeli Hisarı’nın sıvasıyım, harcıyım. 

İstanbul’un göğünde kardeşliğin burcuyum. 

  

Ne betonum ne mermer; aşk ekili toprağım. 

Muhabbetle yeşerir; köküm, dalım, yaprağım… 

  

Bereket yağar gökten, mâveradan ilhamla 

Kardeşliği mayalar yere düşen her damla 

  

Bir duvarda bin tuğla bin tuğlada bir benim 

Ayan beyan ortada, tuğladaki sır benim 

  

Seksen milyon bedene bir yürek sığdırırım 

Dost yüklü bulutlardan kardeşlik sağdırırım 

  

Yağmur kardeşçe yağar, dökülür üstümüze 

Rüzgârlar eşlik eder asırlık türkümüze… 

  

Gökte gökkuşağıdır, nakış nakış elbisen. 

Kardeşliğin formülü; yedi kilim, bir desen. 
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KARDEŞLİĞE DAVET 

Halil GÜRKAN 

Düğüm atıp tarihe birleştik ışık gibi, 

İmanımız harç oldu, dirlik içindi niyaz. 

Bir bahçede can bulduk, sardık sarmaşık gibi, 

Beraber ısıttı gün, beraber yaktı ayaz. 

Vatan denen bu toprak lütfedilmiş cennettir, 

Dilimdeki türküler kardeşliğe davettir. 

  

Tararken ılık bir yel zamanın kâkülünü, 

İplik iplik dokunup nakşolduk bir kilime. 

Kardeşliğin al közü savururken külünü, 

Sardım sevgilerimi özenle mendilime. 

Huzur dolu geceler düşlerime mabettir, 

Dilimdeki türküler kardeşliğe davettir. 

  

Giyip sabrı sırtına yol alan Türkmen’im ben, 

Kucak açtı neslime şefkatle Anadolu. 

Kardinal külahına yeğ tutulan benim, ben, 

Düsturum kardeşliktir, yolum Mevlana yolu. 

Gelişim inancımla kutsanmış bir hicrettir, 

Dilimdeki türküler kardeşliğe davettir. 

  

Ben Kürt’üm bin senedir yaşarız bir arada, 

Kurtuluş Savaşı’nda can vermişim yurt için. 

Birlikte tek kıbleye döndüğümüz sırada, 

Bakışlar lisan olur, severiz için için. 

Bir arada kardeşçe yaşamak fazilettir, 

           Dilimdeki türküler kardeşliğe davettir. 

  

Yörük’üm ben göçerim, bağlı kalmam bir yere, 

Bir yanım gün içerken bir yanım buza çeker. 

Ertelenir hayaller bir sonraki sefere, 

Katar katar kervanım dört yana sevgi çeker. 

Dileğim bir an evvel kavgaya nihayettir, 

            Dilimdeki türküler kardeşliğe davettir. 

  

Laz’ım Karadeniz’in hareketli uşağı, 

Sevgim gök kadar geniş, hislerim dipsiz kuyu. 

İndirerek azmimle gökyüzünü aşağı, 

Kardeşliği tesise feda ettim uykuyu. 

Huzurun son kâbusu terör denen illettir,    

Dilimdeki türküler kardeşliğe davettir. 

  

Muhacir’im gezmişim Asya’yı, Avrupa’yı 

Anadolu’da dostun dostluğuna yaslandım. 

Öksüz gecelerimde sırdaş edindim ayı, 

İsyankâr uykularda düşlerimle beslendim. 

Yüzlerdeki tebessüm gönüllere rahmettir, 

Dilimdeki türküler kardeşliğe davettir. 

  

Çekik gözlü Tatar’ım, bahtım sebep göçüme, 

Bağrına bastı beni, vatan oldu bu diyar. 

Mukaddes seherlerin şavkı vurdu saçıma, 

Dost görünen insanı yüreğim kardeş sayar. 

Bozulan yeminlerden dökülen nedamettir, 

Dilimdeki türküler kardeşliğe davettir. 

  

Çerkez’im Kafkaslar’dan getirdi beni kader, 

Süzüldü hasretlerim zamanın kenarından. 

Yittim kendi içimde, izimi örttü keder. 

İçtim kendime geldim kardeşlik pınarından. 

Beni bağrına basan bu toprak memlekettir, 

Dilimdeki türküler kardeşliğe davettir. 

  

Bana Pomak diyorlar, balkanlardan gelirim, 

Bir beyaz gelinciğim güneşten ışık deren. 

Mülteci duygularda hüzün vardır bilirim, 

Buğulu sabahlarda kardeşliktir yeşeren. 

Kardeşliği yaşamak özlenen bir mürvettir, 

Dilimdeki türküler kardeşliğe davettir. 

  

Boşnak’tır benim adım, sadakat timsaliyim, 

Büyülü zamanların sırlı bestesi ömrüm 

Kardeşliği yaşayan türkülerin diliyim, 

Küstürmem yağmurları, sevgiye bahçe gönlüm. 

Bizi kardeş eyleyen yüce İslamiyet’tir, 

Dilimdeki türküler kardeşliğe davettir. 

  

Gelelim kendimize, artık aldanmayalım, 

Süslesin gülüşleri gül bahçesinde şebnem. 

Başkasının narıyla beyhude yanmayalım, 

Sevgiyle buharlaşsın kirpiklerimizden nem. 

Bu vatan yarın için bizlere emanettir, 

Dilimdeki türküler kardeşliğe davettir. 
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İNSAN KASİDESİ 

Halit YILDIRIM 

Sen ki; birkaç damla kan, birkaç nefeslik cansın 

Sen ki; kalbin ve aklın ile ancak kâmil insansın 

  

Sen yaratan Allah’ın yeryüzünde halifesi 

Meleklerin secdesi, İblis için bir ta’nsın 

  

Makamını kaybetmiş, bir sürgünsün dünyada 

Firkatin şarkısında en acıklı figansın 

  

Ahsen-i takvim sensin, esfel-i sâfilin sen 

Vardan yokluğa doğru yürüyen bir kervansın 

  

Hakkına razı olmaz, hep daha yok mu dersin 

Kâbil’in öfkesine Hâbil gibi kurbansın 

  

Şu üç günlük dünyada baki değilsin amma 

Bu gerçeğe aşina olmak yerine nâdansın 

  

Sen ey küçük dağları yarattım sanan mağrur! 

Bir sinek karşısında Nemrud gibi yayansın 

  

Kudretin tuz buz olur, geldi mi bir musibet 

O zaman boynu bükük, kalbi kırık, giryansın 

  

Muktedir değilken nefes alıp vermeye 

Kabına sığmaz afet, asıp kesen fermansın 

  

Düşünmezsin sonunda hesabın görülecek 

Neden nefse uyunca peşinden hep pişmansın? 

  

Hani mülkün neresi, köşkün, sarayın nerde? 

Bir top kefen servetin, âlemde lâ-mekânsın 

  

Sıkışmış ecelin bir kum saati içine 

Rüya, gerçek arası solup giden zamansın 

  

Aczini tarif için aciz kalır lügatler 

Ateş sanma kendini, uçup giden dumansın 

  

Elin, gözün, kulağın, azaların emanet 

Gelişini hatırla…  Giderken de üryansın 

  

Şu mezarlarda senin gibi vazgeçilmez çok 

Beşere has hafızanla bir mâlûl-ü nisyansın 

  

Sen ey Âdemoğlu, ey topraktan yaratılmış 

Söyle gökkuşağının kaç rengine düşmansın? 

  

 

 

Sarı sensin, siyah sen… Tenin toprakça renk renk 

Cıvıl cıvıl dillerle bil ki elvan elvansın 

  

İsteseydi Yaradan sen de zenci olurdun 

Habeşli köle Bilal yanında, sıradansın 

  

Mayan topraktır, atan Âdem ile Havva’dır 

Bu gerçeği unutan suretinden utansın 

  

Ne soyun, sopun, ne de neslin üstün kimseden 

Kul olursan ekremsin, yoksa sen de şeytansın 

  

Sen mi seçtin ananı, babanı, milletini 

Dilinle, renginle sen Yaradan’a zebansın 

  

Sil lügatinden “sen, ben” denilen ikiliği 

“Biz” şuurunda ol ki nesillerin kazansın 

  

Bu fitnenin peşinde çılgın gibi koşarsan 

Bel hüm edal denilen en aşağı hayvansın 

  

Bu vatan yeter sana, bana, ona, herkese 

El ele verelim ki bu bayrak dalgalansın 

  

Uzat elini, uzat kardeşlerine, uzat! 

Bu ateşi söndür ki Neronlar kendi yansın! 

  

Birlikte rahmet vardır, ayrılıkta pişmanlık 

Bir ol, iri ol, diri ol... O zaman şâdansın 

  

Hakka ram ol, emrini tut, hakiki kul isen 

Aç gözünü de bir bak hangi yola revansın? 

  

Boğazladıkça böyle aptalca kardeşini 

Hakkın büyük düşmanı, şeytanlara ihvansın 

  

Bu vatan bizim, bayrak bizim, ezanlar bizim 

Yükselsin tekbir sesi, çıksın arşa dayansın   

  

Mezhebin ve meşrebin, ırkın seni kurtarmaz 

Sor bir kendine; acep ne kadar Müslümansın? 

  

Rabbine kul ol, etme kula kulluk sakın ha 

Neden bir şarlatana bir başkası inansın 

  

Bizi bize düşüren tüm mihraklar utansın 

Hep el ele olalım tüm gâfiller uyansın 

  

Sen ki; birkaç damla kan, birkaç nefeslik cansın 

Sen ki; düşünen akıl, seven kalple insansın 
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BİR KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ YA DA HİÇ: 

Muhittin BULUT 

~~“müminler ancak kardeştirler…” 

… 

Bir nida yükseldi kalbimizin ta içine/en derine 

ve bizler kardeş kılındık 

ve ayet ayet bir çağrı süzüldü ücralarına ruhumuzun 

sustu martılar sonra 

denizlerden yükselerek sustu göğe doğru 

kelebekler sustu karanlıklar sustu 

göğe doğru arttı boşluklar 

arındı suretlerden sema 

kâinat sustu gök sustu bir beniâdem sustu 

ezanlar aktı minarelerden fevç fevç  

aktı dalga dalga gökten suskunluk 

karıştı suskunluğa diller 

sen ve ben yok artık lügatimizde kardeşim 

Evs ve Hazrec kabileleri yok artık 

kıyamdan secdelere omuz omuza kalan biziz 

kalan biziz artık kardeşlik şiirleri okuyan 

ve biziz kalan 

bir ormanda aynı havayı en derinden soluyan. 

  

Görünce göz, kelimeler değince tene 

ten gönülden ne kaçar/kim anlar/neyi kim bilir 

iyi niyetler geçer mi günahkâr bedenlere 

abdestsiz çehrelere hoşgörü siner mi 

ellerimiz arasındaki kardeşlik akar mı gönlümüzden 

kim anlar 

neyi kim bilir 

harfler elimde saklı/ağzımda birikti cümleler 

bir manaya henüz girdim/kekeme oldu dilim 

suretlerden vazgeçmedim daha kapının eşiğindeyim 

titredim ölü atlar gibi 

uykusunu böldüm yorgun bedenimin 

kardeşçe yokuşa tırmanan karıncalar gördüm sonra 

ve kuşlar göğün kalbini yarıyordu birlikte 

/anladım 

ve anladım nedir hicret 

ne demekmiş “la tahzen!” 

kardeş olmak ne demekmiş/anladım 

ve ruhumun o tarifsiz yalnızlığında 
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sığınmak ne demekmiş ürkek bir çocuğun bakışlarına 

yağmurlara bulutlara uzaklara… 

Ve sonra 

ve sonra karanlıklara karıştı kardeşlik türküleri 

masmavi denizlere aktı kelimeler 

ve harfler birer birer iltica etti kardeşlik divanına 

ve ben mülteci olmak ne demekmiş 

/anladım. 

  

II. 

Kardeşim, kardeşlerim! 

diyerek haykırdım dibinden denizin 

bekleyin sağanak yağmurlar geliyor bekleyin 

bir şimşek bir gürültü ve sonra rahmet akacak belli 

çocukların duruşundan belli/güllerin soluşundan 

uzun uzun ve içli ağlıyor çocuklar 

ve yapraklar hınçla yere değiyor 

çocuklar suskun/konuşmuyor 

sitemkar anne evlada 

gül bakışa sitemkar 

ağaç toprağa 

/niçin? 

ve niçin çare olmuyor hiçbir bakış bu günahkar cildi sıyırmaya 

bu yüzden sırf bu yüzden 

çaldığım her kapıya bir çarpı da ben ekledim 

ve bekledim kuşlarla 

Sevr mağarasının önünde 

bildim neyin nesidir beniâdem 

derdime bin dert de ben ekledim. 

  

Ve sen kardeşim! 

öyle uzlet halinde kalma gözlerimden tut beni 

yeni bildim kaybolan bedenim bedenimin içinde 

yeni bildim benim kalbim senin kalbinin içinde! 

  

III. 

Sustum. 

Anladım. 

Konuştu serçeler suskun çocukların diliyle /duydum. 

Ve dilsiz dervişler içten bir “hû!” çekerek 

“kardeşlikten başka neyiniz var?” sorusuna özlü bir cevap sundular 

içli bir ney taksimi eşliğinde: 

hiç!” 



EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ BATMAN ÖZEL SAYISI 

 

YIL: 1 / SAYI:2 Sayfa 54 

 

VAVEYLAM 

Mehmet Yaşar GENÇ 

Vahap Akbaş’a 

 

Kalbim kanar her gece, estiğinde gurbetim 

Yükün atar üstüme, adımlarım bezdirir 

Yittiğim sokağımda yârim ağlar, ben yetim 

Acz içinde derdimi diyar diyar gezdirir 

 

Alın terim süzülür, demlenir gözlerimde 

Bilmiyorum, ne zaman suskunluğum dinecek?  

Sırlı düşüncelerim derlenir sözlerimde 

Neden şimdi sorgusu, yokluğum bilinecek 

 

Vaveylamdır duyulan, söyler bütün dağ dere 

Arkımı doldurarak; aksam sonsuz değere 

 

Rüyalarım amansız, yokluğa sürüklendim 

Korku, yalnızlığımın döküldü saçlarına 

Yürürken yangınları dikenleri yüklendim 

Nice bozgunlar değdi dilimin uçlarına 

 

Durmadan anlatsınlar hikâyemi, sevmiştim 

Nam-û nişân istemem, yıldızlar bana yeter!  

Eşiğine bendeyim, dövdü, tavında piştim 

Yaşadığım hasretlik mısralarımdan tüter! 

 

Her yanımı sararken uyanan sabahlarım 

Adına otağ kurdum, dinecek ah vahlarım 

 

En zorlu yolculuğa çıksın gönül katarım 

Çetelesin tutarım geçtiğim her durağın 

Bütün bir geçmişimi uzaklara atarım 

Edeple yuy gönlünü, ürkütüyor kurağın 

 

Şarkın en özlü sözü, minaremde hilâlsin 

İkindiden; akşama aşikâr gördüm seni 

Şiir iklimlerimi değiştirecek hâlsin 

Sözümü harmanlayıp müjdeye yordum seni 

 

Pusatsız düştüm yola, sorma sakın nereden?  

Aslım vefalı dağdır, mayam ki sağlam yerden 

 

Leylâ seferim oldu, acım düşer her yana 

Kaçıyorum kendimden gölgemi bırakarak 

Banarım sessizliği gözlerimle yan yana 

Ruhumun sokağından sonsuzluğa çıkarak 

 

İliklerim üşürken sükût kaldı dilime 

Vadilerim doldurur ırmağımın akışı 

Evvel zamanlarımdan yâr uğrar mı ilime?  

Yeniden resmetmeye bu delice kalkışı 

 

Kuşku çadır kurarken içimde yamacıma 

Beyazın sürmeliyim en kutlu amacıma 

 

Kitabını okuyup sarındım kefenime 

Dualarım toplayıp göklerine sığındım 

Sabrım cemreye muhtaç, kem bulanmış tenime 

Rabbim! Sen olmasaydın, dert bürünmüş yığındım 

 

Söz libâsın giy gayrı asla kaydın silinmez 

Başka çâre ararsan uğramaz sana öğüt 

Güneş batana değin kıymeti mi; bilinmez?  

Kıbleni doğrultursan filiz verecek söğüt 

 

Ayağım değmemiştir hiçbir zaman kirlere 

Şanına layık mısram ulaşsın şehirlere. 
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YOLA ÇIKTIK BARIŞ İÇİN BİRLİKTE 

Ozan Mizani (Taner KARATAŞ) 

 

Bir mumda barışa biz yakmak için 

Yola çıktık barış için birlikte 

Birlik beraberlik haykırmak için 

Yola çıktık barış için birlikte 

 

Bizimde çorbada tuzumuz olsun 

Arzumuz ülkemiz huzuru bulsun 

Ecnebiler bizi hep örnek alsın 

Yola çıktık barış için birlikte 

 

Gel kardeşim gidiyoruz Batman’a 

Engel mi var güzelliği tatmana 

Gezip görüp yaşamına kat mana 

Yola çıktık barış için birlikte 

 

Hasret kaldık huzur gelsin ülkeme 

Çaresiziz Hızır gelsin ülkeme 

Halden bilen nazır gelsin ülkeme 

Yola çıktık barış için birlikte 

 

Beraber el ele verip barışa 

Tüm insanlar barış için yarışa 

Halaylar zılgıtlar sazlar karışa 

Yola çıktık barış için birlikte 

 

Terörden yanıyor canımız bizim 

Şehitsiz geçmiyor günümüz bizim 

Dünyaya nam salsın ünümüz bizim 

Yola çıktık barış için birlikte 

 

Mizani yapalım barışa çağrı 

Sardı vücudumu dinmeyen ağrı 

Birlikte yapalım ne ise doğru 

Yola çıktık barış için birlikte 
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KARDEŞLİĞİN ÜLKESİ 

Sevim KINALI 

 

Kardeşliğin ülkesinde; 

Sevgi hükümdardır. 

Birlik beraberlik geçit vermez 

Ayrılığa,  kavgalara. 

Senlik benlik hayat bulmaz 

Bu topraklarda. 

Dize gelir sen ben kavgası. 

Dile gelir kardeşlik türküleri. 

 

Kardeşliğin ülkesinde; 

Barış ekilir topraklara. 

Barış biçilir her daim. 

Yeşerir birlik beraberlik. 

Dize gelir sen ben kavgası. 

Dile gelir kardeşlik türküleri. 

 

Kardeşliğin ülkesinde; 

Yürekler birlik için çarpar. 

Eller beraberliğe uzanır. 

Gözler sevgiyle bakar. 

Her adım kardeşliğin yolundadır. 

Atılan her adımla, 

Dize gelir sen ben kavgası. 

Dile gelir Rabbimizin birliğe daveti: 

"Parçalanıp bölünmeyin..." 

 

Kardeşliğin ülkesinde; 

Dostluğa yelken açar gönüller. 

Hoşça bakar farklılıklara, 

Hoş karşılar hataları. 

Dize gelir sen ben kavgası. 

Dile gelir Yunus'un dizeleri: 

"Yaradılanı severim Yaradan'dan ötürü." 

 

Kardeşliğin ülkesinde; 

Karanlığı aydınlatır 

Kardeşliğin ışığı. 

Isıtır yürekleri 

Kardeşlik çağrıları. 

Dize gelir sen ben kavgası 

Dile gelir Peygamberimizin kardeşlik çağrısı: 

"Birbirinize kin tutmayınız. 

Birbirinize sırt çevirmeyiniz. 

Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz!" 

         

Kardeşliğin ülkesinde; 

Güzel sözler dile gelir, 

Yumuşatır taş kalpleri 

Yüzlerde nur olur. 

Dize gelir sen ben kavgası. 

  

Kardeşliğin ülkesinde 

Yankılanır bir kez, bin kez... 

Allah'ın birlik çağrısı: 

"Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. 

Dağılıp ayrılmayın..." 
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GELİN CANLAR BİR OLALIM 

Köksal ÇENGİZ (Niyazkâr) 

 

Rabb’im birliğine zeval vermesin! 

Ne dil kalır, ne din kalır bölende… 

Düşmanların hiç gün yüzü görmesin! 

Fırsat verme bağrımızı delende… 

  

Bizi sevmiş, kul eylemiş Yaradan, 

Habib’ine teslim etmiş sıradan, 

Hikmet ile ayır akı, karadan, 

Tefekkürle deryalara dalanda… 

  

Kur’an ve Sünnet’in hadimi ceddin, 

Alperenleriydi nice serhaddin. 

Aş nice surları, aşmadan haddin! 

Bir gün sana cenkte sıra gelende… 

  

Sendedir imânın kâmili, hası, 

Zikrinle silinsin günahın pası. 

Çağır imdadına Hızır, İlyas’ı, 

Ne ki bir zor ile darda kalanda… 

  

Küskünler barışsın, canlar birleşsin, 

Ümit fidanları aşkla gürleşsin, 

Gönlümüzde muhabbetler yerleşsin, 

Ruhumuzdan gam, kederi alanda... 

  

İnançlı yüreğe şüpheyi sokma! 

Yaptığın bir hayrı hiç başa kakma! 

Ömrün kazancını mahvedip, yıkma! 

Nefsin can özüne benlik salanda… 

  

Hak ve hakikatle bir olsun işin, 

Helal kazanç ile ballandır aşın, 

Nevbahara dönsün, zemheri kışın, 

Mazlumlar kurtulup, huzur bulanda… 

  

Kuvvetlendir milli birlik bağını! 

İmrendir kendine, hasım çağını! 

İndirme göklerden Al Bayrağını! 

Ezan sesi ruhumuza dolanda… 

  

Ecdadın kanıyla sulamış yurdu, 

Huzurla yaşamış kuşuyla, kurdu, 

Milyonlar sefere hazır bir ordu, 

Kös vurulup, nakkareler çalanda… 

  

İki asır ben bu dertle yanarım, 

İlletimi azdırmayın, kanarım. 

Çağlayarak aksın sevgi pınarım, 

Can canana kavuşanda, gülende… 

  

Dağların bir güzel, gölün bir güzel!* 

Bülbülün bir güzel, gülün bir güzel! 

Zeybek, Horon, Bar’da, hâlin bir güzel! 

Davullar çalınıp toylar olanda… 

  

Bir yanda Sakarya, bir yanda Fırat, 

Köroğlu seslense, şahlanır kırat! 

Âşıklar doyunca almaz mı murat? 

Ebedi vuslata karar kılanda… 

  

Nebi’ler diyarı Anadolu’muz, 

İki Halife’den sufi kolumuz, 

Eyüp’çe sabreder dertli kulumuz, 

Tevekkül eyleyip Hakk’ı bilende… 

  

Resul’ün Hadis’i, Sahabe izi, 

Çağırır mümince birliğe bizi, 

Türk’e kardeş Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i,  

Şehit olur Allah için ölende… 

  

Yesevi dedenin ırmağına koş! 

Mevlana’yla durul, Yunus ile coş! 

Manevi makamlar asla kalmaz boş! 

Tanırsın onları hüznün silende… 

  

Gel Niyazkâr çok eyleme kelâmı! 

Dosttan esirgeme Yüce selâmı! 

Huzur mu dilersin, yoksa bela mı? 

Uhuvvetle biter kahrın, çilen de. 

           



EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ BATMAN ÖZEL SAYISI 

 

YIL: 1 / SAYI:2 Sayfa 58 

 

KARDEŞİZ BİZ 

Salih Özel (Evreni) 

 

Ümmetin bölünmesi dinmez sancıdır bize.  

Vatansız kalamayız; büyük acıdır bize. 

 Komşunun kadınları ana, bacıdır bize. 

 Âdetimiz, töremiz, örfümüz kardeş bizim. 

  

Kemençe, tulum çalsa Güney'in kanı kaynar.  

Davul, zurna sesinde Karadenizli oynar.  

Türküyle eğlenirken barakla içi yanar.  

Halayımız, barımız, türkümüz kardeş bizim.  

  

Köroğlu destanında yüreklerimiz coşar.  

Karac’oğlan dinlerken gönüllerimiz taşar.  

Ezo Gelin denince bu millet hüzün yaşar.  

Destanımız, anımız, öykümüz kardeş bizim. 

  

 İslam çimento oldu temelde taşımıza,  

Bir garibin hakkını katmayız aşımıza.  

"Allah’ın emri" deyip takarız başımıza,  

Başörtümüz; poşumuz, börkümüz kardeş bizim.  

  

Dicle ile Fırat'ın kardeşi Harşit Çayı.  

Çaydan sonra içeriz bizler leziz mırrayı.  

Komşumuzla böleriz cepte gümüş akçayı. 

Servetimiz, malımız, mülkümüz kardeş bizim. 

  

Damat Gümüşhaneli; gelinimiz Batmanlı.  

Kardeşlik kültürünü verdi bize Osmanlı.  

Devlet çınarımızda gövde farklı katmanlı;  

Yaprağımız, dalımız, kökümüz kardeş bizim. 

  

Bu birlik tutkusuyla dolu gönül kabımız. 

Laz, Çerkez'in derdiyle dertlenir Arab'ımız.  

Konu vatan olunca kefendir esvabımız.  

Elbisemiz, hırkamız, kürkümüz kardeş bizim.  

  

Kara Hasan Hatay'da, Sütçü İmam Maraş'ta,  

Çerkez Ethem Ege'de vuruştu bu savaşta.  

Doğusu, batısıyla var olduk hep yarışta.  

Şimalimiz, garbımız, şark'ımız kardeş bizim.  

  

Bu nasıl bir kardeşlik, asla bilemezsiniz!  

Bu milleti ağlatıp sizler gülemezsiniz!  

Boşa hayal kurmayın, bizi bölemezsiniz!  

Arab’ımız, Kürd’ümüz, Türk’ümüz kardeş bizim.  

  

Diyarbakır, Batman'da, Antep, Urfa kentinde,  

Bu millet hüzünlenir fasl-ı nihaventinde.  

Uzun lafın kısası ve en nihayetinde,  

Şiirimiz, dilimiz, şarkımız kardeş bizim. 

Bozlağımız, koşmamız, türkümüz kardeş bizim. 
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BARIŞ VE KARDEŞLİK    

   Ulvi YÜRÜK 

Muhabbet edelim, meşke doyalım, 

Barış ve kardeşlik bizimle olsun. 

Zulüme birlikte karşı koyalım, 

Barış ve kardeşlik bizimle olsun. 

 

Fakirin urbası, zenginin kürkü, 

Aleviyle Sünni, Kürt ile Türk’ ü, 

Beraber söylensin bir güzel türkü, 

Barış ve kardeşlik bizimle olsun. 

 

Göçmeni, Manav’ı, Çerkez’i, Laz’ı, 

Kardeşçe yaşamak alnında yazı, 

Birlikte çalınsın dostluğun sazı, 

Barış ve kardeşlik bizimle olsun. 

 

İnsana yardımla çıkılsın yola, 

Gönüller sevgi ve şefkatle dola, 

Yurdumun insanı girsin kol kola, 

Barış ve kardeşlik bizimle olsun. 

 

Kanayan yaralar candan sarılsın, 

Muhtaca yardıma her an varılsın, 

Kutsal değerlere sadık kalınsın, 

Barış ve kardeşlik bizimle olsun. 

 

Komşu ülkelere destek verilsin, 

Sığınan göçmene kanat gerilsin, 

Onlarda insandır artık görülsün, 

Barış ve kardeşlik bizimle olsun. 

 

Düğünde birlikte çekilsin halay, 

Barışın diliyle anlaşmak kolay, 

Bitsin artık terör, olmasın olay, 

Barış ve kardeşlik bizimle olsun. 

 

Allah’ın kuluyuz, aynı ırkımız, 

Hepimiz insanız, yoktur farkımız, 

Dostluk için dönsün gönül çarkımız, 

Barış ve kardeşlik bizimle olsun. 
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EMN Ü EMAN 

Muhammed BİZAR 

 

Ben bir şair değilim, hele erbab-ı lisan 

Belki bundandır eksik, dilimde bab-ı ihsan 

 

Kalbimden hançereme el veren yolda iblis 

Pusu kurmuş çetince, zelil hor dest-i necis 

 

Fehmden değilim yoksun, örmem başına bela 

Paylarım da eylemem, bir şehid-i kerbela 

 

Yarsan göğsümü bir an, nedir ifrat ü tefrit 

Elinden öper belki, kalbimde yatan beyit 

 

Sükût karz-ı hasenim, hatta cihadım benim 

Cehlime liman ol da, susayım elif lam mim 

 

Dilimden ikrah ettim, sana helaldir gayrı 

İlmince kesiver de, öğrensin şerri hayrı 

 

Gönlüm sana muhacir, bırakma beni bizar 

Tebessüm et bileyim, ne yapar imiş ensar. 
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BİRLİĞE ÇAĞRI  

Haşim KALENDER 

 

Bağlar var ki demir perçin vurarak  

Zulümlere dur demeli kardeşim  

Yan bakılsa en ön safta durarak  

Vatan için vur demeli kardeşim 

 

 İlim öğren cehaleti yenerek  

Bayram edek içimize sinerek 

 İyilerle iyi ata binerek  

Hedef birlik sür demeli kardeşim  

 

Tut elimde korkaklığı öldürüp  

Öl ağlama düşmanları güldürüp  

Birleşerek sınırları kaldırıp  

Dünya bize dar demeli kardeşim 

 

Tek vücut uz rehberimiz kuransa  

Üstünlükler takvadadır şeransa  

Allah için cepheye er aransa  

Bir ağızdan var demeli kardeşim 

 

 Ben susarım ses yükselir çatıda  

Oyun süsler çadırı da, yatı da  

Örnek idik örnek aldık batıda 

 Taklitçilik ar demeli kardeşim  

 

Bayrak bilmez cehli ile azanda  

Terör besler köhneleşmiş düzen de  

Sabilerin kanlarında yüzende  

Hesabını sor demeli kardeşim  

 

Yeter gayri yalanlarla yorulduk  

Allah-hu Ekber’le vurduk vurulduk  

Coşkun seldik çağlamayız durulduk  

Bölünmüşlük kor demeli kardeşim  

 

Ateşe ver kin garezi yığarak  

Yaşamalı ta yeniden doğarak  

Fitneleri hoşgörüde boğarak  

Vatan bize yar demeli kardeşim  

 

Türk milleti kaldır da bak peçeni  

Bayrak sarar aşk badesin içeni  

Kürdü, Laz’ı, Çerkez’i ve çeçeni  

Sarılmalı sar demeli kardeşim  

 

Arakanda, Çin’de dinim kusur da  

Kalender’im zirveler bu asırda  

Filistin’de, Suriye’de, Mısır’da 

 Kardeşlerim hür demeli kardeşim 
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BARIŞA DOĞRU 

Mustafa BERÇİN 

  

 

Dinsin bu ağıtlar, dinsin gözyaşı 

Yürüyelim dostlar barışa doğru. 

Kahrolsun uşaklar, yılanın başı 

Yürüyelim dostlar barışa doğru. 

 

Affeden büyüktür, af dileyenden 

Mazlum Hakk’ a yakın kin bileyenden 

Düşküne kanat ger tut bileğinden 

Yürüyelim dostlar barışa doğru. 

 

Acılar bizlerin paylaşmak gerek 

Analar ağlasın, yansın mı yürek? 

Kardeşliğin kıymetini bilerek 

Yürüyelim dostlar barışa doğru. 

 

Kim horon tepemez, kim halay bilmez 

Neden hep ağlarız yüzümüz gülmez! 

Bu vata uğruna Kürtler mi ölmez? 

Yürüyelim dostlar barışa doğru. 

 

Serin sularında Munzur’un çimmek 

Yaylasında koşup atlara binmek 

Nemrutta güneşin doğuşun görmek 

Yürüyelim dostlar barışa doğru. 

 

 

 

 

Ortak payda vatan, bayrak ve dildir 

İzmir nasıl ilse, Şırnak da ildir 

Başka diyen ya haindir, ya eldir 

Yürüyelim dostlar barışa doğru. 

  

Anadolu gövdem, Rumeli başım 

Paylaştıkça artar azığım, aşım 

Türkmen'im, Gakkoş'um, Zaza,m,  Dadaş'ım 

Yürüyelim dostlar barışa doğru. 

  

Oyuna gelmeyin sakın oyuna 

Biz yattık siperde koyun koyuna 

İslam barış dini, girip suyuna 

Yürüyelim dostlar barışa doğru. 

  

Bir meşale yakıp Batman ilinden 

Kurtulalım artık nefret dilinden 

Çanakkale ruhu tutsun elinden 

Yürüyelim dostlar barışa doğru 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ 

Ahmet Süreyya DURNA 

 

Barış güvercinleri kanat çırpsın havada, 

İnsanlar birbirine zeytin dalı uzatsın. 

Mutluluk belirtisi görülsün her yuvada, 

Gülmeyi unutanlar hayata neşe katsın; 

  

Umutlar filiz versin, 

Çorak yerler yeşersin, 

“Yediveren” kök salsın, 

Kardeşlik baki kalsın. 

  

Huzur ile açılsın dükkânlar darabalar, 

Kaynaşsın kucaklaşsın aşiretler obalar, 

Ağlamasın analar, üzülmesin babalar, 

Çocuklar geceleri kaygısız rahat yatsın; 

  

Taklar kurulsun hem de, 

Baştanbaşa ülkemde, 

Bayram davulu çalsın, 

Kardeşlik baki kalsın. 

  

Devâsa zorlukların üstesinden gelelim, 

Başarı bir toplumun “yüz akı”dır bilelim, 

Kendi yörüngemizde sevelim sevilelim, 

Gönül bezirgânları tebessümle gül satsın; 

  

Aradaki ünsiyet, 

İyi huy, iyi niyet, 

Hâle hâle çoğalsın, 

Kardeşlik baki kalsın. 

  

Duyarlı yüreklerin toplu vurduğu anda, 

Dostluk köprüleriyle engeller aşılanda, 

Çare bekleyenlere derhal ulaşılanda, 

Herkes düşkün birine omuz verip el atsın; 

  

Hâl hatır sormak için, 

Menzile varmak için, 

Tüm kervanlar yol alsın, 

Kardeşlik baki kalsın. 

  

Edirne’den Kars’a dek, yöresiyle yanıyla 

Doğu, batı fark etmez; İzmir’iyle Van’ıyla 

Sinop’tan, Antalya’ya; Konya, Karaman’ıyla 

Yurdum, birlikteliğin tulum hazzını tatsın; 

  

Mecnunca mest olanlar, 

Sevdaya tutulanlar, 

“Deryayı aşk”a dalsın, 

Kardeşlik baki kalsın. 

  

Tasada ve kıvançta bu ülke bizim elbet, 

Ayrışır mı vücuttan, örtüşen kemikle et? 

El-âlem anlasın ki kavil kararımız net, 

Ayrılık gayrılıklar yerin dibine batsın; 

  

Görünmez kazalardan, 

Meş’um arızalardan, 

Milli bünye sağalsın, 

Kardeşlik baki kalsın. 

  

Anadolu kucağı tarihteki yerimiz, 

Islatmış toprakları kanımızla terimiz, 

Söylensin armoniyle ortak türkülerimiz, 

Bağrı yanık ozanlar biraz da keyif çatsın; 

  

Fırat mahzun akmasın, 

Dicle bendin yıkmasın, 

“Vuslat”ta karar kılsın, 

Kardeşlik baki kalsın. 
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SÜTKARDEŞİM KAN KARDEŞİM 

Ümmet CANER 

Yıkılacaksa bırak felek yıkılsın, 

Denizler göller kurusun, sevgi pınarı kuruyacaksa… 

  

Şimdi ben nasıl atarım seni, nasıl? 

Kim bilir kaç kez geçmişim Kömür Han Köprüsü’nden, 

Harput’ta, Beyhan’da, Hasan Keyf’te eyleşmişim. 

Kırk yıl hatırı olurmuş ya bir fincan kahvenin, 

Oysa ben çok ekmeğin yemiş, suyun içmişim. 

Ömrümün en serin tebessümleri hâlâ, 

Işıldar durur bak gözlerimde, 

Ve hâlâ burnumda tüter, 

Oğul, kardeş, arkadaş bilinmelerim.  

Şimdi ben nasıl kıyarım sana, 

Nasıl vazgeçerim… 

  

Hani bir zaman birlikte büyümüş,  

Birlikte ağlayıp, gülmüştük ya… 

Aynı sokağın taşlarında yarılmıştı ayaklarımız 

Yaralarımız kabuk bağladığında, 

Ben seninkini, sen benimkini yolmuştun hani. 

Hey be gözünü sevdiğimin, 

Susuzluk bir yandan, sıcak bir yandan, 

İçimizden taşan çocukluk bir yandan…  

Bir zaman Aydın’da pamuk tarlasında, 

Elimizde kupkuru yufka ekmeği,  

Yanaklarımız kirli yüzümüz güleç, 

Rüzgârın ninnisinde uyutup annelerimizi, 

Hani Menderes’in söğütlerine yaslanmıştık ya... 

Senin susuzluğun ben olmuştum, benim ki sen… 

Hadi gel! 

Yavan sulara kanma. 

  

Şimdi anamızın dili başka mıdır? 

Başka mıdır ağıtlarımızın yankısı… 

Ya bin yıldır vatan bildiğimiz Anadolu’nun, 
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Göğsünden emdiğimiz ak süt… 

Sadece tavuklarımız karışmadı bizim.  

Dalgalansın diye göklerde ay yıldızlı al bayrak, 

Antep’te, Çanakkale’de, Sakarya’da, 

Kanları canları da karıştı atalarımızın. 

Senin rengin ben olmuştum, benim ki sen… 

Hadi gel!  

Başka renklere boyanma. 

  

Söyle, aynı gökyüzünden düşmez mi bağrına, 

Oynadığımız kar, ıslandığımız yağmur dünyanın…  

Aynı güneş ısıtmaz mı havayı suyu, 

Ve aynı ateşte pişmez mi ekmeğimiz aşımız. 

Hâlbuki şu üç günlük dünyada, 

Aynı dili konuşanlar değil, 

Aynı duyguyu paylaşanlar demez mi Mevlana. 

Senin sırtın ben olmuştum, benim ki sen… 

Hadi gel! 

Kuru dallara dayanma. 

  

Bırakalım gayrı şu nefreti, 

Alevi-Sünni, Türk-Kürt dediğin nedir ki? 

Hepimizin mayası balçıktan değil mi? 

Değil mi ki etten kemiktendir elbisemiz. 

Gel benim sütkardeşim, kan kardeşim! 

Çocuklar yetim, kadınlar dul kalmasın gayrı, 

Gayrı babasız doğmasın bebelerimiz. 

Şairler kahredip şu anlamsız yangına, 

Göklerden hüzün sağmasın.  

 

Yıkılacaksa bırak felek yıkılsın, 

Denizler göller kurusun sevgi pınarı kuruyacaksa.  

Kırılsın bütün dalları dünyanın, 

Eğer ki bir gönül kırılacaksa. 

Senin cennetin ben olmuştum, benim ki sen… 

Gel! 

Hadi gel! 

Ben de yanmayım, sen de yanma… 
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SADECE DİLDE KARDEŞLİK 

Hakan SUNA 

 

Habil’le Kabil tutuştu ilk kardeş kavgasına 

Dertleri neydi bilinmez say insan fıtratına 

Böyle devam edegeldi günümüz dünyasına 

Fanilik nedir bilmiyor görmüyor cümle âlem 

Sadece dilde kardeşlik icraatsa bir müphem 

  

Paylaşılmayacak nesi var bu yalan dünyanın 

İmtihan için gelinen geçici bir rüyanın 

Önüne geçmek imkânsız kibir ile riyanın 

Fanilik nedir bilmiyor görmüyor cümle âlem 

Sadece dilde kardeşlik icraatsa bir müphem 

  

Bazen arasına girdi kıskançlık kardeşlerin 

Kuyuyla gölge yaptılar önüne güneşlerin 

Kervanla yüzü gün gördü pir-i çilekeşlerin 

Fanilik nedir bilmiyor görmüyor cümle âlem 

Sadece dilde kardeşlik icraatsa bir müphem 

  

“Vahdetle uhuvvet” dedi İki Cihan Serveri 

Ümmet uysaydı bu emre duyacaktı amberi 

Fakat dünyada kayboldu millet yıktı seheri 

Fanilik nedir bilmiyor görmüyor cümle âlem 

Sadece dilde kardeşlik icraatsa bir müphem 

  

Ceddimiz neslimiz dahi olamadı merhemi 

Kanayan kor yaramıza alamadı önlemi 

Günümüze dek nüksetti ıstırabı elemi 

Fanilik nedir bilmiyor görmüyor cümle âlem 

Sadece dilde kardeşlik icraatsa bir müphem 

  

 

Ağlıyor Filistin Halep Arakan Musul-Kerkük 

Yürekler var kırgın yorgun haneler ise metruk 

İnsanlığın geleceği desen gayyadan da karanlık 

Fanilik nedir bilmiyor görmüyor cümle âlem 

Sadece dilde kardeşlik icraatsa bir müphem 

  

Müslüman İslamiyet’le ters düştü maalesef 

Birbirine düşman oldu nerede kaldı eşref 

Cihan hâkimiyeti mi mumyalanmış bir hedef 

Fanilik nedir bilmiyor görmüyor cümle âlem 

Sadece dilde kardeşlik icraatsa bir müphem 

  

Bizim arzuladığımız Çanakkale ruhudur 

Türk Kürt Laz ile Arap’ın kardeşlik vuzuhudur 

Kanmayın bizi kırdıran ecnebi güruhudur 

Fanilik nedir bilmiyor görmüyor cümle âlem 

Sadece dilde kardeşlik icraatsa bir müphem 

  

Kardeşlik yalnız kan bağı mıdır nedir acaba 

Sahabelerden okumak lazım ömrü galiba 

Teslimiyet noktasında sır bırakan intiba 

Fanilik nedir bilmiyor görmüyor cümle âlem 

Sadece dilde kardeşlik icraatsa bir müphem 

  

Yeni yeni yeşeriyor genç sedalar ümitler 

Karanlığı aydınlatan fedakâr yiğitler 

İstikbale yön verecek kelime-i tevhitler 

Duyulur mehter sesleri korkuyor cümle âlem 

Ahir zaman kardeşliği oluşturacak deprem 
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BARIŞ 

Ender GÜNER 

 

Seninle güzeldir baharım, yazım, kışım 

Bire onda kalmaz, yüz verir tarlalarım 

Ya o güneş misali parıldayan gözler 

-Ben ülkemin aydınlık geleceğiyim, der 

Öğretmenim, polisim, doktorum, işçiyim 

Gece yatarken seni üstüme örterim 

Senden başka bir limanım yok sığınacak 

Kudurmuş dalgalardan beni koruyacak 

 

Bünyeme nüfuz ederse bir mikrop, zehir 

Bana yardım gene kendi içimden gelir 

İzmir’den, Hatay’dan, Sinop’tan, Hakkâri’den 

İstiklal Harbi’ndeki yiğit kardeşimden 

Yüz yıllarca yaşamışız eller beraber 

Hüzünde de, sevinçte de kalpler beraber 

Kız almışız, kız vermişiz, mühürlenmişiz 

Hepimiz aynı bahçeden filizlenmişiz 

 

Türkü, Kürdü, Alevisi, Lazı, Çerkezi 

Bu topraklar üstünde yaşayan herkesi 

Kanatlarının altına alan güvercin 

Sen bu göklerde kanat çırpmayı seversin 

Ürkütmesin seni birkaç tüfeğin sesi 

Bu, o satılmış canavarın son nefesi 

Sen uç, gülümsesin ülkemin çocukları 

Yaşamaya doysun, genci ve ihtiyarı 
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KARDEŞLİK 

Hüseyin Üsame KOZ 

 

Nerede heyhat, o yakuttan erler? 

Yıldızın akında küldü kardeşlik. 

Dinleyin, neler der garip makberler 

Toprağın bağrında güldü kardeşlik. 

  

İlk toprağın katil olan evladı! 

Zulmün nefesiyle yoğruldu adı 

Nedendir kırılan kardeş kanadı? 

Kabil meyvesinde soldu kardeşlik. 

  

Asırlardır kasır bekleyen gözler 

Suretlerde hakkı saklayan özler 

Manevi âlemde sultandır gizler 

Hâbil cilvesinde oldu kardeşlik. 

  

Yıllar gebe, nice Firavun doğar 

Asilere daim bıldırcın yağar 

Ey gizli kaderin sahibi tek yâr! 

Nuh’un tufanında saldı kardeşlik. 

  

Niceler geldiler acep neydiler? 

Tüm cihanda adil, nasır beydiler 

Hakk’ın buyruğuna boyun eğdiler 

Kızıl duvarlarda kaldı kardeşlik. 

  

Ayasofya’nın o güzide şâhı 

Ayırt etmeden, her âdemden âhı; 

Kaldırdı zulümden doğan günahı 

Bizans surlarında kuldu kardeşlik. 

  

Hakkın rahmet yayan aziz sesinde 

Bozamazmış bunu asla kör künde 

Birlik nasıl olur senlerde, bende? 

Ecdat ellerinde baldı kardeşlik. 

  

Söndü sinemizde şavkı mehtâbın 

Manası var mıdır dillerde âbın? 

Şam’ı bedenimden bölen sertâbın 

Kirli pençesinde öldü kardeşlik. 

  

İftarı açlıktır onca kardeşin 

Farklıdır şavkı her semte Güneş’in 

Mabetleri deşen bunca kalleşin 

Sırlı kafesinde kaldı kardeşlik. 

  

Kuyularda kervan bekler âşıklar 

Çöllerin hüznünde sırdır maşuklar 

Yavuz’ları sırdaş bilir ışıklar 

Nurlu bahçesinde yoldu kardeşlik. 

  

Mahzun taneleri bir ip bir eder 

Hilali kaplamış garip bir keder 

Hakta şehadete taliptir nefer 

Zorlu cephesinde aldı kardeşlik. 

  

Tefrikaya secde eden başların 

Kulları ayırıp bölen taşların 

Boğazdan geçmeyen kirli aşların 

Karlı bahçesinde soldu kardeşlik. 

  

İbrahim ol, sönsün Nemrud’un nârı 

Bul iki âlemde geçen dinarı 

Asla yenilmeyen aziz serdarı 

Zihinlerde açan güldü kardeşlik 

 

 

 

. 
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KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ 

Mehmet DEMİREL 

 

Kardeşlik türküsü okunur oldu, 

Dağdan esen yeli, dinler kardeşler. 

Hüzünlenince de, gönlümüz doldu, 

Ağlayana; mendil verir kardeşler. 

  

Bir türkü yakalım, âlem ünlensin, 

Kardeş olan kardeşine seslensin, 

Kardeşçe, sevgiyle gönül şenlensin, 

Sazı gönül telinden, çalar kardeşler. 

  

Muhacirle ensar kardeş oldular, 

Dinde kardeşliğe bir yol buldular, 

Resulün teknesinde yoğruldular, 

İnsanlığa örnek kuldur kardeşler. 

  

Bazı dostlar, kardeşten daha ileri, 

Muhabbeti sarar, sever gönülleri. 

Bülbül gibi dertlidir, sever gülleri, 

Böyle dosta, kurban olsun kardeşler. 

  

Habil’lerde Kabil’lerde kardeşti, 

Birisi hak olanı, biri nefsini seçti. 

Öldürdü kardeşini, toprağı deşti, 

Azıp şeytan atına biner kardeşler. 

  

Beş parmağın beşi bir mi bakınız, 

Adeta iken dörtnala koşar atınız. 

Kardeşleriz, herkeslerden yakınız, 

Düşenlerin ilk dostudur kardeşler. 

  

Yusuf, Kenan ilinde güzel gençti, 

Yakup un gözünde o bir güneşti. 

Attılar kuyuya, vicdanları körleşti, 

Yusuf’u, Mısırda buldu kardeşler. 

  

İslam da yok, ayrım yapan kalleştir, 

Türk’ü, Kürt’ü, imanlıysa kardeştir. 

 Mehmetçikler, şehitlikle özdeştir, 

Vatana kastedeni, boğar kardeşler. 

  

 İnsanlar kardeş olun, diyor son nebi, 

Kuran’dır yüce peygamberin edebi. 

Hak olmayan dinler, bize ecnebi, 

Onlar ki; birbirini seven kardeşler. 

  

Kardeşlik türkümüz bu, uzarda uzar, 

Rabbimden niyazımız, eyleme nazar. 

Nerdeler insanlar, nerdedir mezar? 

Bir gün ecel şerbetini, içer kardeşler. 
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BİRLİK ZAMANI 

Z. Abidin PAYAS 

 

Üşüyünce sığınırdık bir hana, 

Kadim coğrafyanın kışlarına sor. 

Çalardık kaşığı aynı sahana, 

Ortak sofraların aşlarına sor. 

  

Ümmet olup cem eyledi kaç soyu, 

Resul-i Zişan'ın gülceydi huyu. 

Malazgirt’te nasıl aldık tapuyu, 

Sultan Alparslan’ın düşlerine sor. 

  

Eşimiz dengimiz yoktu erlikte, 

Yarışırdık düzenlikte dirlikte. 

Ne fetihler düşler idik birlikte, 

Bizans'ın yıkılan nişlerine sor. 

  

Aşk ekerdik besmeleyle dağlara, 

Gül dikerdik hazan vurmuş bağlara. 

Mührümüzü nakşederdik çağlara, 

Otağın obanın başlarına sor. 

  

Çanakkale'deki yiğit kıratlı, 

Hataylı, Maraşlı, Muşlu, Tokatlı, 

Omuz omuzaydı Vanlı, Yozgatlı 

Şehitlerin mezar taşlarına sor. 

  

Birlikte çarpardı gönül kafesi, 

Bir inanç ki kucaklardı herkesi. 

Boş kalmazdı o şehitler tepesi, 

Canını verenin naaşlarına sor. 

  

Dostluğumuz kavi idi pek idi, 

Bayrağımız sancağımız tek idi. 

Savaşımız Allah için hak idi, 

Göklerin ebabil kuşlarına sor 

  

Şimdilerde ne oldu da bozulduk  

İhanetin kurşununa dizildik.  

Koca ümmet parçalandık ezildik,  

Anaların akan yaşlarına sor. 

  

Yaramızı deşiyoruz gardaşım, 

Bu nasıl iş şaşıyoruz gardaşım. 

Ne acılar yaşıyoruz gardaşım, 

Toprağa düşenin eşlerine sor. 

  

Nedendir bu öfke bu şiddet neden, 

Ağlıyor vallahi mezar da deden. 

Bir fitne ateşi bizi kahreden, 

Kaderin şu çatık kaşlarına sor. 
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TAM DA BİRLİK ZAMANI 

Mahir BAŞPINAR 

Asırlardır beraber, yaşarız kardeş kardeş, 

Kimimiz emmi dayı, kimi baba, kimi eş 

Aynı havayı solur, aynı yurtta yatarız, 

Mukaddes değerleri en yukarda tutarız. 

Ya birlikte kurtulur ya birlikte batarız, 

Var mı daha ötesi ölsek de beraberiz, 

Acı çeksek ağlasak gülsek de beraberiz. 

 

Kimse ayrı kalmasın vatanından yurdundan, 

Son pişmanlık nafile, çok ağlarsın ardından. 

Vatansız kalanların durumları aşikâr, 

Ben vatansız kalıpta gezemem diyar diyar. 

Yok, bize başka vatan, yok bize başka bir yar, 

Doğudan batısına, kuzeyden güneyine, 

Mevlam tasa vermesin, ağasına beyine. 

 

Biz tek yürek oldukça, kimse bizi yıkamaz, 

Yıkmak şöyle bir yana, kötü gözle bakamaz. 

Gerekirse lokmayı yarıya bölüşürüz, 

Birlikte ağlaşırız, birlikte gülüşürüz, 

Söz konusu vatansa doğruda buluşuruz. 

Zeybek halay horonla, şenlendirip her yanı, 

Çirkin bakan kem gözden koruyalım vatanı. 

 

Şehitlerin kanıyla ala bezenmiş rengin, 

Ay yıldızlı bayrağım, yoktur dünyada dengin. 

Gün oldu sessiz sessiz, gün oldu tam avazlı, 

Türküler yaktık sana söyledik sözlü sazlı, 

Yurdumuzun üstünde dalgalan nazlı nazlı. 

Göğsümüz siper olsun, sana gelen oklara, 

Hep birlikte el ele, yükseltelim göklere. 

 

Mahir tam da zamanı, görsün düşman gücünü, 

Pes edipte bırakma sakın ipin ucunu. 

Kin tohumu saçarak, geriden bakar düşman 

Eğer fırsat verirsek, çığırdan çıkar düşman, 

Tarihte örneği var, ülkeyi yakar düşman, 

Safları sıklaştırın, araya girmesinler 

Hayalini kurduğu o günü girmesinler. 
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BİR BİZE YETER 

Mustafa DOĞAN 

Şöyle kol kola girse dönüp duran yıldızlar 

Adı kalmaz semanın aklı başından gider 

İbreti âlem için birlik olsa cansızlar 

O haşmetli asuman dünyayı zindan eder 

Gönülden o kuvveti bir kavrasa insanlar 

Sevinç gözyaşı döker husumet dolu anlar 

 

Ey Kadir-i Zülcelâl sen bizlere birlik ver 

Kin ve nefret içinde asırları devirdik 

Nefis ölümsüz gibi kendi putunu sever 

Şu güzelim dünyayı cehenneme çevirdik 

Bir’e sözümüz olsun dirlik içinde vahdet 

Buna en güzel örnek işte asr-ı saadet 

 

Dört bir yan kavga savaş kaldık kara hazanda 

Üç günlük menfaatler nefretleri getirdi 

Şu benliği yok etsek neler olmaz bir anda 

İnsan kendi kendine tahammülü bitirdi 

Savaşlarda ganimet hüzün, gözyaşı, kandır 

Dağ taş yerli yerinde giden sadece candır 

 

Yaşamaksa derdimiz dirlik barış içinde 

Sevelim tüm renkleri kardeşçe sarılalım 

Madem bütün canlılar o yalvarış içinde 

Huzurun hamurunda birlikte karılalım 

Can cana kenetlensin şu dünya da gözüm yok 

Bir bize yeter inan gerisine lüzum yok 

 

Sevgi denen ilaçla kurtulup tüm yaradan 

Yeryüzünde kardeşlik düzeni kuramadık 

Üstünlüğü yok iken ak tenlinin karadan 

Bir İbrahim olup da putları kıramadık 

Ayırıp kayırmadan sevelim iştiyakla 

Bir’de birleşin diyor dört kitap ittifakla 

 

Riayet etsek Hakk’a gıpta eder melekler 

Dilden dile dolaşır kardeşliğin türküsü 

Yağmurlar gece yağar aydınlanır felekler 

Yeni baştan yazılır âdemoğlu öyküsü 

Ab-ı hayat gölüne akacak nehrimiz yok 

Bizim Mevla’dan başka gidecek şehrimiz yok 
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KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ 

Nihat MALKOÇ 

I. 

Onulmaz yaralara derman olur kardeşlik… 

Uluların buyruğu, ferman olur kardeşlik… 

  

Aydınlanır gönüller muhabbetin narıyla 

Dünya esenlik bulur kardeşlik baharıyla 

Yedi düvele yeter o sımsıcak aşımız 

Uhuvvetin tahtında göğe değer başımız 

Sımsıkı kenetlenir barışla ellerimiz 

Muhabbetin remzidir kan rengi güllerimiz 

  

Bütün karanlıkların hükmünü iptal eyler 

Muhabbet çırasıyla handan olur kardeşlik… 

  

Gökkuşağı misâli, rengârenk bir kilimiz 

Hep birbirine benzer köyümüz ve ilimiz 

Ateşe su taşıyan karıncalar gibiyiz 

İdam urganı değil, kanaviçe ipiyiz 

Aynı kokuyu taşır karanfil ve gülümüz 

Bu toprağa aittir sağımız ve ölümüz 

  

Silinir gözyaşları kardeşlik mendiliyle 

Anadolu yurduna sultan olur kardeşlik… 

  

II. 

İkilik ne bilmeyiz, Yaradan’ın bir’iyiz 

Ancak böyle güçlüyüz, ancak böyle diriyiz 

Fitnecinin sözüyle açılırsa aramız… 

Kangrenlere dönüşür, iyileşmez yaramız 

Kaktüs çiçeği değil, hayat pınarıyız biz 

Osmanlı torunuyuz, sevgi çınarıyız biz 

  

Hiç kimse ayıramaz kardeşi kardeşinden 

Zalimi dar’a çeken urgan olur kardeşlik… 

  

 

Sineler pürnur olur, veda eder gün/âha 

Döner Hakk’ın izniyle karanlıklar sabaha 

Toplanırız kardeşçe bayrağın gölgesinde 

Hoşgörü geçer akçe, barışın ülkesinde 

Bin seneyi aşkındır bu yurtta eğleşiriz 

Mevlâna ikliminde Yunusça söyleşiriz 

  

Basiret nazarıyla temâşâ eden görür 

Hiçbir riya karışmaz, candan olur kardeşlik… 

  

III. 

Kuzey’imizde horon, Doğu’muzda halay var 

Gönül semalarında aynı gün, aynı ay var 

Farklılıklar, emin ol, zenginliğimiz bizim 

Dost gözlüğüyle bakmak, enginliğimiz bizim 

Ayrı gayrımız yoktur, bir çınarın dalıyız 

Ana arımız aynı, bir peteğin balıyız 

  

Ağrı Dağı misali heybetli duruşumuz… 

Geçit vermeyen bir dağ, kalkan olur kardeşlik… 

  

Hepimiz misafiriz dünya denen bu handa 

Kardeşlik kazanacak ilelebet cihanda 

Bin yıllık kardeşiz biz, ayrı kalsak yetimiz 

Hakk’a yemin olsun ki, halistir niyetimiz 

Mehmet’tir, Muhammet’tir, Berfin, Şeyhmus 

adımız 

Çanakkale’den beri ortaktır feryadımız 

  

Cefa çeken canların kalır mı âhı yerde? 

Mazlumların dilinde figân olur kardeşlik… 
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IV. 

Birlikte yaşamanın güzel numunesiyiz 

Şer borazanı değil, hakikatin sesiyiz 

Barışın menziline yürüyelim birlikte 

Huzurun adresini arayalım dirlikte 

Can ipliğiyle bağlı tenimize cismimiz 

Kardeşliğimiz kadar yaşayacak ismimiz 

  

Hainlerin adları karışır nisyanlara 

Bu kutlu topraklara hakan olur kardeşlik… 

  

Birbirine çok benzer düğünümüz toyumuz 

Cephelerde beraber çarpışmıştır soyumuz 

Müştereğimiz çoktur, birler binlere vardı 

Muhabbet teknesinde bizi aynı el kardı 

Gelin kardeş olalım, etmeyelim âh ü zâr 

Kimin ne yaptığını bir gün tarihler yazar 

  

Zamanın heybesinde nice sırlar saklıdır 

Süsler düşlerimizi, yârân olur kardeşlik… 

  

V. 

Âdem ile Havva’nın soyundan gelmedik mi? 

Beraberce ağlayıp, beraber gülmedik mi? 

Oyun içinde oyun, gelmeyelim oyuna!... 

Bin kere düşünelim enine ve boyuna 

Kırılmasın fidanlar, analar ağlamasın 

Gözyaşı batağında karalar bağlamasın 

  

Taslarımızı aynı çeşmeden doldururuz 

Canımıza can katan bir can olur kardeşlik… 

  

Karakışlara mahkûm olmasın tüm mevsimler 

Yaşlarla ıslanmasın siyah beyaz resimler 

Dönmesin kâbuslara pembe rüyalarımız 

Ne olur kül olmasın şirin hülyalarımız 

Nefretin hançeriyle yürek yaralanmasın 

Ana kuzularının, bahtı karalanmasın 

  

Düşeni kaldıran el, düşünce kaldırılır 

Tenimizi ısıtan yorgan olur kardeşlik… 

  

VI. 

Fitne fesat ateştir, birlikten rahmet doğar 

Kâinata sığmayan, kulun gönlüne sığar 

Ayrı gayrı ne demek, onca birimiz vardır 

Yunus Emre, Mevlâna, Ali pirimiz vardır 

Bu millet kardeşliğe sarılmakla var olur 

Yalnız taş duvar olmaz, birlikte duvar olur 

  

Umutlar mayalanır barışın hamurunda 

Bu güzel topraklara mekân olur kardeşlik… 

  

Tertemizdir mâzimiz, aynı dağın karıyız 

Yılanlar bilmese de, bir petekte arıyız 

Bir dalda iki yemiş, iki tende bir canız 

Vahdetin kozasında tarifsiz heyecanız 

Aynı gemideyiz biz, müşterektir kârımız 

Al bayrağın rengine boyanmış efkârımız 

  

Başımız dik yaşarız sevgi coğrafyasında 

Düşlerimize beşik, vatan olur kardeşlik… 
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KARDEŞÇE 

İzzet ARPA 

 

Ey milletim! Canciğer ol. 

Gülsek kardeşçe kardeşçe 

Sulh içinde huzura yol 

Alsak kardeşçe kardeşçe 

 

Ne Firavun ne de Nemrut, 

Yıldıramaz hiçbir tağut! 

Düşmana karşı yekvücut 

Olsak kardeşçe kardeşçe 

 

Bu vatanın kar kışını, 

Değişmem bir tek taşını. 

Anaların gözyaşını 

Silsek kardeşçe kardeşçe 

 

Kurup gönül köprüsünü, 

Yazıp sevda öyküsünü, 

Kardeşliğin türküsünü 

Çalsak kardeşçe kardeşçe 

 

İzzet der ki, gel bir söz et. 

Biter bu kin, bu husumet… 

Hakk aşkına kadir kıymet 

Bilsek kardeşçe kardeşçe 
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BİZ KARDEŞİZ: 

Hikmet ELİTAŞ 

“ Mü'minler ancak kardeştirler: onun için iki kardeşinizin aralarını düzeltin ve Allah’tan 

korkun ki; rahmete şayan olasınız”  Hucurat (49/10) 

  

Söylenir hep bu çağrı. Nağme nağme dillerde, 

Kardeşlik çiçek açar yeşerir gönüllerde. 

Halay olur, bar olur;  çayda çıra oluruz, 

Bin yıllık kardeşliğin kıymetini biliriz… 

Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i;  tırnakla et misali 

Haktan gelen bir emir, kuvvet - kudret misali 

Hep birlikte yaşamak, benim asil huyumdur, 

Soframdaki aşımdır ekmeğimdir suyumdur. 

Yayılsın şu aleme,  kardeşliğin kuvveti, 

Yunus'ça gönül bizde, bizde Yavuz heybeti, 

  

Yunus biziz, Yavuz biz;  biz ki Hacı Bektaşız, 

Aynı beden, aynı ruh; biz atadan kardeşiz. 

  

Yöneliriz bir safta, aynı kıbleye doğru, 

Bir fitne sebep olsa, başlar gönlümde ağrı… 

Gönülden kucaklaşıp, olmalıyız bir beden, 

Ve ben sen olmalıyım;  olmasın sen de ben… 

Uçuşsun kelebekler, her mevsim çiçek,  çiçek 

Ekilirse kardeşlik,  bozkırlar yeşerecek. 

Anadolu bizimdir, İzmir’den Van’a kadar, 

Kardeşlik çiçekleri açsın bütün yaylalar. 

  

Kükretmesin el bizi, bir bedende, bir başız 

Aynı beden aynı ruh; biz atadan kardeşiz. 

  

Muğla’dan Ardahan’a tek yürek,  tek milletiz 

Yüzyıllardır bu yerde kardeş kardeşeyiz biz. 

Bu kardeşlik durdukça, şenlenir bu bahçeler, 

Yüreğimde neler var, bir bilsen neler neler… 

Bu yurdun kıymetini, her bir yurttaş bilmeli, 

Vatan, bayrak sevgisi yüreklere dolmalı. 

Hep el ele verilsin, bayrağın gölgesinde 

Ufuktan doğsun güneş, kardeşlik ülkesinde. 

  

Fitnenin ateşini söndürecek güneşiz, 

Aynı beden, aynı ruh; biz atadan kardeşiz. 

  

Kardeşlik aşk kokusun, ciğerine çekmektir, 

Sarılıp kucaklaşmak,   kardeşini sevmektir… 

Yurdun her köşesinde kucaklaşsın insanlar 

Bir kardeşin halinden yine kardeşi anlar. 

Suya hasret kalmasın,  karanfiller,  laleler 

Dinsin artık bu poyraz,  barış koksun bahçeler. 

Bizden değil ayrılık, bizden değil gözyaşı 

Şahittir Anadolu’m, şahit toprağı taşı. 

  

Anadolu bir kale, bu kalede bir taşız, 

Aynı baden aynı ruh, biz atadan kardeşiz. 

Ne ezilen olalım ne de ezen olalım, 

Biz ki; ta sonsuza dek, hep ele ele kalalım. 

Yürüyüp hep birlikte, kardeşlik yollarından, 

Tut elimi kardeşim,  bırakma ellerimden. 

Yeter ki imân ile dolu olsun yürekler, 

Sevdamıza şahittir, şahittir yerler gökler. 

Bak yüce kitabımız ayrılık ateş diyor, 

Kardeş olun diyor bak… Mü’minler kardeş diyor. 

  

Ve duyulur şanımız…  Şarktan garba uzanır, 

Tarihler yazar bizi ve kardeşlik kazanır. 

  

Anadolu bağrında, hep eşitiz, hep eşiz, 

Aynı beden,  aynı ruh;  biz atadan kardeşiz. 
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Kardeşiz Kardeş! 

 

Ezelde mukaddes soruya "bela" 

Cevabı verdik biz, kardeşiz kardeş! 

Âdemmiş şu eşsiz âleme cila; 

Sırrına erdik biz, kardeşiz kardeş! 

… 

Ne zalimden ne de zulümden kaçtık, 

Zahire sırt dönüp bâtını seçtik. 

Hak için mazlumun safına geçtik, 

Yan yana durduk biz, kardeşiz kardeş! 

… 

Uyarak Hüda'nın emirlerine, 

Bağlandık kardeşlik zincirlerine. 

Yunusleyin gönül şehirlerine, 

Kâbeler ördük biz, kardeşiz kardeş! 

… 

Ayrışmakta zarar vardır diyerek; 

Birleşmekte yarar vardır diyerek; 

Sazımız, sözümüz birdir diyerek; 

Tellere vurduk biz, kardeşiz kardeş! 

… 

Büyüklerden gördük edep, erkânı; 

Bir belledik köle ile sultanı; 

Yaradandan ötrü yaradılanı; 

Daim hoş gördük biz, kardeşiz kardeş! 
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ÇAVREŞA MIN 

Şifai KAYA 

 

Bakışın ateşidir gönlümdeki sevdamın, 

Gül yüzündeki benin, güneşidir dünyamın, 

Cemalin neşesidir hayalimin rüyamın, 

Mezarım oldu gamzen, ölürüm Çavreşa mın. 

 

Kusursuz güzellik ki yoktur dünyada eşi, 

Cihana baş kaldırrım, gelse de dördü beşi, 

Ne yapsalar da sönmez, yüreğimde ateşi, 

Senden gayri çare yok, ilacım Çavreşa mın. 

 

Seyyah olup alemde diyar diyar gezeyim, 

Konup Diyarbekir'e, sevda yükü çekeyim, 

Kapı kapı dolaşıp seviyorum diyeyim, 

Yanayım kül olayım, olayım Çavreşa mın. 

 

Ol diyen Yüce Mevlam, rengi sana yaratmış, 

Kaşların, kirpiklerin, bambaşka bir sanatmış, 

Zülüflerin telin de, gerdanamı ok atmış? 

İdam sehpasına da, geleyim Çavreşa mın. 

 

Orta Anadolu'dan sana sevda getirdim, 

Kürt'le Türk'ün aşkıyla, bu kavgayı bitirdim, 

İlelebet tek devlet, tüm dünyaya dedirttim, 

Yeter olsun bu vuslat, talihim Çavreşa mın. 

 

Bin yıllık geçmişimiz, birlikte yaşamıştık, 

Komutan Alp Arslan'a, bağrımızı açmıştık, 

Çanakkale geçilmez tarihini yazmıştık, 

Yeniden bu tarihi yazalım çavreşa mın. 
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*)(* KARDEŞİM 

Seferi (Nurcan Bedir ÖREN) 

  

Etle tırnaktık bilirsin ayrılır mıydık ki hiç 

Aynı tenden hem de candan sıyrılır mıydık ki hiç 

 

Kardeşimsin bir yarımsın sensiz olmak zor gelir 

Sen gidersen kapkaranlık bak bu dünyam dar gelir 

 

Düşman olmak zor olan yol en kolay bir kalmamız 

Annemizden sevgisinden yer kapıp yâr kalmamız 

 

Paylaşırken kalbi ondan hep çıkarmak istedik 

Şefkatinden şüphe ettik bir de üzdük üstelik 

 

Bir kolundan ben çekerken bir kolundan sen tutar 

Başka bir düşman gerekmez yavrular bak kin tutar 

 

Bağrı kandan, göğsü kandan,  ağlıyorken annemiz 

Gözde yaşlar bitmiş, ancak çağlıyor kan, annemiz 

 

Birleşirsek güç alırdık tek yürekten kardeşim 

Sen olursan eksik olmaz hem yarı'm hem bir eşim 

 

Gelmişiz biz aynı kandan aynı soydan aynı boy 

Ayrı düşsek hiç yapılmaz bir avazdan ayrı toy 

 

Etle tırnak gözle kirpik ayrı kalmaz kalmasın 

Gül dalından kopmasın hiç ayrılıktan solmasın 

 

Fa i la tün / fa i la tün / fa i la tün / fa i lün 

8+7 Hece ölçüsü 

Ve Özleşimce 
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DOSTA GİDEN DİZELER 

Sebahattin GÜNDAY 

 

 

 

Önsözü gözyaşı 

sonsözü gözyaşı 

unutulmuş acılar kitabıyız biz 

Aynalar kırılıyor an be an içimizde 

ama ne acı 

kanamıyor hiçbir yanımız 

Ne şarkılar eskiyor dudaklarımızda 

ne elimizde eşyalar           

Kaybolan yüzler albümüdür gönlümüz 

gidenlerin bir daha dönmediği 

Tutunmak için insana yeniden 

sarıp ağyar gönüllerde yaralarımızı 

çıkalım hüzn ü Yusuf kuyularımızdan 

  

Bir ulu nazarla d/okunmuşken dostluğumuz 

ihtişamla geçerdi her karınca önümüzden 

Buğday tanesi 

çekirge bacağı 

Süleyman’dan hikayeler 

ve anlamlar taşırdı 

yükünden ve kendinden ağır 

…….. unuttuk 

Şimdi 

‘‘karıncayı ‘bile’ incitmeyiz’’ sözde 

ama incinir k/arınca bu kibirli söyleyişten 

bilir ki bir değeri yok artık g/özde 

  

Zil takıp ayaklarımıza yürüsek 

kaldırır mı başını topraktan börtü böcek 

Kıralım kalbimizin kilitlerini yerinden 

yaşamaya dursunlar bizde yeniden 

Bir yudum suyla kanarken iki dünyaya 

bardağımızı öpmeyi unutalı 

bıçaklar hem ekmeği 

hem dostlukları kesti 

Tahtacılar unutmuşlarsa 

baltalarını saklamayı 

ya dostluklar tam olsun 

yatalım bıçaklara İsmailce 

ya da vurulsun bıçaklar taşa 

bilenmesin kurbanlar önünde delice 

  

Kan gülünden bir yürek devşirip göğüslere 

aşmak için gönül d/ağını 

geçelim yaralarımızla tuz göllerini 

ateş denizlerini 

Gidelim kalbistana 

bütün dostluklar dile gelsin 

zerreden güneşe kadar 

bütün aykırılıklar mümkün olsun 

Bedence konuşulan çağa inat 

şerbet içisin kelimeler 

bal damlasın dudaklardan 

Kardeşlik kanda değil canda olsun 

ahde vefayı unutanlar özünü d/arda bulsun 

  

Hava aynı toprak aynı su aynı 

dünyası çıkmış çivilere döndük 
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sesimiz ç/alınırken uçurumlarda 

yok bizi çakıldığımız yerden çekecek bir el 

Uzayıp gidiyor içimizde bir yalın yürüyüş 

düşünce zindanımıza ötelerden o ışık 

sevgi kuşatması ve bir dostluk şehrayiniyle 

Peygamber ve şu mağara dostu 

bir yatak ve paylaşılan bir ölüm 

titretir içimizin en soğuk köşelerini          

Ne gölge ne ateş ne de filozofun ideası 

kapamış gönlüyle dost mağara deliklerini 

kutlu Nebi uyanık uykusunda Ebu Bekir’e emanet 

kardeşlik duasında yatağında Şah-ı Velayet 

sade bir gerçeklik var ortada 

büyüyor sonsuzlukta dostluğa o şahadet 

  

Emanet büyüdün 

emanetler büyüttün ey Resul 

Tutuşmasa da kanatlarımız aşktan 

bir kuş taziyesinden dönüşün 

diriltir içimizdeki bütün ölü kuşları 

Sarar dost sesin uzak asırlardan 

gözlerimizdeki Burkina Faso yetimliğini 

  

Arakan mazlumluğunu 

Ellerin aralarken birlik kapılarını 

toplarsın bir dua burcunda milyonları 

Biliriz 

gözden uzak gözyaşını silensin 

dile bile dökmeden derdimizi bilensin 

İnsan bir yürek kanaması 

soluyor mahzenlerde kimsesiz gülüşleri 

Değse yüreğinin burçlarına bir sıcak ses 

çiçekler suyla bahçeler yağmurla buluşacak 

güneş düşecek zindanlarına 

Bir gülün açılışını duyacak ruhunda 

sesi kısılmış türkü 

şen şakrak şarkı olacak insan 

Kelime su, kelime ırmak, kelimeler bulut 

dönmüyorsa içimizde paslı kilitler 

yaşamak için el ele 

açsın gönül kapılarını kelimeler 

Kırarak topraktan aynaları 

ayaklar altında bir bir         

bozalım şu büyüyü yıkılsın arada kibir 

bulmak için insanın yüzünde yüzümüzü 

düşelim yollara 

gidelim dost illerine 
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BİZ 

Süleyman DAYAN 

 

Gelin tüm elvan renkli çiçekleri koklayıp 

Dostâne muhabbetin girelim ülkesine. 

Küf tutmuş gönüllerin ruhlarını okşayıp 

Yûnus'un cilâsını sürelim kalplerine. 

Kuşatalım aşk ile insanlık çemberini, 

Uzatalım şevk ile uhuvvet zincirini... 

 

Yokluğun pençesinden birlikte azad olduk, 

Varlığın esrarında yürüdük kumsalları. 

Kurtulup yalnızlıktan, birlik havzına dolduk; 

Perçinledik susayan ağacın dallarını. 

Bir kadim vuslat ile kurtulduk zift kadesten, 

Sonsuzluk kamışıyla üfrüldük bir nefesten. 

 

Ağyarı yâr eyleyen sevgilinin nurundan 

Hilkat kutsiyetine bir ıtır yayılıyor. 

Taşıyor Mevlana'nın atlasını âsuman, 

Her bir karış topraktan bin muhabbet taşıyor. 

Biz, bağrında ceddinin mirasıyla doluyuz; 

Bütün cihana kucak açan Anadolu'yuz. 

 

Bir ulvî tebessümdür yazında ve kışında, 

Sevgisi uhuvvetin, zaman mekân aşıyor. 

Belgelerin, harflerin, doktrinlerin dışında, 

Eşref-i mahlûkata aguşunu açıyor. 

Biz, tüm coğrafyaların şefkatli kucağıyız. 

Biz, kardeşlik nâmıyla tüten aşk ocağıyız. 

 

Ah ne güzel görünür neşeyle dirliğimiz; 

El ele tutuşurken halay, horon, zeybekler... 

En çorak toprakları diriltir birliğimiz. 

Zemheri mevsimlerin ardında bahar bekler. 

Melekler cümbüş eyler sevinçle maverada, 

Parlar yıldızlarımız rengârenk bir semada. 

 

Bir muazzez emirdir, yedi kat gökten gelen. 

Devr-i Âdem'den beri, yedi düvele kâfi. 

Çağların ötesinden muştularla yükselen; 

Her cana ömr-ü sürur, her cana ömr-ü sâfi... 

Hayat tantanasının huzur teminatıdır, 

İki cihan vaslında saadetin adıdır. 

 

 

 

Medeniyet şanındır, ey umudun öznesi! 

Senindir gül açtıran iklimlerin gözdesi. 

Sen ki karanlıklarda ilahi bir ışıksın; 

Huzurun mimarısın, hayatın hazinesi. 

 

Aynı el toprağının harcı ile var olduk. 

Dirildik aynı Var'dan, aynı varla var olduk. 

Asırların yonttuğu ahlak mayası ile, 

Dostâne muhabbetin aşkı ile nâr olduk. 

 

Ne varsa sende bende, ortağız bir mihenge. 

Tarihin tablosundan ben düştü benzimize. 

Hakkın müsavadıyla aynaya mazhar olduk; 

Hep kendimizi gördük, baktıkça kendimize. 

 

Şu koca handa bizi mihman kıldı Yaradan. 

Kimini aktan kıldı kimini de karadan. 

Farklı renkler içinde tek renktir fıtratımız, 

Paylaşılır her daim sevinç ve gözyaşımız. 

 

Ateşi bahar eyler şefkatli kollarımız. 

Hüzün esintileri kem gözlü zemheridir. 

Kenet kenet kapanır, kanat kanat açarız; 

Kıvrımlı tepeleri aynı ruhla aşarız! 

 

Biz hep aynı kaderin yoğrulduk hamuruyla. 

Hakkın müsavadıyla birlikte bir kılındık. 

Aynı toprak üstünde, aynı sancak altında; 

Biz, ezelden ebede kadar kardeş kılındık. 

 

Biz, tüm coğrafyaların şefkatli kucağıyız. 

Biz, kardeşlik nâmıyla tüten aşk ocağıyız. 

Biz, bağrında ceddinin mirasıyla doluyuz, 

Bütün cihana kucak açan Anadolu'yuz. 

Biz, aşk tohumlarını gönüllere saçanız. 

Dostluğa adım atan, düşmanlıktan kaçanız. 

Biz, uhuvvet mührüyle kenetlenmiş milletiz, 

Nifak saçan illetin karşısında zilletiz. 

Biz, kadim bir dostluğun muazzez mirasıyız; 

Biz Türk'üz, Kürt'üz, Laz'ız, Arap, Acem, 

Boşnak'ız. 

 

Yer ve gök şahit olsun bu mukaddes yemine; 

Biriz ve beraberiz tâ sonsuzluk demine... 
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BİR KARDEŞLİK DESTANIDIR 

Fikret GÖRGÜN 

 

Yine tarih yazacak tecrübede yaşım var. 

Sevda yolcularının baş koyduğu döşüm var. 

Bürümüş üç kıtayı gölgesi çınarımın. 

Şehit kanıyla yunmuş toprağım var, taşım var. 

Altaylar’a uzanır kaynağı pınarımın. 

  

Ben Sultan Alparslan’ın hayalinin yoluyum. 

Ben gazi, ben kahraman, ben ki Anadolu’yum! 

  

Malazgirt kapısını aralayan erenler, 

Kapalı kapılardan gönüllere girenler... 

Peygamber-i Zîşan’dan aldılar müjdesini. 

Çorak topraklarımda açtı yediverenler, 

Yaydılar yeryüzüne Hakk’ın yüce sesini! 

  

Gönül fatihlerinin hasırıyım, çuluyum... 

Başımın tacı Kur’an, ben ki Anadolu’yum! 

  

Bir yaralı arslandım, cümle küffar üşüştü! 

Canımdan can bulanlar yayan yollara düştü... 

Türk, Kürt, Çerkes, Arnavut... Tatar 

Çanakkale’de! 

Kim demiş, “Çanakkale yarım kalan bir düş’tü?!” 

Hepsi koyun koyuna yatar Çanakkale’de... 

  

İstanbul’um, Maraş’ım, Amasya’yım... Bolu’yum. 

Ben baştanbaşa destan, ben ki Anadolu’yum! 

  

Çağı yakalamaya herkes yola koyulsun, 

İslâmın gür sadâsı dalga dalga yayılsın. 

Mazlumlar yolunuzu gözler nice zamandır, 

Adaletin kudreti yeryüzünde duyulsun; 

İhtişamlı günleri özler nice zamandır... 

Ben zalime fırtına, ben tipiyim, doluyum! 

Mazluma emîn liman, ben ki Anadolu’yum! 

  

Batman’a ateş düşse yanar İzmir’in bağrı! 

Hatay’daki sevince ortaktır Sinop, Ağrı. 

Hepiniz bir cansınız, ayrılmaz tırnak etten! 

Davettir cümlenize beş vakit kutlu çağrı. 

Ahde vefa beklenir kadirşinas milletten... 

  

Nice Bolu Beyi’nin başında Köroğlu’yum! 

Neylesin bana ferman, ben ki Anadolu’yum! 

                        

Ahmedî Hâni bizim, bizimdir Yunus Emre! 

Hayatın gayesini cem etmişler bir ömre. 

Mevlânalar... Velîler hakikatin sesiydi. 

Yüreğinden sızanlar gönle düşürdü cemre! 

Mısralar “Gül üstüne sevda”nın bûsesiydi... 

  

Kutlu medeniyetin güzide okuluyum, 

Uçsuz, bucaksız umman, ben ki Anadolu’yum! 

  

Gönül gözemden taşan çağlayandır türküler, 

Kalpleri birbirine bağlayandır türküler. 

Her biri ayrı derya, manâsı başka başka... 

Gâhi gülen, ağlatan, ağlayandır türküler!.. 

Kimi yâre götürür, kimi ilâhî aşka... 

  

Gâhi Emrah, gâh Sümmâni, say ki, 

Dadaloğlu’yum! 

Her yöremde bir ozan, ben ki Anadolu’yum! 
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Bütün renkler, desenler zenginliği bu yurdun. 

Birbirinden farkı yok bağrımdaki her ferdin. 

Yüce dağlara bakan dağıtır efkârını. 

Çaresi bu toprakta elemin, gamın, derdin! 

Göller, dereler... Çaylar siler âh-u zârını! 

  

Haşmetli Hasankeyf’im, vakûr Safranbolu’yum! 

Benimle durur zaman, ben ki Anadolu’yum! 

  

Sevgiler, burcu burcu tütsün her bucağımda! 

Sönsün firkat ateşi şefkatli kucağımda! 

Bütün civanmertlere yakılsın birer kına! 

Buz dağları erisin yârenlik ocağımda! 

Gönüller fethetmeye yürüsünler akına!.. 

  

Kahramanlar doğuran asil ana doluyum! 

Ben yiğitlere harman, ben ki Anadolu’yum! 

  

Garipler palazlandı altında kanadımın! 

Zalimler dize geldi geçtiğinde adımın! 

Âlemşümul Osmanlı, Selçuklu mirasıyım... 

Kardeşlik davasıdır gayesi feryadımın. 

İslâm’ın bu diyara vurduğu tuğrasıyım! 

  

Ben sılada Çaldıran, gurbette Niğbolu’yum! 

Gitmez başımdan duman, ben ki Anadolu’yum! 

  

Oyunlar boşa değil, küffârın gözü bende! 

“Savaşları kesecek” Eren’in sözü bende! 

Yıksın inat bendini çağlasın sevgi seli! 

Sonsuzluğa götüren sevdanın izi bende! 

Çiçek açsın umutlar kardelenler misali... 

  

Ben İslâm’ın, ümmeti kucaklayan koluyum. 

Hak yola canlar kurban, ben ki Anadolu’yum! 

  

Hoşgörü ile bakıp, görsün herkes herkesi! 

Zeybeklere karışsın halaydan zılgıt sesi! 

Fildişinden kuleler devrilsin birer birer! 

Sîneleri ısıtsın annelerin nefesi! 

Kardeşlik türküleri söylensin hep beraber. 

  

Yüreğim benden büyük, ben kendimden uluyum! 

Dar geliyor asuman, ben ki Anadolu’yum! 

  

Ehl-i Sâlib birleşmiş, istiyor diz çökmemi! 

Bekliyorlar dört gözle arkına su dökmemi! 

Yedi düvele karşı kucaklaşsın kardaşlar! 

Hilâlin gölgesinde birleşmenin tam demi! 

Yıkasın ruhumuzu sevinçten akan yaşlar... 

  

Yetişir, söyletmeyin, öylesine doluyum... 

Sesimi duysun cihan, ben ki Anadolu’yum!.. 
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KARDEŞİM 

Maksut 

 

Tak şu kelepçeleri uzattım ellerimi 

Cezamı hafifletme bildir ver be kardeşim 

Tek şikâyet edersem lâl et sen dillerimi 

Duracak nasılsa kalp saldır vur be kardeşim 

 

Haykırdıkça içimden kayboluyorsa sesim 

Anlar mısınız beni çıkınca son nefesim 

Paylaşılamayan ne neden bitmez yeisim 

Sensen kolum kanadım kaldır sar be kardeşim 

 

Bizlere rehber olsun peygamberin her sözü 

Silinir mi sanırsın bizden onun pâk izi 

Gül kokusuyla güzel gönüllerdeki sızı 

Aramıza girenler eldir gör be kardeşim 

 

Gönül gözüyle görüp konuşalım diliyle 

Kıyabilir mi insan cana kendi eliyle 

Bezeli gönül bahçem sevginin al gülüyle 

Yansın dilim ateşte hâldir kor be kardeşim 

 

Kekeme olur sözüm dediği hâk değilse 

Başım yükselir arşa tek secdede eğilse 

Huzura ereceğiz iblis kalpten koğulsa 

Ansın dilim sevgini kuldur sır be kardeşim 

 

Kırılır kalır kolum sana sarılamazsa 

Söylemez olur dilim senle karılamazsa 

Bir anda solar gülüm senli derilemezse 

Taşsın aşkın gözyaşı doldur dur be kardeşim... 
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DÜNYANIN DERDİ 

 Seadet RZAYEVA 

 

Yaradan yaratdı bütün cihanı, 

Bu yeri, bu göğü, bu Kehkeşan’ı… 

Can verdi insana yaşayın diye, 

Demedi mehv edin siz bu dünyayı. 

                          ****** 

Nankörlüq insanın qanına hopub, 

Gözəllik çirkefın əsiri olub. 

Məhv edir  hər yanı zülmün fitnesi, 

Fidanlar qonçəykən saralıb solub. 

                           ****** 

Gözləri torpaqdan doymayan şahlar, 

Goy emsin torpağı   hələ doyunca. 

Dünya vehşi terÖr, fitne ocağı, 

Emel şeytanbazlıq, işgence olub. 

                            ****** 

Körpələr məhv olur ana karnində, 

Geddarca alınır nə kader canlar. 

Fəqət yaradanın sebri böyükdür, 

Cəzasız qalmazlar inşallah onlar. 

                          ****** 

Allah korkusunu yitirmiş nadan, 

Şənliklə  kayd edir qəzəb gününü. 

Cehennem ezabı düşmez yâdına, 

Unudub  mehşerde hesab gününü… 

                          ******* 

Tebiat de daha evvelki deyil 

Gökler feryad edir, yel tugyan edir 

Fesiller deyişib öz yerlerini 

Gazabinden sanki sert üsyan edir… 

                          ******* 

Analar yitirir canlarından can 

Torpaq sinesine çekir bu ahı 

Bes deyil  bu qeder tökülen qanlar?.. 

Dinsizler unudub deyen Allahı... 

                         ****** 

Bahıram göylere keder,qem yağır 

Karanlıq tökülür göyün yüzünden. 

Bulut unudubdur öz derdlerini, 

Dünyanın derdleri akar  gözünden.. 

                       ******* 

Sulh sözü yâd olub bütün dunyaya, 

Dagitmaq deb olub, bir yarış olub... 

Fitneye gederek bazi yaltaklar, 

Dünya merhemetsiz katille dolub... 

                        ******* 

Eğer qardaş olsa insan insanla, 

Biter bu edavet bütün ellerde... 

Dinclik qatilleri ayaq saklasa, 

Sülh sözü hökm eder , bütün dillerde!.. 

                          ******* 

Ayaqlar altına düşüb edalət, 

Yaşayır insanlıq dərdli hal ilə. 

Kınından çıkmazsa Türk’ün qılıncı, 

Dünya məhv olacaq bu münval ilə. 
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ÇOCUKLARIN GÖRDÜĞÜ YARI MAVİ BİR DÜŞ OLSUN BARIŞ 

Celalettin KURT 

        

A- 

Dünyanın yüzünde delik deşik yara izleri 

Ustura çizikleri, cam kesikleriyle dolu her yanı 

Boynunu dâra vermiş, can çekişiyor dünya 

Sallanıyor sağa sola üçayaklı şafaklarda 

Kalıyor nefes nefese, soluğu içine çekiliyor 

Görmüyor ışığını, sini sini doğan güneşin 

  

Gün devriliyor günler üstüne muttasıl belâlarla 

Omzunda ağır bir yük, imtihanı çok büyük 

Acılar, hüzünler, çileler pekişiyor üstünde 

Kanadıkça kanıyor, kabuk bağlamıyor yarası 

Sıyrılıyor merhamet; çıkıyor, gidiyor yüreklerden 

Gözyaşları dinmiyor dünyanın mavi gözlerinden 

  

Yüzünde dünyanın delik deşik yara izleri 

Bu yara ne zaman kabuk bağlar, kim merhem olur 

Barış ne zaman gelir; menekşelerle, güllerle 

Kurşun kurşun üstüne, feryat feryat üstüne 

Toprak yok, kimlik yok ab-ı hayat uçurumlarda 

Özgürlük, kuşlar kanadında gönderilir sürgünlere 

  

Çıkardıysa kim, katranlı, kirli, bu irinli savaşı 

Ağlattıysa dünyanın gözlerini, kanlı kanlı kim 

Çıkartmalı biri de yeryüzünde beyzalanmış barışı 

Zeytin dallarıyla, ak güvercinlerle, özgürlük türküleriyle 

Çilelere bulanan, yanan, yakılan gün görmemişlere 

Mazlumlara, mahzunlara eylemeli armağan, güzel barışı  

  

Savaşı güçlüler çıkarır, savaşta mahzunlar ölür 

Bilmezler vicdanı unutanlar; kırılan kolu, yarılan başı 

Açlıklar, sefâletler, evlerden, barklardan kopuşlar 

Merhamet tanımayanların hiç umurlarında mı? 

Yıkım füzeleri göklerde ebâbil kuşları gibi uçarlar 

Sağanak sağanak sağarlar ah! Puslu göklerden ölümleri 
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B- 

Barış bir beyzalı yürek türküsüdür ince 

Kelebek kanatlarının naifliğince, inceliğince 

Gönüller bayram ederler güzel barış bir gelse 

Çok geç kaldın dünyaya, çok geç kaldın ey barış 

Gözlerimiz burçlarda, gözleriz her dem yolunu 

Geleceksen daha fazla bekletme, haydi artık gel barış 

  

Tüm kötülüklerin anasıdır, babasıdır savaş 

Işıklar gerekir barışmaya, kandiller yakmak gerek 

Olmazsa erek, çekilmez barışın yollarında kürek 

“Söz ola kese savaşı” doğrusundan söylenmeli söz 

Eylenmeli yüreklerde sulh, kardeşlikler içinde 

Savaşın cehenneminden, barışın sularına akmalı 

  

Yüzünde dünyanın delik deşik yara izleri 

Kapanmalı kan kısrak yaraların kara katran izleri 

Bombalarınn açtığı çukurlarda taze fidanlar yeşermeli 

Susmalı siren sesleri, çocuk sesleriyle dünya şenlenmeli 

Topraklar tohuma durmalı, aydınlanmalı yarınlarımız 

Yeniden başlamalı kardeşlikle görklü heyecanlarımız 

  

İnsanlığın ülkesi dünyadır; sınır, sınıf nedir ki 

Allah’ın armağanıdır insanlık, tüm insanlar kardeştir 

“Barışta evlâtlar verirler topraklara babalarını 

Savaşta babalar evlâtlarını topraklara verirler” 

Yeter artık usandık; acından, sancından savaş 

Çocukların gördüğü, yarı mavi bir düş olsun barış 

  

Bir dolunay aydınlığıdır, fecir sonlarında şarkılı 

İlkyaz türkülerinde hançerenin demi, dermanıdır barış 

El ele, kol kola girmektir soylu düşünceler uğruna 

Özgürce sözler etmektir, yanlışlara göğüs germektir 

Yeğlemektir doğruyu; zalime, zulmete karşı gelmektir 

Ve yâr bağrına baş koyup, özgürlük türküleri söylemektir barış 
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ETKİNLİK GÖRÜNTÜLERİ 
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