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ÖNSÖZ
Cennet Anadolu’ nun efsânelerle dolu diyarlarından
birisi olan Burdur’u “Gülce Edebiyat Akımı”nın şairleri
nakış nakış şiirle anlatmaya çalışmışlar. 2012 Yılı
başlangıcında Gülce Edebî topluluğu çeşitli projeleri
geçmiş yıllarda olduğu gibi, ortaya atmış ve
mensubu bulunan şairler tarafından bu projeler birer
birer
gerçekleştirilmeye
başlamıştır.
“Burdur
Efsâneleri” de Mustafa Ceylan-Ali Gözütok ve Harun
Yiğit’in su misâli akan kalemleriyle yazıya dökülmüş.
Coğrafyayı vatan yapan, üzerinde yaşayan
milletlerin ortak hasletleridir. Burdur, dört bir yanında
tabiî
güzellikleriyle,
Anadolu’
nun
pırlanta
şehirlerinden birisi. Burdurlunun ortak hafızası ve
gönlü bu coğrafyanın dağına, taşına, ağacına,
kuşuna ve de elbette insanına yeri gelmiş türküler
yakmış, yeri gelmiş ağıtlar düzmüştür. Bu arada,
diden dile aktarılan öyküler, menkıbeler ve efsâneler
de söylemiştir. Aynı zamanda her biri araştırmacı da
olan Gülce Edebiyat şairleri, türkü tadında dilleriyle
Burdur efsânelerini kültür ve sanatımıza ve her
şeyden de önce Burdurlulara armağan etmişlerdir.
Burdur’a ve Burdurlulara başta kültür ve sanat
alanında ve diğer temel belediye görevleri
alanında hizmeti şiar edinmiş olan Belediyemiz, bu
güzel çalışmayı kitap halinde yayınlamaktan
mutludur.
Teşekkürler Gülcecilere, selâmlar,
saygılar…

Sebahattin AKKAYA
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Belediye Başkanı

BURDUR SEVDASI(Gülce-Bahçe)
(B) aharı giyinip, her çiçekte nefesleyen
S(U) ltanların düşlerini oylum oylum süsleyen
Bi(R) güzel ki, şehir yüzlü, yeşil-mavi destanı
Sen(D) e, bende hatırası sanki dostluk bostanı
Zorl(U) kları yenerek çağları göğüsleyen
Her ta(R) afı gül goncası, yiğitlerin diyarı
Ey benim kentim, kimliğim, kendim
Aşkım, heyecanım, ömür kemendim
Burdur derler adına duamsın, dilimdesin
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Ezelden ebede içimde, kalbimdesin…
*
Yağız atlarıyla zamanı topuklayan
Selçuklu Sultanlarından birisi bir gün
Bir nida işitir düşlerinin ortasında:
.................“Sür atını sür, güneybatıya sür!
.................Cenneti bulacaksın, vatan haritasında
......Biz sana “dur! ” diyene kadar, geri dönme
ilerle!
.................Bir dünya bulacaksın mavilerle,
yeşillerle
.................İşte orasıdır eşi, benzeri bulunmaz
diyar
......Kınalı oymağına olacaktır sonsuzadek yâr,
.................Sür atını sür, mavi göller sevinsin
.................Sür atını sür, yeşil dallar övünsün
.................Işısın asma dalında üzüm salkımı
.................Ve boy boy yaşasın, Ulus'un
.................Huzur içinde,
.................Sağlıkla
.................Ve barışta…”
Kır atına biner sultan
….Düşer yollara yollara.
……Selçuklunun özlemini
………Döşer yollara yollara
…………Umut denen deli tayı
……………Koşar yollara yollara
……………Gördüğü düş çağıldayıp
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…………Taşar yollara yollara
………Göl mavisi, yaprak, yosun
…….Şaşar yollara yollara
…..Destan edip sevdasını
Deşer yollara yollara…
Yollar biliriz yolcusunu tutar ölüme yollar
Yollar biliriz yolcusunu tutar ölümden kollar
Yollar biliriz yolcusuz, ıssız, iniş, yokuş
Yollar biliriz geçmez üstünden uçarak bir kuş
Nice kale fethedilir yol boyu
Nice toprak Selçukluya gül sunar
Sonsuzluğun türküsüyle
Kıraç yamaç, ova, bayır, orman, ağaç
Yıkanır sularda ay,
Su kıyıda nefes nefes,
Kıyıda su üç kulaç…
Ve
Muhteşem göl kenarında
...................................'Burada dur! ' diye
Bir ses duyar bizim Sultan,
Hatırlar düşünü
Ve
Durduğu yerde
Kurulur çadır çadır otağı
“Bismillâh” der, şükür eder dudağı…
'Burada dur'dan
Esinlenerek
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Bu yeşil mavi türkü, bu göl kıyısı Cennet
O tarihten bu yana
Işık ışık yoğrulur
Çağrılır oniki değirmen diliyle Türkçe:
...................................“-Vatanım Burdur…
...................................Güzelim Burdur…”
*
TÜRKÜMÜZDEN
“Onikidir(imanım aman)şu Burdur’un dermeni
Dermenciye(aman/efem)nasıl gönül vermeli?
Ya kendisi(imanım/aman)ya kellesi gelmeli
Ay karanlık(aman)görünmüyor izimiz
Üç kardeşiz(aman)kurban gitsin birimiz.”
*
TARİH KOKAN MAVİ GÜLLER
Gizemli sütunlarda ışıltılı bakışlar
Antik kentler yaşar kollarında uykulu
Neftî düşler koridor kuytularında
Taş odalarda en çılgın gülüşler
Ve merdivenlerinde zamanın
Bey kızları salınır, gezer
Süt aklığı giysilerde
Öylesine duygulu…
Tersine çevireyim
Tersine diye takvimi
Yanar yakılırım bir anda
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Engel olamam doru taylara
Deli toynaklar üşüşür başıma
Bir çay kenarında bağdaş kurar gönlüm
Elerim mâziyi bugünün eleğinde
Tarih kokan mavi güller kalır ellerimde
DÜNDAR AĞAM ÇIK DA GEL!
Dündar Ağam nerdesin ufuklardan çık da gel?!
Yas tutar göl kıyısı, kederli karşı dağlar
Sazlıklardan yükselen su kuşları hep ağlar
Çare sensin, umut sen; ayrılığı yık da gel!
Hele bak, bir bilinmez hâldedir şu Kınalı
Sipsiler suskun şimdi, suskun kabak kemâne
Dündar Ağam inan ki döküldük tane tane
Derle topla bizleri, gülsün eli Kınalı!
Analar gülsün n’olur, çağıl çağıl ak da gel
Beşiklerde bebekler, gelinler, oğul, uşak
Yeniden yeni olup, sarılıp da kavuşak
Dündar Ağam unutma, şimşek olup çak da gel!
Sabrım tükendi inan, deme gayri “sen sabret”
Uyandır uyuyanı, bekliyoruz ha gayret!
*
TÜRKEMİŞ
Geçtik göçebelikten yerleşik bir hayata
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Diktik kutlu bayrağı Alan Pazarı’na
Ve bir mescit yaptık çadır kentimize
Bir arada ikiyüz-üçyüz çadır…
Günlerden bir gün;
Bu civara yerleşmiş olan
Başka bir aşiretin beyi,
Gelmişti misafir olarak Kınalı’ya
Görünce düzenini çadırların
Görünce birliği, nizamı, dirliği
“-……………Ne güzel Türkemiş”
-…………….“Ne güzel Türkemiş”
Diye takdir etmişti.
Türkemiş;
Çay kenarında
Düz bir alanda kurulu
Kurulu olmasına kurulu amma
Sel felâketinin önünde hazır lokma
Neden sonra;
Çayın karşı yamaçlarına
Tepelik yerlere
Çaktık çadır zikkesini…
Ve hiçbir devlete tabi olmaksızın
Yaşadık kendi başımıza, özgür…
*
Bizdik yüzyılları dolduran
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Tekerlek sesleri, ok vınlamasıyla
Kuşaklarımızda getirdiğimiz tohumları
Avuç avuç saçan toprağa
Coğrafyayı vatan yapan bizdik, biz…
Doğudan, güneşin ülkesinden geliyorduk
Oba oba, boy boy
Gül kokuyordu nefeslerimiz…
Sığmadık yere, göğe
Uzandık Gölhisar, Yeşilova
Bucak, Ürkütlü’ye
Otağ kurduk Tefenni’de…
Sipsilerimiz, curalarımız şenlendirdi Dirmil’i
Mânilerle, türkülerle doldurduk Gözlengeç’i
Bülbüller bizim için öttü,
Sümbüller, biz varız diye efsunkâr koktu
Uzandık Denizli, Fethiye, Antalya’ya
Atlı, yaya…
*
Geldiler,
Peşpeşine geldiler
Dedem Korkut öğütlemesine
Deli Dumrul köprülemesine geldiler
Bizimkilerdi gelenler, bizdik…
Güneşin içinden çıkıp geldiler
Güneşi çalkaladılar yüreklerinde
Bizdik alın terinden Seyhun-Ceyhun olanlar
Alnı akıtmalı boz atların binicileri
Işığın amansız sevdalıları
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Bu gelenler bizdendi, bizdik…

-“Sen burada dur, sen de burada dur”
Dedik de yerleştirdik boyları, bölükleri
Türkemiş derler bize
Ve sığmadık, sığamadık Menteşe’ye
Likya medeniyeti üstüne gül kondurduk
Bergama Ilıcasına dağılan, yayılan bizdik…
*
Efsâneler, masallar, öyküler getirdik
Kınalı avuçlarımızdan döktük boz toprağa
Diktik umutlarımızı fidan fidan
Saçtık tohum tohum düşlerimizi
Vatan yaptık, kutlu bir vatan
Bu güzelim coğrafyayı
Bu Anadolu’yu
Burdur’u vatan…
Dokuduk insan insan
Dağ, taş demeden dokuduk
Yunus olduk sarı çiğdem gibi
İlâhiler söyledik
Karacaoğlan olduk çeşme başlarında
Bir tahtacı güzeline vurulduk
Bir de gözlerine
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Curamızla mâniler okuduk
Yoğurduk alın terimizle bulutları
Derelere yükledik iç çalkantılarımızı
Ve dağlara yasladık gökçe bakışlarımızı
Otundan çimenine, yarpuzundan bademine
Kuzular ve kaval sesleriyle
Yayla seherlerini doldurduk
Çan sesleriyle…
Haritayı yeni baştan çizdik
Hasılı bu gelenler bizdendi, bizdik…
Mustafa CEYLAN
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İnsuyu Mağarası Efsânesi
Ülkemin en büyük yer altı gölü
Dağ içinde şehir gizli burada.
Şifalı sularıyla hayat kaynağı
İçin için kaynayan
Nehir gizli burada...
Burada yâr burada…
....Gel, bekle, nefeslen ey can
........Yeraltı sarayında hayat bul, konakla...
...........On milyon yıl öncesinden bir öyküdür
...............Söylenir ağızdan ağıza, kulaktan
kulağa
..................Akar efsunkâr şırıltılarla
......................Akar dilden dile...
.........................On milyon bu kadar yıldır
...........................'Dilek Gölü' dilek tutar sevdaya,
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Derler ki:
Sagalassos kentinin yüce kralı Severianus
Biricik kızı Asume’ yi evlendirir, sus be canım sus!
Evlendirir soylu bir ailenin oğluyla
Ancak,
Geçinemez çifter,
Hayat bu, neylersin cancağızım,
Önemlidir krallar kralına bu husus…
Gene derler ki:
Yüce kral çok üzülür,
..........Kızar, öfkelenir, delisi tepesinde
...............Ateş saçar...
..................Adamlarına emir verir
”.....................-Bu kızımı da, bu damadımı da
.......................En uzak köşesine
…………………Terkedin İnsuyu mağarasının
...........................Ölsünler, görmesin gözüm! ...'
Kovalar birbirini günler
Takvim geçer,
...........Saat düşer,
..............Gün dans eder akreple
..................Bilinmez nice zamandır geçen.
Mağaranın en dibinde tutsak edilen çift,
İçer sarkıt ve dikitlerden sızan şifalı sulardan,
İçtikçe kurtulurlar karanlık korkulardan,
Sonra; Bir sevgi, bir aşk ışık olur yüreklerinde,
Ölmezler...
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..........Ölüm ölür ya, bilirsiniz,
................Sevenler zaten ölmez...
Çıkarlar el ele mağaradan
El ele tutuşup çıkarlar güne, güneşe...
İşte
...O günlerden bu yana cancağızım
........Bu İnsuyu mağarasını ziyaret eden eşler
............Kocamışlar aynı yastıkta
................Bilmemişler ayrılığı..
*
Yolunuz düşerse unutmayınız
İnsuyu' na uğrayınız mutlaka...
Sagalassos Antik kentinde
…..Selam verin kentin kralına..
…….Taşoda’da içip kahvenizi
………Bakibey ve Çelikbaş konağında
………….Yaslanıp minderlerde arkanıza
……………Yudumlayın çayınızı..
Yukarı Pazardan benim için
Birkaç paket ceviz ezmesi sarsanız
Hiç hayır demem valla…
…….Süzme yoğurt yanında Burdur şişini
………..Veya alabalık yerseniz,
……………İnanın ben yemiş gibi olurum.
Burdur alacası olsun elinizde
Eşe dosta hediye için
Aman ha, unutmayın,
Bir de selâmlarımı
…....Söylemeyi
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……..Göldeki yansımaya
……......Unutmayın tamam mı?
Mustafa CEYLAN

Salda Gölü Efsânesi (Gülce -Bahçe)
Rengini topraktan,
Gökyüzünden ve sudan
Alan doğa harikası
Güzeller güzeli bir göldür
Dünyanın ikinci temiz suyu,
Mars ile örtüşür toprak yapısı
Türkiye’nin ikinci derin gölü Salda
Yaşıyor dipdiri efsânede, masalda…
Kahveci Osman Usta şöyle diyor;
Yağmurla karışık fırtınalı bir gündü,
Gün değil sanki, göklerin bizim gölle
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Bizim gölle yaptığı, oynaştığı düğündü
Düğümdü belki de bilemedik,
Bilemedik sığındık bir kuytuya
Kuytudan korkularla bakıyorduk Salda’ya...
Salda’ya göklerin yedinci katından yağmur
durmaksızın
Durmaksızın o kadar uzun zaman yağdı
Yağdı..
…..Yağdı…
………Yağdı ha yağdı…
Yağdı tepelerden aşağıya, oluştu seller
Seller ki önüne katıp her şeyi
Her şeyi alıp, sürükleyip getirmişti,
Getirmişti kökünden söküp ağaçları,
Ağaçlar, kütükler, taşlar, kayalar, ne varsa
Ne varsa yamaçlardan ortasına gölün
Gölün en karanlık noktasına çekiyordu,
Çekiyordu, yutuyordu her şeyi girdap,
Girdap bu işte, bu yüzden hep
Hep gölün ortası karanlıktır zaten,
Zaten kimse bilmez Salda’nın
Salda’ nın yuttukları gider nereye? Çıkmaz,
Çıkamaz asla dışarı bir daha…
*
Gölün kıyısında su ateş,
Hamam suyu sanki
Fakat ilerledikçe
Tam tersi buz kesmede
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…..Söylenen o ki,
……….İki adım soğuk,
………….İki adım sıcak…
Bazı gecelerde uğultuyla göl kıyısı
Uyanır, uyumaz; kıvranır sabaha kadar
Ortada insan eseri ne bir yapı, ne bir makine,
Yok… Yok ki yok…
Çok yüksekten çağıl çağıl akan bir şelale
Uğuldayan bir ses, uyutmaz ki göğü, yeri
Neyin nesidir bu, uyandırır seherleri…
*
Dev sazan balıklarından bahseder kimi
Kimisi “bir adam boyunda” der ekler
Duyan çok ama dev sazanları
Görene de henüz rastlanmadı,
Koyu maviden bu yana
Bu yana asla gelmezler,
Yakalamak için
Açılmak gerek
Sandalla
Salda’ya…
Basmamış Mars’a insan ayağı,
Aynen öyle anlatırlar işte:
İnmemiş, inememiş,
……..Dalamamış Salda’ya
…………Dipte geçit vermez ağaç kökleri
……………Yüzlerce metre aşağıda
………………Ve kutup soğuğu buz
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Su canlı, su diri, su aşk
Öylesine şahane…
……………Su var suyun içinde
…………………Sulara efsâne…
Mustafa CEYLAN

Burdur Güzellemesi (Gülce-Buluşma)
……………………………..Ağabeyim İsa KAYACAN’a..
-I“İşte Cennet burada, ey Kınalı oymağı
Burada dur, burada, bura Burdur! ” diyerek
Kurduk mavi bir gölün kenarına otağı
İşte zaman içinde, işte en katı gerçek…
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Dinlendi yağız atlar, ovam, obam gayri şen
Seyrettim ben Burdur’u tarihlerin içinden.
Sonra; baktık çevreye, vurduk mührü toprağa
Birer birer çözerek insanlığın gizini.
Kırmızı gülden aldık renklerini bayrağa
Göklerin ay’ı ile süsledik yıldızını.
Hanlar, kervansaraylar; Gıyasettin Hüsrev’den
Seyrettim ben Burdur’u tarihlerin içinden.
Sonra; döndük oniki değirmenle peşpeşe
Her birinin taşında un ederek zamanı.
Kılıcı verdik suya, çaldık kızıl ateşe
Kaybetmedik çok şükür kalbde duran imanı.
Akıttık da suları Cümbüşlü çeşmelerden
Seyrettim ben Burdur’u tarihlerin içinden.
Sonra; anıt mezarlar, tümülüsler, höyükler
Antik kentlerle dolu yanımız ve yöremiz.
Bir leopar yavrusu sırta çileyi yükler
Hoşgörü, barış dedik; dedik bizim töremiz.
Ruh kökümüz yükseldi göğe minarelerden
Seyrettim ben Burdur’u tarihlerin içinden.
Sonra; bahçe içine iki katlı evlerde
Açılırken huzura, açılırken kapılar
Sevda bulutu gökte, hasret çiçeği yerde
Diyen, çoban kavalı, kulağımda hep çınlar.
Kınalı Oymağı’na dua, kınalı elden
Seyrettim ben Burdur’u tarihlerin içinden.
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-IITürküler içinde bir güzel türkü
…….On iki değirmende döner söylenir
…………Ben söylerim, sen söylersin, o söyler
…………..Mavi mavi,
………………Yeşil yeşil…
Kışlarda konuğundur tam üçyüzbin su kuşu
Dikkuyruk Ördeğinle çekiyorsun en başı
Sen en kutsal hazinem, sen gözlerimin yaşı
Ey doğa harikası, ey mavi yeşil türkü!
İşte Karataş, Salda, Yarışlı ve Gölhisar
At beni sularına, göğsüne beni de sar
Ey dünyalar güzeli, ey efsunkâr gözlü yâr
Ömrümün sonuna dek, yüreğimdesin bil ki…
Bil ki bil, sularının can evimde var dansı
İnsuyu’nda Dilek Göl, verirken bana şansı.
Sarkıt ve dikitlerden alıyorken rövanşı
Aldıkların özlemim, vuslatım hiç değil ki.
Gizemli bir yolculuk, kristal bir bahçesin
İnsuyu’nu saklayan sırdaşımsın, bohçasın
Sensiz duramıyorum, Burdur’ musun sen nesin?
Aşkım, tutkum, gururum; sen mavi yeşil türkü.
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-IIIBak şimdi yaz güneşi tepemde dolanıyor
Yükleyip de yükleri yaylalara göçelim.
Özledim kar suyunu, içim öyle yanıyor
Kırkpınar’da suları avuç avuç içelim.
Türkü yakalım türkü, kuralım çadırları
“Teke zortlat bacaktan,” şen edelim kırları
Ana bacı yan yana dizerken bakırları
Bindallı güzelleri yaylalarda seçelim.
Ha Dirmil, ha Eseler, farkı yok birbirinden
Çam havası solurum, Katrancı’da derinden
Tanırım Burdurluyu vallahi gözlerinden!
Der ki bana: “Yaylada ayrık otu biçelim.”
Şaşırır da kalırım, ayrık otu biçmek ne?
Der ki: “Bizi bizden ayıran, solucan, yılan, kene.”
İşte o an anlarım, derim bu ne şahane
İnsan, derim; derim de yaylalara göçerim…
-IV“Burdur alacası” nı bilir misin sen kardeş?
“Burdur bezi” dokuyan tezgâhları gördün mü?
Halı ve çul dokuma parmaklarda son güneş
Durup da karşısına hatırını sordun mu?
Bakırcılar çarşısı sesleniyor: Tak! Tak! Tak!
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Bin maharet istiyor; eğil, dinle, işit, bak.
Hele kilim dokumak, hele hasır dokumak
Bir Yörük çadırında dizlerini kırdın mı?
Göl kıyısı sazlıktır, dokudum nice hasır
Her seccade, her heybe rengârenktir bin asır
Burdurlunun yüzü gül, tutsa da eli nasır
Bismillâh diye diye “sofra altı” serdin mi?
Yedin mi o çadırda bir Haşgeş helvasını?
Tattın mı ki acaba, bal kabak tatlısını
Konuk edip dostları, bir testi kebabını
Bir ceviz ezmesiyle ikram edip verdin mi?
-VYayla havalarından
…….....Çıldıran birisiyim,
……………Burdur’ da türkü türkü,
………………Duygu yüklü sipsiyim.
“Demir kargı” isimli sert kamıştan yapılan
Ya da kartal kanadı, altı perde sipsiyim.
Gücünüz yetmez bana, susturamaz hiç kimse!
Yamacı’yla Kayacan; hasılı ben hepsiyim
Burdur’ da türkü türkü, duygu dulu sipsiyim.
Yüzyıllardır söylerim, efelik-sevda-ölüm
Kabardıç’ın dibinde alınlık takar gülüm
Bir gurbet havasıyla biter gurbette zulüm
Yayla havalarından çıldıran birisiyim
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Burdur’ da türkü türkü, duygu dolu sipsiyim.
Kâh düğün, kâh ziyafet; fark etmez benim için
Çağlar çağı inlerim, dediniz mi “Hey niçin? ! ”
Gönül sanatı benim, dinleyin, kıymet biçin
Aşıkların sırdaşı, yüreğin yâresiyim
Burdur’da türkü türkü, duygu dolu sipsiyim.
“Bir dam çökse Burdur’da, ben çökerim”
diyormuş
Geceleri dört gözle sabahı bekliyormuş,
Sizlere hasret kalmış, ben gibi inliyormuş
Kayacan denen usta, kaleminin sesiyim!
Burdur’ da türkü türkü, duygu dolu sipsiyim.
Şal, kuşak, cepken benim, yün çorap
bacağımda
Dostluk dumanı tüter, billâhi ocağımda
Bindallı, üç etekle, gül kiraz yanağımda
Sevenin sevdiğine bitmeyen hasretiyim
Burdur’da türkü türkü, duygu dolu sipsiyim.
Göllerin ve güllerin sancısını çekerim
Zeybeğin yüreğine yurt sevgisi ekerim
Avuçlarda kirkitim, dilde kaymak şekerim
Şu Teke beylerinin ses veren gurbetiyim
Burdur’ da türkü türkü, duygu dolu sipsiyim.
Mustafa CEYLAN
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TEKELİOĞLU EFSÂNESİ (Gülce Bahçe)
Yiğitler yiğidi Tekelioğlu,
Burdur Beylerinden birinin
Güzel kızına kaptırır gönlünü
……..Gönül bu, ne bey dinler, ne paşa
……..Gönül bu, yâri eder temaşa
……..Gönül bu, sevda denen ataşa
……..Düşünce yanar, tüter kavrulur.
Tekelioğlu derler yiğide
Gelmiyor hiza ile öğüde
Aşık ya, benzemekte kâğıda
Bahtının rüzgârıyla savrulur.
……..Gönül bu, dağı deler, dolanır
……..Gönül bu, ırmak gibi bulanır
……..Gönül bu, çözülmeyen büyük sır
……..Kirmendir döner döner eğrilir.
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Tekelioğlu derler aslana
Yürekte durur sevdiği Suna
Haramdır uykusu uykusuna
Sonunda düşer amma doğrulur.
……..Gönül bu, zaman, mekân dinlemez
……..Gönül bu, alevdir, serinlemez
……..Gönül bu, başkasına benzemez
……..Tekelioğlu diye çağrılır.
Yüreği büyük olanın büyüktür sevdası da
Küçük bir yüreğe ağır yüktür sevdası da
Hayırlı bir iş için sıvandı cümle kollar
Kollar ki mavi göğe uzanan yeşil dallar
Burdur beylerinden kız istemek zor elbet
Giden dünürcülerden haber gelir ki hayret
Derler ki :
……..- Biz,
……..Başıbozuk zeybek takımına
……..Kız vermeyiz,
……..Gitsin kısmetini
……..Başka yerden arasın!..”
Bu sözler,
Burdur yaylalarının
Korkusuz mert zeybeği
Tekelioğlu’nun
İncitir gururunu,
Gönlünü yaralar.
Üstelik
Bey kızı da
Kendisini sevmektedir.
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Bu umutsuz aşk,
Böyle sürüp giderken,
Bir haber ulaşır Tekelioğlu’na.
Bey kızı,
Komşu beylerden birine verilmiştir çoktan,
Burdur’da anlı - şanlı düğünler yapılmakta
Sevdalı bir yüreğin kapısı
Sonsuza dek
Kapatılmakta.
Kapanır mı efelerin koca demir yüreği?
Kim demiş ki kapanır?
İmkânsız, olmaz, olamaz
Yapılacaktır gereği…
Tekelioğlu bu
Vurulmuştur bey kızına bir kere
Kapanır mı yüreği can evinin?
Üç-beş arkadaşıyla birlikte,
Düğün alayının geçeceği yolda
Pusu kurarak
Bileğinden tutacaktır sevdiğinin…
………….Gelin alayı
………….Bulunduğu o yere
………….Yaklaşır biraz,
………….Yayından fırlayan ok,
………….Yırtıcı kartal,
…………..Yahut da şahin olur
…………..Tekelioğlu
Atlar
Atına
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Arkasından
Arkadaşları…
Alırlar gelini
Atar da terkisine
Dönüp de bakmaz bile
Atından gerisine
………….Dört nal sürer,
Terkisinde sevdiği kız…
Şaşkına dönen alay
Kaptırmıştır nazlı gelini
Bir yanda ağıt, feryat ve gözyaşı
Öte yanda yiğitler yiğidi, terkisinde sevdiği…
Nice sonra akılları başına gelir
Gelin alayı koruyucularının
Ve Tekelioğlu’nun
Düşerler peşine…
Burdur gölü yakınlarında
Yaman bir çarpışma olur.
Ve
Tekelioğlu’nun adamları
Birer birer yakalanırlar.
Tekelioğlu bakar ki kurtuluş yok,
Önü göl,
Ardı, beyin adamlarıyla sarılmış,
Terkisindeki geline
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Seslenir:
”………….- Kurtuluş umudu kalmadı.
………….İn aşağı canını kurtar.”
Kız cevap verir:
”………….- Tanrı bana
………….Bir can verdi,
………….Onu da
………….Sana adadım.
………….Beni senden
………….Ölüm ayırır ancak.”
Tekelioğlu ısrar eder,
Kararından dönmez kız.
Çaresiz kalan Tekelioğlu,
Bunun üzerine
Sürer atını göle.
Burdur gölü,
Sessizce çeker bağrına onları.
Az sonra,
Gölün köpüklü suları üzerinde
Bir telli duvak görünür...
*
Başka da
Hiçbir şey görünmez…
*
……..Gönül bu, ne bey dinler, ne paşa
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……..Gönül bu, yâri eder temaşa
……..Gönül bu, sevda denen ataşa
……..Düşünce yanar, tüter kavrulur.
Bu acı olay,
Unutulmaz yıllarca.
Ne zaman bir düğün olsa Teke Yöresinde
Seslenir türkü türkü
Çığırır türküsünü
Bizim Tekelioğlu :
”Alt yanım deniz de üst yanım balkan
Kır atın üstünde şavkıyor kalkan
Namert olsun beyler ölümden korkan
Tekelioğlu diye ünüm var benim.
Al-yesil kuşanmış ince beline
Kıymayın ağalar telli geline
Atımı dehledim Burdur gölüne
Tanrı’ya verecek canım var benim.
Her sabah dikilir bir sırlı gömlek
Ak üstüne al al benli şafaktan
Sabah kapı kapı haber vererek
Geçer adım adım her bir sokaktan.
‘Göl’ ince kıvraktır, ‘gül’ katmer, katmer
Üzümler asmadan lezzeti emer.
Genç kızda bir çift göz yemyeşil güler,
Yemyeşil gözleri yeşil topraktan…”
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Mustafa Ceylan

Dastarlı Gelin Efsanesi (Gülce-Bahçe)
Hele bakın şu kıza, beni beğenmez neden?
Yüreğimin sesini duysun türkülerimden...
Burdur’a destan olsun, ben sözümde durmuşum
Dastarlı gelin için düşsel dünya kurmuşum
Dengere dağlarında kar olup savrulmuşum
Hele bakın şu kıza, beni beğenmez neden?
Söz verdim, yemin ettim; caymadım hiç
sözümden
Daha sulu gözlerim, asmalarda üzümden
Kıyametler kopuyor gecemden, gündüzümden
Yüreğimin sesini duysun türkülerimden..
*
Sipsisine
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Kabak kemanesine,
Bağlamasına yandığım Burdur’um,
Duyulmamış, az söylenmiş türkülerine aşığım
Su kenarlarında gül dalı sen,
Ben sevdanla dolaşığım
Başımda gül kokulu güneşlerin var, anlamlı ve
derin
Hele hasretin, hele hasretin...
Bahçe duvarlarına yaslanıp çiçeklenen
Mavi güller açan son sarmaşığım biliyorsun...
1340’lı bir senede dondurdum zamanı
Anla gayri güzelim
O günlerden bugünlere
Seviliyorsun...
Seviliyorsun...
Dengere Köyünde Hamitoğlu Mehmet Bey’im
Gölhisar Sultanlığını ilan etti ya,
Unutmadın değil mi?
Bir de Dastarlı gelin’i...
Kadıların İbrahim’in kızı Huriye
Yıldızların Ahmet’in oğlu Feriştah,
Nişanlandılar ya
Beşik kertmesiyle...
Hani töredir,
Hani gelenektir,
Hani toprağın bütünleşme sancısı
Ve yamaçların ekin türküsüdür miras
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Eski zamanlardan kalma orağa düşen alın teri
Bademlerin dalında serçe kuşlarının rüyasıdır
mevsim
İşte ben, o günlerden kalma bir isim
Yüreğimde zamanı yenen solgun bir resim
Tut ellerimden, bırakma uçurum diplerine!
Yoksa ey sevdiceğim!
Göl kıyısında,
Sazlıklarda kaybolup gider sesim...
Suç ne Huriye’de, ne zamanda, ne sende
Suç varsa eğer
Feriştah yiğidimin iki yakasında yanan alevde
Ki yakar, yıkar, toz eder savurur işte
İki gözüm aksın ki bu böyledir.
Kaçtıysa Huriye uzaklara bir başkasıyla
Ve o bir başkasını sevdiyse, günah mı?
Alevi görürsün, tutamazsın
Koparırsın güneşin saçlarından zifiri gecelerde
Burdur gölünün taa orasına fırlatırsın
Bel ki o zaman söner
Ne bileyim, öyle değil mi?
*
Kaçaklar,
Bir ara Çavdır’da görülseler de
Kaybettirirler izlerini..
Yıllar yıllar sonra
Çıkarlar ortaya...
Feriştah oğlumuz,

34

Huriye kızımıza söz verdiği için
Başka biriyle evlenmemiş,
Bekar kalmıştır.
Sitemini dökmüştür bir türkünün ruhuna
Aynen şöyle:
“Dastar’ını örtüp örtüp bakarsın,
İnce fistan ile köşke çıkarsın,
Ayağına çifte halka takarsın,
Dastar’ını saklıyorum Huriyem.
*
Kozağacı Dağlarında kar oldun,
Yemin ettin başkasına yar oldun,
Şu Çavdır’ın yollarında sır oldun,.
Çok yalvardım söz tutmadın Huriyem.
*
Dengere’nin Dağlarına çıkarım,
Çıkar çıkar, şu Çavdır’a bakarım,
Yemin ettim evlenmedim bekârım,
Yeminlerin hiç tutmadı Huriyem.”
Mustafa CEYLAN
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Ağlasun’un tepeleri dumanlı(Gülce-Bahçe)

....................................“Ağlasun’un tepeleri
dumanlı
......................................Bahçeleri mor çiçekli,
çimenli...”
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Burdur’un Üçdibek Mahallesinde bir Fatma Nine
Göz tansiyonu vardı, kurtulamadı garibim
Kör oldu her iki gözü.
Anlatmış Üstad Osman Akkoç’a
Dumanlı Ağlasun tepelerini;
“Ama türkü söylemem” diyerekten...
Biz de Fatma Nine’nin dili olup
Ağlasun tepeleri neden dumanlı
Öyküsünü sunalım, olur mu?
*
Gel...!
Gör de
Ağla, sun...
Sevda nedir, belle, bil...
Bu memleket yaprak, dal; dağ,taş,ova
Baştanbaşa efsane,baştanbaşa gonca gül...
Her öykünün sonunda ister ağla, ister gül
Taş yüreğin erimezse, eğil, bükül
Özeti şu: Bu ülke
Hemşerim
Güldür...
Gül...!
Gel,
Ve gül...!
Hemşerim
Sev bu yurdu...
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Ata böyle buyurdu
Dedem Korkut kopuzu çalınıyor;
Köklerine sahip çık; çalınıyor
Hırsız çok, aç kulağın
Aç gözünü
Sahip
Ol...!
Sen,
Sende
Sendele,
Yaban elde aman ha...!
Sencileyin ötsün kuş,
Geçsin zaman, bırakma saatleri
Ör aşkınla duvarı, kur yeniden Dünyayı,
Besmeleyle unutma, çekiyordun dün yayı
Yedi iklim, dört bir yan sendeydi
Nal iziydi atının
Han mührü
Umut,
Ses...!
Sen
Şimdi
Ümitsiz
Ve yarınsız...
Sen şimdi kederli
İki elin yanlarda, bak eline...!
Kalkan yumruk, som öfke, el ine
Heybene hikmet dolsun
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Yunus olsun
Dostun
Hey...!
*
Ağlasun’un Dere köyü’ nde
Akcakız namıyla bilinen,
Çok güzel bir kız varmış.
Olan olmuş, “yazı”derler buna
Bir kere çekildi mi kalem alına
Silinesi değil.
Çatla meraktan istersen
Kır aynaları toz et gitsin
Bük zamanın zembereğini
Ne yaparsan yap, ne edersen et
Bilinesi değil.
Dereköy’ den akan çay
Boşuna mı köpürür sanırsın ay oğul?
Başını taşlara vura vura gidişi suyun
Kanayan bir karanfil yüreği hüznüdür
Bülbül sesi değil..
Dereköy’ den Yumrutaş’ a yol mu gider?
Yumrutaş’tan Dereköy’de Akçakız’a
.........Boy aynası,
.............yemiş sepeti,
.....................gelin ayakkabısı
Üstüne üstlük deyin hele
Gül mü gider?
Zalım ağalar, zalım mı zalım eş-dost varken..
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Yumrutaş köyünden Musa
Dert ortağı sazına sarılmış
Bir de Akçakızın sevdasına canım hey!
Sevda baştan aşınca ay oğul
Ne söz dinler, ne engel tanır.
Bütün öykülerin kaynağı sevda
Gönülden gönüle yanar, uzanır.
Bir yol gönderir büyüklerini Musa
İstetir Akça Kızı,
“Allah’ın izni, Peygamber’in kavliyle...”
Ama vermezler sevdiğine seveni.
Sonunda ne mi olur ay oğul?
Her iki genç karar verirler kaçmaya
Yağmurlu bir gecede düşerler yola
El ele...
Akçakızın zalım mı zalım yakınları
Peşlerinde...
Yakalarlar Yumrutaş’ta sevenleri,
Kaçıp kurtulmuştur Musa,
Döverler Akça Kızı insafsızca
Alırlar, getirirler köyüne
Hapsederler bir odaya..
Ertesi gün, sabah ezanında
Ölüm haberi duyulur Akçakızın,
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Gök yıkılır yere,
Yer hıçkırır..
Musa mı?
Evet Musa divanedir ay oğul
Gezer, dolaşır köy köy
Çalar sazını, anlatır sevdasını
Ve bir kış günü ölüsü bulunur
Yeşilova yakınında...
Dikkat et ay bizim oğlan
Ağlasun’un tepeleri dumanlıysa
Bir Akçakız umudu kırılır gök aynada
Bir gelinlik düşer de
Dereköyün suyuna
Ondandır...
Bir türkü duyarsın
Bir uzun hava
O hava Musa’ nındır,
Der ki:
“Ağlasunun tepeleri dumanlı
Bahçeleri mor çiçekli çimenli,
Akcakıza ben sevgilim demem mi,?
Ayırdılar, Akcakıza sormadan.
*
Dereköye geldim mezar kazılmış
Akcakızın kaderine yazılmış,
Verdiğimiz sözler orda bozulmuş
Ayırdılar Akcakıza sormadan.
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*
Yumrutaştan çıktım Yazır göründü,
Düşmanlarım tilki postu büründü,
Akcakızım sürüm sürüm süründü,
Ayırdılar Akcakıza sormadan.”
Mustafa CEYLAN

Burdur-Gölhisar-Gelin Kavağı Efsânesi(GülceBuluşma)
.......................”İnat ağacı ölüm çiçeği açanda”
Gölhisar-Altınyayla karayolunun
Sol tarafında, Uluköy’ün orada
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Ulu bir ağaç ağlar durmaksızın,
“Gelin Kavağı” derler ona
Bayraklar dikilende çatıya
Davullar vurulanda güm güm
Ata bindirilip çevresinde
Fır döndüğünde gelinler
Ağaç ağlar, ben ölürüm:
Ulu ağaç salım salım salınır
Salınır da yüreciği delinir
Hatırlar Fatmana’nın öyküsünü.
Ben de;
Dallarına konan kuşlarla beraber
Titreyen yapraklarıyla rüzgarda
Efsaneye dalar dalar
Gömülür, gömülürüm...
*
Zamanlardan bir zamanın içindeymiş tüm
zaman
İki dudak arasında sözdür can,
Saat düşse bin güneşin kanadından nafile
Taş ocağı çiğdem çiçek barındırmaz üstünde
Dışa vurur elbet bir gün yürekteki destinde
Ahirette el uzatmaz iyi belle beğ, sultan;
İyi işit, iyice duy canım can...
*
1900’lerde
Uluköy Çiftliği’nde ağalardan bir ağa
Rüstem Ağa...
Yanmış, aşık olmuş
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Yanında çalıştırdığı bir ırgatın kızına
Kız ki ay parçası
Fatmana...
Senin olsun demiş, senin olsun
Altınlar, sürüler ve tarlalar.
Yeter ki “he de”,
Yeter ki “evet de” ağana
“Bırak şu sözlün Memiş’ i
Atıl kollarıma ne olursun
Ay parçası Fatmana! ...
Ben ağayım, ben bir beyim
İçi, dışı altın dolu
Hazineden hazineyim.
Pır pır eden, kanat çırpan
Kafes tellerinin sesinden
Kendisine beste yapan güvercindi Fatmana
Dedi ki:
“Söz ağızdan bir kez çıkar Rüstem ağam duy
beni
Memişim var, yalvarırım, evladından say beni
Ağam ağam, mutlu kılmaz vallahi saray beni”
Ve
Halk,
Ve konu, komşu yakın ırak
“Alamıyor ırgat kızını
Bunun ağalığı nerde kaldı?
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Şu işe bak! ”
Demez mi?
Der elbette...
“Ağız bu, torba değil büzesin,”
Çoğalınca fiskos, dedikodu, söylenti
Rüstem Ağa, dilde sakız olamaz ki eğlenti.
Baskıyı arttırmış
Babasına, annesine
Fatmana’ nın...
*
Sözlüsü Memiş,
Anlamış baş edemeyeceğini ağayla
Çareyi terk etmekte bulmuş
Köyü, tarlayı, tapanı, yöreyi.
Kan doldurmuş omuzundan heybeye
Geri dönülmez yola koyulmuş...
*
Günlerden bir gün
Ulu kavağın gölgesinde Rüstem Ağa
Gelişmeleri içine
Sindirememiş ya;
Demiş ki:
“Şu kızı alırsam eğer, ibret olsun diye
Dolaştıracağım etrafında
Ey koca kavak, şahit ol buna! ”

45

*
Sonunda
Yılmış baskıdan, zulümden
Fatmananın ailesi “olur” demiş,
Vermişler kızlarını Rüstem Ağa’ya...
Başlamış düğün
Başlamış başlamasına amma
Daha ikinci günde
Kıymış canına ay parçası Fatmana,
Asıvermiş tavana kendisini...
*
Bu sefer
Halk:
“Neden yaktın Rüstem Ağa
Girdin kızın kanına neden?
Ayırdın seveni ayırdın
Seveni sevdiğinden...? ”
*
Rüstem Ağa,
“Ben ağayım, ben beyim,
Dediğini yapar, yapmalı ağa dediğin” diyerek,
Fatmana kızın mosmor olmuş cesedine
Giydirerek gelinliği
Kavağın çevresinde dolaştırmış.
At üstünde...
Gölhisar-Altınyayla karayolunun
Sol tarafında, Uluköy’ün orada
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Ulu bir ağaç ağlar durmaksızın,
“Gelin Kavağı” derler ona
Bayraklar dikilende çatıya
Davullar vurulanda güm güm
Ata bindirilip çevresinde
Fır döndüğünde gelinler
Ağaç ağlar, ben ölürüm:
Sekiz dalından yedisi yemyeşildir ağacın
Yol tarafındaki dallarından biri
Kederinin büyüklüğünden
Kurumuş, kuruyuvermiş
Bıçak bıçak kesmişler bu dalı,
Yolu açık olsun diye
Diğer gelinlerin...
Düştüğünde yolum Gelin Kavağı’na
Ağaç ağlar ben yürürüm.
Bir ağaca, bir yola
Bölünür de bölünürüm...
Ulu ağaç salım salım salınır
Salınır da yüreciği delinir
Hatırlar Fatmana’nın öyküsünü.
Ben de;
Dallarına konan kuşlarla beraber
Titreyen yapraklarıyla rüzgârda
Efsaneye dalar dalar gömülürüm...
Mustafa CEYLAN
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Gölhisar
Tasyaran ve Gavurdöndü Efsânesi (GÜLCEBahçe)
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Yarpuz kokulu sular, oksijeni bol hava
Çam yeşili doruklar, vadilerde gök yerde
Yaylamaya Göçekten gelenler her seherde
Dalamandan geçerken bulurlar yeni yuva
Ormanların gizemi çözülür Karagöz’de
Suya düşen ışıltı, dönmez güneşe geri
Boncuk dağı naz eder geceye geceleri
Yakın eder uzağı sipsilerim gündüzde.
Çatlatır karpuzları, tası deler suları
Buzdan daha soğuktur, sokamazsın elini
Gözelerden göz eder, sanırsın köy gelini...
Gençlik, zindelik verir; olmaz ki benzin sarı
“Oh” dersin, “şükür” dersin, için dışın bahardır
Gavurdöndü demişler, dile destan diyardır.
*
Bir
Yörük
Sahilden
Çıkar gelir
Susuzdur yanar
Karagözün üstü
Fışkırmada soğuk su
Doldurmak ister tasını
Delip geçer tası soğuk su
Şaşırır kalır oracıkta doğrusu
Tasyaran - Tasdelen denmesi
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İşte bu sebep yüzünden...
Çatlatır karpuzları, tası deler suları
Buzdan daha soğuktur, sokamazsın elini
Gözelerden göz eder, sanırsın köy gelini...
Gelelim Gavurdöndü’ye...
.........................Derler ki gönlümün sultanı:
.........................Zamanlardan bir zaman
.........................Fethiye dolaylarından
.........................Yad, yaban, düşman
Geldiklerinde Gavurdöndü olacak bu yere
İçmişler tasyaran suyundan.
İçmişler içmesine
Buzdan daha soğuk diş donduran bu sudan
Ve
“Bu kadar soğuk suyu içen insanlar
Çok çetindir,
Baş edemeyiz bunlarla biz
Geri dönmeliyiz
......................Geri dönmeliyiz! ”
Diyerek dönmüşler işte...
Gençlik, zindelik verir; olmaz ki benzin sarı
“Oh” dersin, “şükür” dersin, için dışın bahardır
“Gavur döndü” demişler, dile destan diyardır.
Mustafa CEYLAN

50

BURASI BURDUR
(B)ir belde bilirim, Ak deniz bölgesinde,
S(U)yu soğuktur onun, hem yayla havasında,
Bi(R) belde bilirim, Yörükler yaylasında,
Bir( D)oğa harikası yatıyor,
O Sus(U)z Han, İn Suyu Mağarasında.
Gölle(R) yöresinde, üç dağın arasında..
…………….Ak Deniz bölgemizin,
……………………Güzel bir beldesi var.
……………………...........Adı Burdur!
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……….Masmavi gözleri,
……………Seccade dağına bakar.
………………Burası bir şehir,
………..……..…Etrafı pür nur ,
……………………Ey yolcu, geçme dur!
………………………..Burası Burdur.
……Asırlar öncesinden, göçüp gelenler,
……………..Beğenmişler, sevmişler,
……………………İşte bize yurt demişler….
…………....Buraya yerleşmişler…
……..Burada dur demişler!....
…Burası Burdur.
………………Konmuşlar göçmüşler,
……………Soğuk suyun içmişler,
…………Burada dur demişler,
………Ey yolcu, geçme dur,
…..Burası Burdur.
Şeker pınarı, Çifte Oluk,
Kanlı kuyu, Ören yeri höyüğü,
Oluklar altı, Maşat tepe,
Cümbüşlü, Su deposu,
Yakılan ateşler sardıkça etrafı,
Sükunet duvarları çığlık çığlığa….
İsyanlar dile gelir…
Dününü yaşatır insana, yaşatır doğrusu…
Yeni heyecanların yarattığı coşku,
Yeni bağların oluşması!...
Tedirginliğin gölgesi,
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Buluşma heyecanının üstünde!...
Üstünde doğrusu.
Açıldığında kalplerin kapısı,
Yaralı yüreklere inilir.
Semasına uçamayacak,
Kanadı kırılan bir kuşun,
Kanadını korumaya çalışır!.....
Çalışır Burdurlum.
Yağmur yüklü bulutlar,
Gökyüzüne dağılır,
Öfkeler, boğmak ister öfkeleri.
Yeni heyecanların yarattığı coşku,
Yeniden yaşatır öteleri.
Yaşatır doğrusu.
İsyanlar dile gelir,
Yakılan ateşler etrafı kuşatır,
Unutulmaz anıları,
Paralanan yürekleri,
Özlem iniltilerini,
Yeni baştan yaşatır, yaşatır doğrusu.
Efsaneler,
Sanki dünün yaşantısı!
Yaralarımız halâ taze,
Hiç bir ışığın,
Ona deva olmadığının ifadesi….

53

Geride kalan hikâyeler,
Yeniden canlanır!
Yeni heyecanların yarattığı coşku,
Yeni bağların oluşması!...
Tedirginliğin gölgesi,
Buluşma heyecanını yaşatır,
Yaşatır doğrusu.
Asırlar öncesinden,
Sürüp gelen ününle,
İn suyu mağarası,
Susuz handa dününle,
Tarihlere sığmayan,
Şöhretinle ününle,
Şiir şiir ses veren,
Bir destansın Burdur’um.
Bir
Sevda,
Bir sevgi,
Bir aşksın,
Bir özlemsin,
Bir vatansın bize,
Bir huzur kentisin,
Bir destansın Burdur’um.
Düğün dernek tutulunca,
Çekme etler ocaktan,
Teke zortlatır efe, seke seke bacaktan,
Dinmez ezgi sesleri,
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Çengiye heves veren
Davul’unla zurnanla,
Bir destansın Burdur’um.
……Curasın,
………Bağlamasın,
…………Kabak kemanesin!
……………Sipsisin,
……………….Davulsun,
…………………..Zurnasın!..
........................Düğünsün,
……………Derneksin,
………..Örneksin,
…….Bir destansın Burdur’um…
…..Kuşumuz kaz,
……..Otumuz saz,
………..Sözümüz söz,
……………Sarı çiçek,
……………....Mor menevşe ovamızla!
………………..Salkım salkım, bağımızla…
…………..Göllerimiz gülümüzle,
……….Örenlerde dağımızla,
……...Bir destansın Burdur’um.
Düğün havalarınla,
Avşar beylerinle,
Gurbet türkülerinle,
Folklorunla,
Zeybeğinle,

55

Ezgilerinle,
Sazınla,
Sözünle,
Hem bahar,
Hem güzünle,
Bir destansın Burdur’um…
……..Zengin mutfağın,
……….Testi kebabınla,
……………Şiş köftenle,
………………Kabak tatlınla,
…………...Muhallebin,
……..Ceviz ezmen,
….Ağız tadınla,
Bir destansın Burdur’um…
Tezgâh başında gelir, genç kızların hevesi,
Kınalı parmaklarda, türküdür kirkit sesi,
Düğüm düğüm renklenir, türkülerin güftesi,
Desen, desen halınla, Bir destansın Burdur’um….
….Güller
……Ve de göller diyarı,
………Hasret,
………. Hasret,
…………..Buram,
……………... Buram
…………..Özlem kokan,
Bir destansın Burdur’um…
Mehmet Akif Ersoy’u, gönderdin sen meclise,
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Bülbül’ün figanını, dönüştürdün hür sese,
Özgürlük savaşı var, haydi yine gel dese,
Can veren nefes veren, bir destansın
Burdur’um.
Hangi birini saysam, anlat anlat bitmez ki,
Aciz kalır lisanım, kelimeler yetmez ki,
Bir gelen ayrılamaz, kovsan bile gitmez ki,
Konuk sever halinle, bir destansın
Burdur’um.
..Ölen ölür,
…..Giden gider,
…….Amma geri gelen olmaz!..
…..Efsaneler,
…….O gündür bu gündür,
……….Yaşar olmuş,
……Nesilden nesile, sürmüş gelmiş!...
…Gök yüzü,yüksek tavan.
……..Yer yüzü, döşek eyvan.
…..Yağmur yağar,
………Otlar biter.
…………..Çocuk doğar büyür gider.
……………..Yiğit olur, dilber olur!...
……………………Ana olur, baba olur,
…………………………..Devran döner!...
…………..…………………Sevdalar harman olur.
…………..Düşünelim bir kere!
……………….İnsandaki isyan niye?...
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………………………….Hani anan!
…………………..Hani baban!
…………….…..Süslü kâşaneler nerde?
……………………..Hani mağrur zenginler?
…………………….…..Ne oldu onlara?....
…………………………Ey Burdurlu,
……………………..Unutmadım, unutamam bu
yolu.
………………..Elim ermez,
…………..Gücüm yetmez,
……….Ey sürmeli sürmeli,
……Hafızama kazındı,
…Gide gele çubuk, birde,
…Salda Beli, hey Salda beli.
Kar mı yağmış şu Avşar’ın düzüne,
Sızılar mı inmiş, kır atımın dizine,
Eren ardıç gibi bakma yüzüme,
Çalınsın curalar tizi tizine,
Sıra gelsin, Burdur zeybeğine,
….Al yazmalım,
………Sarı zeybek,
…………Avşar zeybeği,
…………….Serenler,
………………Haymanalı,
…………………..Girsin sıraya.
…………Bir düzen vereyim,
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…………….Hele dur, dur da sazıma.
……………………Az gelir bize bunlar,
……………………..Daha ne deyi verem,
………………………….Hacca gızıma.
……………………………Altın, Gümüş bilezik,
………………………………Kollar nazik,
…………………………Tahtalıkta kalbur var,
………………………Alda gel a gızım,
…………………..Sarı inek gayıp olmuş
……………Bulda gel, a gızım.
“…Anan geldi,
……..Buban geldi,
…………..Halan geldi,
………..Davul zurna çalan geldi,
……………Komşu köyden imam geldi,
……………….Hadi gali sen de gel,
…………………..Gel Haccam.”
Yağmur yağar,
Mor menevşe bitirir.
Ardı sıra, buğday arpa ekilir.
Gülizar’ım,
Hayalin gelin olur, karşıma dikilir.
Bu ayrılık kapısı,
Ayrılığa buradan gidilir.
Eklemedir,
Tefenni’nin şu dağları ekleme,
Suna boylum,
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Kostağım, yine geldi aklıma.
Şimdi bir uzun hava duydum baksana.
Sıra geldi Arap Mustafa’sına.
Ya da;
Ümmü’m gider su yüzünde yazması.
Yahut da,
“Geceleri de aman,
Kalkar kalkar ağlarım.”
“Arvallı’nın önünde bahçeler bağlar,
Hatça’m çıkmış pencereye, Ay gibi parlar.”
Değişmemiş, Arvallıda,
Eriğin, armudun, narın tadı,
Topla Hatça’m topla,
Yoksa dar mı geldi kabı..
Güllüyü, Ayşe’yi, Fatma’yı, Zeynep’i,
Görürüm orak biçmede,
Ya da oğlak gütmede.
Odsak, Üsdek, Mustuk harman atmada,
Gız Irazca!..
Sizi yazanda yok okuyanda,
Yok mu sayıyorlar, akıp giden zamanda.
Güllerin beyazı, geldi Dirmil in yazı.
Kadir usta boynunda,
Çalar curayla sazı.
Koçaştan çıkan sular,
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Kozağacı’nı döner,
Dirmil’i yıkar.
Bütün güzelleri sular.
Yayla yolunda biter naneler,
İnce belli kız doğurmuş anneler,
Varsın salınsın yiğitler,
Güzeller,
Hatçalar, Kezbanlar..
Zeynepler, Emineler,
Kimi saysam,
Kimi koysam ki!
Ardı ardına sökün ettiler.
Üç tellisinde?
Sipsisinde, Zurnasında,
Curasında, Dirmil yaylasında,
Bucak ovasında,
Yiğitler söylenir,
Ali Bey’in havasında.
“Güne dönmüş aşk tanrısı yapraktan
Yine yağmur düşmüş,
Yuvasına yurduna,
Kokla Ağlasun’u, yaşlı topraktan.
Gül bitmiş,
Güllü gızın fistanında.
Gül içmiş,
Gül doymuş teni nefesi,
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Zeybek oynar, şu Burdur’un efesi.
Gölhisar, gözleri,
Dağsı yapraktan,
Sipsisi, teke zortlatır bacaktan,
Selam olsun sizlere,
Burdur’dan Bucaktan.
………..Burdur’un zeybekleri,
……………..Gurbet havaları,
………………..Türküleri,
……………………Efelerin harman olduğu,
………………………Zeybeklerin kuvvet bulduğu,
………………………….Göğüslerin kabardığı…
………………….Bir ilsin, bir destansın Burdur’um.
………..Serenlerini,
……………….Al yazmanı,
……………………Yere çöküş kıvraklığını…
……………..Dilden dile,
………….Gönülden gönüle,
………Aktara aktara,
……Söyleye, söyleye,
……..Günümüze kadar gelmiş olan,
Efsanelerini, yeniden, yeni baştan,
Gelin birlikte, bir kez daha yaşayalım.
Yaşatalım Burdur’umuzda.
Yaşatalım ki;
Aşıklar can bulusun,
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Can bulsun söz ağzımızda.
………Tanışımsın,
…………..Hısımımsın,
………………Akrabamsın,
………………….Burdurlumsun,
…………………….Köylümsün,
……………………..Gül yüzlümsün,
……………..…Gül bakışlı,
…………...Suna boylu,
…….….Güzel huylumsun.
……………Soframda ekmek,
………..Tasımda suyumsun.
………Sarı çiçek,
….Mor menevşe,
..Gül kokunla,
..Başka tat başka lezzet var,
Yaylaların göçünde.
…Kömür gözlüm,
…….Girdim bağ arasına,
……….Üzümün karasına,
…………..Yarı köy , İlyas’ıma,
………………Gün eğilmiş,
…………………Güllerin sarısına.
…………………………..Güneşi tutup attım,
………………………Ta gölün ortasına.
……………………Bir sen güzelsin,
………………Bir de sende gün batımı.
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…………..Sorsam nerelisin,
……..Burdurluyum dersin.
Burdur Efsânelerine başlarken,
Kuvayı Milliye ye gönül vermiş,
Nice kahramanlıklara, imza atmış,
Burdurlumu, Burdurlu kahramanlarımızı,
Yad ederek başlayalım sözümüze….
Mondros Mütarekesinin imzalandığı günlerde,
57 Tümenin, topçu ve piyade cephaneliği,
Antalya’nın Badem ağacı köyünde
bulunmaktaydı.
İtalyanların Burdur’a doğru ilerleyeceği
anlaşılınca,
57 Tümen komutanı albay. Şefik bey, (Aker)
07. 04. 1919 da Badem ağacına giderek,
Orada bulunan cephaneliği,
Burdur’un Çeltikçi köyüne taşıttırır.
Burdurlu durur mu?
Demirci Mehmet Efe durur mu?
Kuşanır silahını,
Toplar etrafına, mücadele edecek,
Kahramanları, düşer yollara,
Nazilliye kadar giderler.
Savaşırlar İngilizlere karşı.
Kimi şehit olur, kimisi gazi,
Dört yüz şehit veriler amma,
Geçit vermezler düşmana.
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Burdur, Kuva-yı Milliye teşkilatı,
Uzun süre hizmete devam etmiştir.
Sivas kongresinden sonra,
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk
cemiyetine bağlanmıştır.
1920 de toplanan, Büyük Millet Meclisine,
Burdur’dan ünlü kişiler katılmıştır.
Bu milletvekillerinin en ünlüsü,
İstiklâl marşımızın şairi,
Mehmet Akif Ersoy dur.
EFSANELER
Burdur’un zeybekleri,
Gurbet havaları,
Türküleri,
Efelerin harman olduğu,
Zeybeklerin kuvvet bulduğu,
Göğüsler kabarttığı…
Serenleri, al yazmayı,
Yere çöküş kıvraklığı…
Dillere destan folklorunun yanında,
Çeşitli efsaneleri,
Dilden dile, gönülden gönüle,
Aktara aktara,
Söyleye, söyleye,
Günümüze kadar gelmiş olan,
Efsanelerini, gelin birlikte,
Bir kez daha yaşayalım.
Burdur Belediye başkanımız,
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Sn. Sabahattin Ak kayanın,
Huzur evi ziyareti sırasında,
Karşılaştığı 102 yaşındaki,
Mehmet Gül amca,
Atatürk hakkındaki bir anısını,
Yaşına rağmen o günü,
Daha dünmüş gibi, şöyle anlatıyordu.
“Yıl bin dokuz yüz otuz,
Mart’ın altısı,
Atamızın yolu, Burdur’umuza düştü,
Yüksek rütbeli subaylarla birlikte.
Burdur’a gelen Atamızı görmek için,
Çatal pınarında toplandık.
Arkadaşım, Mehmet Aziz oğlu ile birlikteydik.
Hava ne sıcak ne soğuktu,
Sarı saç mavi gözleri Atanın,
Parıl parıl parlıyordu.
Yanındaki kumandanların elleri,
Silahlarının kabzasındaydı.
Atamızın yüzü gülüyor,
Alnından terler yuvarlanıyordu.
Bize döndü;
-Sıcak değil mi çocuklar dedi.
- Evet, sıcak paşam dedik.
Elinde bastonu, başında fötr şapkası,
Gözleri çakmak çakmaktı,
O nu görmek en büyük bahtiyarlık.
Ömrümün en güzel anısıdır.
Şimdi fotoğrafına bakıyor,
Onunla avunuyorum.”
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Diyordu.
Mehmet Gül amcamız.
Allah ona daha uzun ömürler versin.
Burdur’un yetiştirdiği,
Değerlerden biri olan,
Sayın İsa Kayacan hocamızdan,
Burdur destanı (Bensiz Olmaz)
Kitabından,
Atamızla ilgili bir alıntı.
Atamızın Antalya’dan dönüşünü
Şöyle anlatır.
“Atamız,
Burdur’dan ayrılır,
Antalya’ya uğurlanır.
Üç gün sonra,
6 Mart 1930 günü,
Tekrar döner Burdur’a.
Yine karşılanır.
Misafir edilir,
Burdur’un tanınmış ailelerinin,
Hazırladığı yemekler
İkram edilir.
Yemek sırasında, Atatürk’e,
Fahri Kayalp, Haydar Kuzucu,
Emin Kutsal, hizmet ederler.
O gün Özel İdare binasında,
Ağırlanan Atatürk,
Yemeğin sonunda ikram edilen,
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Muhallebiyi çok beğenir.
Takdirlerini ifade ettikten sonra,
Fahri Bey’e;
-Bu nedir? Diye sorar.
Fahri Bey;
-Bağdat Muhallebisi Paşam,
Diye cevap verince,
Atatürk sinirlenir.
Yüksek sesle;
-Hayır!
Ben Bağdat’ta üç yıl kaldım.
Böyle bir muhallebi yemedim.
Burdur muhallebisine,
Nasıl Bağdat muhallebisi dersiniz?
Diye ikaz eder.
Söz Ata’dan açılınca,
Çok anılar anlatılır.
Çanakkale’de, Sina’da, Erzurum’da,
Medine’de,
Hele hele Anadolu’da yazılan destanlar,
Anlat anlat bitmez ki!
Asla kolay olmadı, cephelerde savaşmak,
Sanır mısın Mehmetçik siperlerde uyurdu.
Hedefinde tek şey var, istiklâle kavuşmak,
Canından can vererek kurtardılar bu yurdu.
O. Halide Edipler,
Yüce dağları aştı.
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Atamızın izinde bütün yurdu dolaştı,
Uyardı uyuyanı, cehaletle savaştı.
Göğsündeki imanla, yedi düvel düşmanla,
Gözünü hiç kırpmadan, hem şöhret hem de
şanla,
Bu vatan toprağını, suladılar al kanla,
Etten duvar örerek kurtardılar bu yurdu.
“Ey şehit oğlu şehit” Şimdi sen rahat uyu,
Mazimiz şan ve şöhretle dolu,
Bu vatan, bu toprak, bu ülke Anadolu,
Kazandığın zaferler, tarihe mihenk senin,
Ünün şanın şöhretin, Bedirlere denk senin.
Atamızdan aldığım bir mektubu,
Gelin birlikte okuyalım.
Diyor ki mektubunda:
“Efendiler!...
Aferin size!..
Sizi takdir ediyor ve alkışlıyorum!..
Her on Kasım sabahı, sirenler çalarak,
Öldüğümü unutmayıp,
İlan ediyorsunuz dünyaya.
Onlara da unutturmuyorsunuz MAŞALLAH,
Aferin size!
Ama beni anlamak bu değil! Bu değil izimden
gelmek,
Bırakın artık ağlamayı, bırakın ağıtlar yakmayı.
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……Ufkunuzu sararken, dumanları zilletin,
……Yürekleri dağlarken, ateşi ihanetin,
……Durmadan kan ağlarken, anaları milletin,
…….Ne yaptınız söyleyin, onu söyleyin bana.
Dedim ki ben size!
“Benim naçiz vücudum, elbet bir gün toprak
olacak.
Ama; Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini,
İlelebet muhafaza ve müdafaa etmek,
Sizin vazifenizdi!
Size bırakılan, en büyük hazine bu idi.
Amma, siz bunu unutmuşa benziyorsunuz!
Sizi bu hazineden mahrum edecek,
Dahili ve harici, düşmanların çıkacak demiştim.
İşte o gün bu gündür.
……Dar kafayı parçalar, on beş yıla sığanlar,
……Bana hayranlık duyar, beni tanıyan canlar,
……Her hüzün kavşağında, perde indiği anlar,
…….Ne yaptınız söyleyin, onu söyleyin bana.
Bırakın ağlamayı, bırakın ağıt yakmayı
arkamdan!..
Sahip çıkın bu ülkeye, bu ülke sizin, bu ülke
hepinizin.
Efendiler uyumayın, uyanın artık!..
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Emanete ihanet etmeyin,
Beni anlamak bu değil, bu değil Türk gençliği,
Medeniyet ufkunda, ilerlemek hiç değil.
……Hayal değil düş değil, gerçeğin ta kendisi,
……Dilinizden düşmesin, Atatürk’ün ilkesi,
…...“Ne mutlu TÜRK’ÜM” diyen, bu milletin hür
sesi,
……Ne yaptınız söyleyin, onu söyleyin bana.
Ali GÖZÜTOK
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GAZ AMAT DESTANI
Bin dokuz yüz on sekizli yıllar,
Burdur yöresinde,
Çeteler türer.
Anadolu’nun çeşitli yörelerinde,
Olduğu gibi…
Bunlardan biri de
Gaz Amat çetesidir.
Gaz Amat asker kaçağı,
Genç bir delikanlıdır.
Dediği dedik,
Çaldığı düdüktür.
Lâfının üstüne laf,
Sözünün üstüne söz istemez!
O günlerde,
Kemer karakol komutanı,
Giritli Ali Ağa,
Yanından ayırmadığı,
Hem odalığı,
Hem de hizmetini gören,
Bir kadınla yaşamaktadır.
Kadınla birlikte aldıkları kararla,
Bir fakirin, düğünün yapmak isterler.
Bunu duyan GAZ AMAD, dellenir.
Nasıl olur da Ondan habersiz,
Bir karakol komutanı,
Hem de Onun memleketinde,
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Fakir fukaranın düğününü yapar!
Gaz Amat durur mu?
Yedirir mi gururuna!
Ben yapacağım bu düğünü der.
Komutanın yanındaki bu kadınla tartışır.
Kadın;
Gaz Amad’ı ,
Komutanına şikâyet eder.
Komutan,
Gaz Amadı tutuklatmak isteyince,
İşler iyice sarpa sarar.
Gaz Amad kolay yutulur lokma değil,
Öfke kusmaya başlar komutana,
Sarı Keçiliyi, Ürkütlülü Dedeyi,
Antalyalı Gırıdın Süslüyü de,
Yardımcı olarak yanına alır.
Dağa çıkar. Eşkıyalığa başlar.
Gün olur harman olur,
Ortalık sükun bulur.
Bir gün, yanındaki adamlarla birlikte,
Kemere gelirler.
Gaz Amad, gelenleri evinde misafir eder.
Bir akşam vakti,
Karakol’u basıp,
Bir jandarmayı,
Nahiye müdürünü,
Müdür’ün doğulu misafiri,
Camad ağa adındaki misafirini öldürür.
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Komutan Onu yakalamak için,
Yardım ister.
Gaz Amadı bulup yakalamak için,
Aydından bir gurup gelir.
On beş gün Kemerde kalırlar.
Bu arada,
Yanında kırk ya da elli,
Yörük efeyi barındıran,
Antalyalı Tavukçu Hekim oğulları,
Gaz Amad’ı çekemez.
Söbüce yaylasında,
Silme adlı yörüğün düğününe,
Tüm efelerle birlikte onu da davet eder.
Çavdırdan, Bunaklı Amadı da çağırır.
Muhabbetten sonra,
Hekim oğlu, Goca Memet ve Bunaklı Amat,
Gaz Amad’ı çevirir.
Gaz Amat,
Eşkıya geleneğine göre,
Yanında gezdirdiği,
Arife hanımla birlikte,
Çember’in dışında, kalmayı başarır.
Amma Gaz Amad’ın arkadaşları,
Dede ile Süllüyü,
Hekim oğlunu ve diğer arkadaşlarını,
Pazar Avdan’lı çoban ile birlikte öldürürler.
Baskından sonra,
Gaz Amat,
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Kemer yaylasına gelir.
Sağ olduğunun işaretini beş el,
Domdom kurşunu atarak bildirir.
Sonra da kendine yanaşan,
Gök İbrem oğlu ile Yüreğil’e gelirler.
Evin tabanından,
Sürünerek çıkmaya çalışan çobanı,
Vurur öldürürler.
Sonra da atar narasını,
Bana Gaz Amad derler,
Alırım düşmanın kellesini der.
Ciğerini söküp ve dişler.
İşte bu Gaz Amad için, türküler yakılır.
Şöyle ki;
Gaz Amad dağdan inmiyor,
Moda fesini giymiyor,
Gaz Amad da vurulmuş,
Ben vuruldum demiyor.
Aman da Gaz Amad,
Ölmemeliydin sen,
Dağlardan Burdur’a
İnmemeliydin sen.
Hasır altı karınca,
Karakola varınca,
Elim ayağım tutmuyor,
Gaz Amadı görünce.
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Aman da Gaz Amad,
Ölmemeliydin sen,
Dağlardan şu Burdur’a
İnmemeliydin sen.
Bahçelerde gök yemiş,
Müdür de rüşvet yemiş,
Gaz Amad’ı görünce,
Diz çökmüş selâm vermiş.
Aman da Gaz Amad
Ölmemeliydin sen,
Dağlardna şu Burdur’a,
İnmemeliydin sen.
Kemer’in kavakları,
Dökülür yaprakları,
Bana da Gaz Amad derler,
Yıkarım konakları,
Aman da Gaz Amad,
Ölmemeliydin sen,
Dağlardan şu Burdur’a
İnmemeliydin sen.
Burdur üç dağ içinde,
Karanfil bardak içinde,
Yıkılıp viran olsun,
Gaz Amad’ın göçünde…
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Hikâyesi dilden dile dolaşan,
Yıllar yılı söylenip,
Günümüze ulaşan.
Elmas yüzüğün taşı,
Yandı yârimin başı,
Ne yardan selâm geldi,
Ne de dindi gözyaşı.
Kesede misgü tütün,
Bulmadım ahdi bütün,
Yârim elden giderse,
Yıkılsın Burdur bütün.
Burdur’un havaları,
Türküleri
Zeybekleri,
Efeleri içinde yer almak,
Dilden dile söylenmek,
Oyun havaları içinde,
Göğüs kabartmak,
Bey köylü,
Tefennili,
Eğneş’li
Ali Bey olmak istedim.
Öykülerini,
Efsanelerini anlatmak,
Folkloru içinde,
Yere diz vurmak,
Türkülerini çalıp çığırmak istedim.
İstedim ki,
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Efsaneleriyle birlikte,
Ben de yaşayayım.
Keten gömlek iki kat,
Birini giy, birin sat,
Eğer beni unutursan,
Kalkmaz döşeklere yat.
Diye bir mani söylüyor,
Yolumuza devam ediyoruz.
Burdur’a 37 km. uzakta,
Bir dağ köyü var.
O köy Aksu köyüdür.
Bu köy yemyeşil
Bir orman köyüdür.
Bu köyde,
Örfüyle,
Ünüyle,
Şanıyla yaşayan
Bir Hasan Çavuş,
Bir de kardeşi Osman Ağa varmış.
Ağızdan ağza,
Dilden dile,
Söylene söylene,
Günümüze kadar öyküleri gelmiş.
Osman Ağa,
Bıçağı keskin,
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Dediği dedik,
Öttürdüğü düdük,
Bir adammış.
Kayış köyünün merasına,
Tecavüz etmiş.
Osman Ağayı uyardılarsa da,
O, kulak asmamış.
Henüz on dördüne,
Yeni basan kızı,
Güssün ile kuz köye,
Biber fidanı almaya gitmişler.
Dönüşlerinde,
Şaybalanı mevkiinde yolları,
İki kişi tarafından kesilmiş.
Birisi Osman ağayı,
Öbürü Osman Ağanın atını,
Vurmuş öldürmüş.
Sonra da kızına bir kurşun sıkmışlar.
Kurşun kızın,
Boynundaki gıremisiye isabet etmiş.
Onu delerek, kızın sırtından çıkmış.
Kız vuranları tanımış.
Babasına duyurmak istemiş.
Amma, O zaman kıza,
Otuz beş kurşun daha sıkıp,
Oracıkta öldürürler.
Vuranların Kayış köyünden,
Ömer Yiğit (Dalle) ile,
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Eşkıyâ lâkabıyla anılan, Mehmet Gül,
Olduğu anlaşılır.
Bir türkü yakılır.
Bu türkü, dilden dile dolaşır.
“Zalim düşman kesti benim yolumu,
Yol üstüne koyuverdiler ölümü,
Kardeşlerim sormaz benin halimi,
Ana beni düşmanlarım yediler,
Kızıyla Osman Ağayı vurduk dediler.
Dur dediler de zalim düşman durmadı,
Güssün yavrum dünyasına doymadı,
Ana ben öldüm, hiçbir kimsem duymadı,
Ciğer olsun da bu yaraya dayansın,
Hacı Fatması ilk uykudan uyansın.”

Ali GÖZÜTOK
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DOĞAN BABA EFSÂNESİ (GÜLCE-Bahçe)

82

(D)ere akar
D(O)ğan Baba köyümüzün,
Do(Ğ)u güney tarafında.
Şel(A)leye dönüşür o,
Köyü(N) Gürlek bölgesinde.
Kış ve (B)ahar mevsiminde,
Bir bak(A)rsın gürül gürül,
Doğan (B)aba denen bu yer,
Olmuş mek(A)n kurda kuşa.
Bu y(E)rlere gelene dek,
Nice (F)etihler yapılmış,
Savaş (S)ırasında,
Yaral(A)nan bir Türk eri,
Gürlek, e(N) kuytu yerdir diye,
O şelaley(E) kaçıp sığınmış!
O sırada te(S)adüfen çobanlar,
Kaçan asker(İ) şelaleye girer iken,
Görmüşler.
…………….Askeri kovalayan,
………………..Düşman kuvvetleri,
……………………Didik didik aramışlar,
………………………Amma ne çare,
……………………………Bulamadan,
………..Köpek beli geçidine gitmişler.
……………………Çobanlar durmamış,
……………….Haber vermiş,
……………..Beylere….
…………Hep beraber,
……..Şelaleye gelmişler.
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…..Onlar da,
…Aramışlar taramışlar,
……….Amma nafile….
…….Onu arayan,
……….Ne bey,
………….Ne de paşalar,
……………..Bulamadan dönmüşler.
…………………Sanki yer yarılmış,
……………………..Girmiş yer’in dibine!...
………………………Kayalıktan,
………………….Yükselen bir,
……………...Doğan kuşu,
………....Şimşek gibi uçarak,
……….Süzülerek,
…….Kanadını açarak,
…..Bir çırpıda,
………………..Askerciği kaçırmış!...
……….Hayır,
………….Hayıııııır!...
…………….O kaçırmamış!
………………..Asker’in kendisi,
……………………..Kanatlanmış,
…………………………..Havalanmış,
………………..Uçmuş gitmiş göklere!...
Bu inanç,
Yerleşmiş yıllar yılı,
Nesilden nesile sürüp gelmiş!...
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Ta günümüze kadar…..
…….Bir zaman sonra,
……….Sami adında biri,
…………Ailesiyle gelmiş buraya!...
……………Kaybettiği kardeşinin,
………………Şeklini şemailini,
Tarif etmiş köylülere…
Köylüler anlatmışlar,
Olup biteni….
Sami ve ailesi,
Geri dönmeyip,
GÜRLEK yakınlarına,
Şimdi de TEKKE
Köyüne yerleşmişler.
Köyün adı da, DOĞAN BABA olarak,
Kalmış böylece.
Bir,
Diğer,
Rivayet;
Doğan Sami,
Adındaki bir,
Askermiş o gelen.
Tekin Yörük obası,
Gelin çamı yöresinden,
Doğan Sami sülalesinden,
TEKKE çevresine yerleşerek,
Yurt yapmışlar, köyü burada kurmuşlar.
Tekke ailesi, Ovayı, yani
Salda gölü kenarındaki,
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Arazilere sahip olmuşlar.
Yörükler de;
Üç yaylayı,
Alva’yı,
Yaymanca’yı,
Pınarlı’yı sahiplenmiş…
Her iki bölge,
Sonradan gelenlerle çoğalmış,
Kalabalık olmuşlar.
………Kız alıp, kız vermişler,
………….Hem kaynaşmışlar….
……………..Hem de hısım akraba,
………………….Olup gitmişler.
Zamanla eren olmuş,
Bu Doğan Sami,
İlim irfan sahibi,
Evliya olmuş,
Müderris, Alim olmuş….
İlim okutmuş.
Bu yerin adının da,
TEKKE olması bundanmış!
Bu köyde bir bina varmış, geniş mi geniş,
Arka bahçesine varmış, türlü türlü yemiş.
Hem çok bakımlı, hem de çok güzelmiş!...
O tarihlerde, Medrese olarak kullanılmış.
Kocaman bir salon, bir de ocak başı,
Ocak başının iki yanı, İşlemeli taşlarla süslenmiş!
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Binanın içinde;
………..Aş kazanları,
…………..Kepçeler,
…………….Siniler,
……………….Su küpleri,
………………….Çanak çömlek,
………………………Kaşık kepçe,
……..Ne ararsan onlar da varmış.
Varmış amma,
Zamanla hepsi de, yağmalanmış!...
Eğitim için ayrılan araziler,
Bölünmüş parçalanmış….
…….Uzun yıllar,
…………TEKKE nin ailesi,
…………..Hem çorbayı içmiş.
……………...Hem TEKKE’yi beklemiş !...
………………..Hem gelenekleri sürdürmüş.
….Cumhuriyet döneminde,
Kapatılınca tekke,
Ve de zaviyeler!
Doğan Sami,
Yönetici olmuş,
Tekke’şinlere,
Bir süre daha sürdürmüşler,
Faaliyetlerini…
……..Doğan Sami’nin mezarı burada…..
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………..Askere gidecekler,
……………Gelin olacaklar,
……..Mezar taşındaki oyuğa.
……………Para koyarlar,
…………………Dilek tutarlar.
…………………..İhtiyaç sahipleri,
………Bu paraları alırlarmış…
…………………….Çocuğu olmayan kadınlar!..
………………..Mezar toprağından alıp,
……………Yiyecek olurlarsa,
…………..Çocuğu olurmuş!.....
……..Burada adak adayıp da,
….Çocuk sahibi olanlar çocuklarına,
Sami veya Doğan,
Adını koyarlarmış….
Onun için bu köyde,
Doğan ve Sami adlı,
Çok insan varmış…
…………Her türlü hastalar,
………Kurban keser,
……Yoksullara dağıtarak,
…Burada şifa ararmış!..
Mezarlığın güneyinden,
…Kadın geçmezmiş,
…….Niye biliyor musunuz?.....
………Çünkü! Doğan Baba,
…………..Evlenmeden ölmüş!....
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…..Sadece bir defaya mahsus,
………Düğünlerde,
………….Gelin at üstündeyken,
……………Tekke’nin önünden geçirilirmiş.
……………..Öbür dünyayı hatırlasın diye.
……………….Tekke mezarlığına,
…………….Hiç kadın cenaze,
………..Defnedilmemiş!
…….Tekke soyunun kadınları,
….Ve de yörükler,
…Aşağı mezarlığa defnedilir olmuşlar.
Şimdi artık,
Bunlardan bir çoğu terkedilmiş!
O mezarlıklar da dolmuş.
Üçüncü bir mezarlık,
Yeri bulunmuş,
Cenazeler buraya gömülür olmuş.
*
Atasına hürmetkâr, saygılı mâziye
Sarar yaraları Burdurlum benim
Bir gârip, bir yetim, kimsesiz görse
Sorar hatırını Burdurlum benim.
Mezarlık yanından susar da geçer
Her mezar taşında yeniden göçer
Bilemez kendine ne hüküm biçer
Yorar düşlerini Burdurlum benim.
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Amma;
Yüzde yüzü okumuş,
Akrabalık bağları kuvvetli,
Okuyanlar,
Türkiye’nin her yerinde,
Görev için dağılmış,
Ne güzel bir köy,
Gerçekten,
DOĞAN BABA…..

Ali GÖZÜTOK
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KARAPINAR EFSÂNESİ (GÜLCE-Bahçe)
Ne zaman kara sözcüğünü duysam,
Sabahın alaca karanlığı,
Kara geceler.
Kara trenler gelir aklıma.
Kara trenlerin, kara gecelerde,
Kara vagonları takıp peşine,
Getirdiği, kara yazgılar gelir aklıma.
Ben,
Burdur tren istasyonunda,
Saatlerin beş kırk beşi vurduğu zamanda,
“Simiiit gevreeek” diye bağıran çocuk!
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Ben, sabah alacasında,
Anasının dualarıyla uyandırılıp,
Uykulu gözlerle,
Vagon pencerelerinden,
Umudu gözleyen,
Yaşlı gözlerle sarkan çocuk!
………Eskişehir unundan
………Yeni çıktı fırından
……….Elleri yakıyor
……….Belleri büküyor
……….Simitttttt!!!
…….Diye bağıran bir ses duyarsanız ,
…….O ses benim.
O ses benim sesim işte…
Burdur efsanelerinin cümlesinde,
Anamın yazmasının rengi,
Yoğurduğu hamurda,
Göz yaşı,
Adımlarında umut yeli,
Ve dualarının pırıltısında ben varım!
Kara günlerin ağarmasında,
Çekilen çilelerin bitmesinde,
Göz yaşlarının bitmesinde,
Takılı ümitlerim!...
Gelelim Kara Pınar efsanesine:

92

(K)adının biri,
K(A)ra taş üstünde,
Ki(R)manını eğirirken, düşer elinden kirmanı.
Kar(A) toprak üstünde.
Hara(P) olur, türap olur,
Islan(I)r kirmanı kara toprakta.
Eşerke(N) kadın, ıslak toprağı,
Bir de b(A)kar ki, sular fışkırır!
Oraya pına(R) yaptırır.
Bu
Pınar,
Bir hanım,
Tarafından
İnşa edilmiş.
Bu yüzden pınara,
“Garı Bınarı” denilmiş.
……Gel zaman,
………Git zaman,
…………Pınarın etrafına,
…………..Evler yapılıp,
……………..Bağlar dikilmiş,
…………………Bir köy kurulmuş.
………………….Pınar’ın adı da değişip,
…………….Kara Pınar olmuş….
Analar bilirim analar, Anadolu anaları
Adını vermiştir destan diye ülkeye
Yiğitleri, tarih yazan kahramanları doğuran
Çilesiyle bu aziz toprağı, gelecek nesilleri
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Hamur hamur yoğuran…
Burdurlu her ananın, kirmen ipliğinde ben varım.
Yüreği yanan şehit karısının, beşiğinde ben
varım.
Göğün yakasına yapışmış dualarda ben varım.
Benim yaylalarda yanık yüzlü anaların
tebessümü,
Tarlada, harmanda, çayırda, çimende, yolda
ben varım.
Çalışan, yorulan, terleyen, ah çeken anaların,
Yazgılarında türküyüm ben.
Ali GÖZÜTOK
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YUSUFÇA EFSÂNESİ (Gülce Bahçe)
(Y)olunuz düşerse bir gün,
B(U)yur eder sizi güler yüzle
Ef(S)âneler kenti şirin Burdur’um
Yor(U)lup terlediğinizde buz gibi pınarlarından
Yusu(F)çasına esenlik-kardeşlik dolu bardaklarla
Yusuf(Ç)a su uzatır yanan bağrınıza
Bu yurd(A) kurbanım, insanlarına kurbanım der
EFSANESİ’ni dinlersiniz dostluğun
arihin gizli bahçelerinde gezinirsiniz.
Yüzünüz güler, düşünür ve bazen de şaşırır
İbret alır
Kendinize gelirsiniz….
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Selçuklular,
Fethederken Anadolu’yu,
Dokurken nakış nakış
Horasan erlerinin ışığında
Göklerin alkış sesleriyle
Boy boy, soy soy, vurdular.
Türk mührünü bu yöreye, bu toprağa…
Başlarında,
Genç Ali adında bir reis,
Bilgeler bilgesi, saygın,
Söz söylese dinler
Dinler kurtlar, kuşlar;
Kuşların kanat şakırtısında
Kartal havalarında arifân duruş,
Ve mübârek, kutlu saatlerde çadır oluş, kent
oluş… Genç Ali adı ne de güzel yakışır,
Bu yağız yere, bu mavi göğe
Genç Ali, evet Genç Ali…
Tarihler bilirim yalan yanlış ve yapay
Tarihler bilirim kaskatı gerçek
Tarihler bilirim tekerrürü gül gülistan
Ve tarihler bilirim tekrarı ölüm.
Benim bilmediklerimi varın siz bilin,
Siz belleyin, siz okuyun, siz görün.
Psitya, Cibrya krallıkları diyen
Tarihçilerin kalemini pas tutar öykülerde
Bırakın köhne saatlerde kalsın onlar.
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Türkmen yaylasında bir ozan sazı
Sarı tellerinde efelik, yiğitlik,
Genç Ali ve Yusufça diye haykırır.
Fışkıran suların türküsüdür Türkçe
Dağın, derenin, taşın, çimenin
Yazgısıdır Türkçem benim oy…
Nerde bir su kuyusu
Nerde bir akar çeşme varsa
Bakın oraya, kulak verin yerden gelen uğultuya
Türk atlıların nal seslerini duyarsınız mutlaka.

İdris Pınarı, Nasuh Pınarı
Ve Süleyman Köyü işte karşınızda.
Yusuf isimli nice yiğitler doğar,
Gözü pek, atılgan, yurtsever,
Cümle Yusufların göz pınarları aynıdır ay balam.
Örenlik mevkiinde Genç Ali’nin suyu,
Gözelerden çağıldar akar da gelir,
Günlerden bir gün eşkıyalar,
Keserler çağıldayıp akan köyün suyunu.
Durur mu Yusuf’um, durur mu yerinde?
Seyirci mi kalacak eşkıya nın yaptığına?
Davranır, silkinir, uyanır,
Vurur çelik yumruğunu eşkiyânın tepesine
Kovalar su başından…
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Akmaya başlar Genç Ali’ye su
Ve suyun başına varır oturur
Cümle Yusuflar yeni bir kent kurar
Güvendedir gayri su,
Yusufça güvende..
Nice zaman sonra kaybolur bizim Yusuf,
Bir kaygı düşer Genç Ali de evlere,
"Yusuf kayboldu, Yusufçuk yok" diye yakılır
ağıtlar.
Ve göçer Gençali Yusufçaya, subaşına…
Bilirim, anlarım yad yabanın sözünü,
Bilirim dilinin dönüşünden daha ağızda,
Yusufum diye yakılıyorsa ağıt, o ağıt bizim.
Gayrisini tanımam kralı olsa,
Getirin al yazmalı fermanları karşıma,
Kokusundan anlarım Türkçe mi değil mi?
Bir sipsi sesi bin kanat takar ruhuma
Alır götürür yüreğimi hakikatin ovasına
Selede süt, yayıkta ayran olurum akça
Bir yıldız doğar hilâlimin önüne sarılır bayrağım
olur,
Efsânem olur bana Yusufça…
Ali GÖZÜTOK
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BEYKÖYLÜ ALİ EFSÂNESİ (Gülce Bahçe)
“Tökezlemeyen at olmazmış amma,
Tökezleyip de kalkanı çok azmış.”
Yazsın diye zorluyor, Bey köylüler kalemi,
Kor’a dönen yüreciğim, eritiyor elimi,
Bakan gözler göremez ki, yürekteki elemi,
Bilemedim Ali Bey’im, akıllı mı! deli mi?
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Ali Beyim taş başında oturur,
Ak elleri telli fincan getirir,
Ali Bey’im senin suçun nedir ki!
Kanlı çaylar gömleğini götürür.
Ali Bey efsanesini,
Gelin birlikte dinleyelim.
Bu gün büyük bir kasaba görünümünde olan,
Beyköy;
150 Yıl önce,
Tefenniye 15 km. mesafede
küçük bir köy imiş.
O tarihlerde,
Tefenni henüz bir köy, görünümünde….
Ama çevre yerleşim yerlerinin,
Ortasında olduğundan,
Merkez konumunda…
“Geçmiş zaman olur ki,
Hayali cihan değer.”
Vakti zamanın birinde,
Tefenni de,
Çömek oğullarından,
Hacı Mehmet bey,
dında bir bey varmış….
……………….Padişaha, bağlı
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…………Çevre köylerin yanında,
…..Bey köye de sahip çıkarmış…
Bu köyde;
……Akrabalarından,
……..Ali Bey adında biri daha yaşarmış….
“Akrep etmezmiş,
Akrabanın akrabaya ettiğin”
……..Ali Bey,
………Yirmi üç, yirmi dört yaşlarında,
………….………..Uzun boylu,
………….Yakışıklı mı yakışıklı!
………………Alımlı mı alımlı!
………………….Çalımlı mı çalımlı!
………………………Bir delikanlı imiş…..
Köy kızlarının gönlünü çalmış,
Sevmeler yetmemiş,
………….Gitmiş,
…………….Gönüllerde,
…………… Bir de, taht kurmuş.
Emekli zaptiye çavuşu,
İbrahim’in kızı,
Yanmış tutuşmuş!..
Ali de ALİ!...
Ali diyor,
Başka bir şey demiyormuş.
Her gördüğü yerde,
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Yolunu kesiyor,
İlle de beni al diyormuş!
Dermansız aşk’a düşen, ateş olur kor olur,
Kadir kıymet bilmeyenler, sevdiğine hor olur!
Dindiremez gözyaşını, ağlamaktan kör olur,
Sevilmeden sevenleri, ağlatır da güldürmez…
Heba olur gider ömür, neler gelir başına,
Zehir katar bal yerine, ekmeğine aşına,
Sevmez ise dönüp bakmaz, gözlerinin yaşına,
Öldürür böyle aşklar, sevenleri güldürmez.
Zaptiye çavuşunun,
Kızının sevdası,
Böyle tek taraflı bir sevda!....
……Dilden dile….
………Gönülden gönül’e,
………….Dolaşmaya başlamış…
Kızın babası İbrahim!..
Bunu gurur meselesi yapmış.
Ali Bey’e baskı yapıp,
İlla kızımı alacaksın diye tutturmuş!...
Böylece namusunu,
Temizlemek istiyor muş!....
Ama Ali Bey;
Kızla ilgim yok benim,
Benden uzak durun diyormuş!...
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Hatta bunu,
Yemin billah ederek,
Tekrar tekrar söylüyormuş!...
Diyorum ki aşk başka, gerçek aşksa çok özel,
Sevdiğinle bir ömür, yaşamak ne de güzel,
Sevdiğinin elini, tutarsa bir yaban el!
Mutlu olmak ne mümkün, böyle aşklar
öldürmez.
Gelin görün ki,
İkna etmek ne mümkün!
Namusunun temizlenmesini istiyormuş!...
……Emekli olduktan sonra,
………Tefenni’nin nüfus işlerini de,
………….Yürüten Baş çavuş İbrahim,
……………….Zabıta’dan geldiğine güvenip,
…………………….Hacı Mehmet Bey’e,
……………..Haber vermeden,
…………..Konya valisine, Ali Bey’i şikayet eder!...
“Devenin üstünde,
Kuduz dalarmış insanı!...”
İşte Ali Beyi de,
Dalamaya başlamış….
Kısa bir zaman sonra,
Burdur’dan gelen zaptiyeler,
Ali Beyi tutuklamak istemişler.
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Ali Bey’i tutuklamak ne mümkün!
Ne mümkün zorla kız vermek.
Zorla gönül kazanmak!
“Sevmeden sevilende, mutluluk olur mu hiç!
Sevilmeden sevenin, gözyaşları durur mu hiç!”
Sevgisiz gönüller, dipsiz kör kuyu,
Ab-ı hayat aksa bulanır suyu,
Can çıkar, değişmez ne ise huyu,
Gönül kapısını, sevene açar.
Ali Bey’i taraftarları kaçırmış,
Ne kendini bulabilmişler,
Ne de izini!...
Ali Bey;
Dağlara çıkmış,
Eşkiyâlığa soyunmuş artık!...
Ara sıra,
…….Taaa Kaş’a kadar gidiyor,
…………Oradaki zenginlere,
…………….Baskınlar yapıyor,
………………….Aldığı paraları,
……………………Fakir fukaraya dağıtıp,
………………………Ününe ün katıyormuş!...
Rivayet odur ki;
Elmalı’nın Beyler Köyü ağası,
Sarı Beyzade Mehmet Bey,
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Ali Beyi misafir eder, onu korurmuş!...
Konya’dan kesin talimat alan,
Zaptiyeler,
Ali Beyi yakalayamayınca!...
Ağabeyini tutuklayıp,
Antalya, hapishanesine kapatmışlar!..
…….Geçmişe açılan pencere,
……….Gerçekleri örtmezmiş!,,
………….Gizlenmeye çalışılan öfke,
………………İlk çatlaktan sızarmış!
……..Yeni bir yüzde,
………..Eski bir hüznün,
……………İzleri bulunurmuş!...
Artık!
Dayı Hacı Mehmet Bey,
Duruma iyice vakıf olmuş.
Yeğeni Ali Bey’e,
Teslim olduğu takdirde,
Affettireceğine dair, nice sözler vermiş!...
……..…………..Yeğenine yalvar yakar olmuş!.....
………………Olmuş olmasına da,
…………Ali Bey’i ikna edememiş!...
………..Ağabeyinin tutuklanmasına,
……………..İyice sinirlenen Ali Bey,
………………….Zabıta Başçavuşu,
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………………………İbrahim’e iyiden iyiye
kinlenmiş!...
…………………..Bu arada kendisine,
………………..Yeni kızanlar katılmış.
…………..Hem de bunlardan biri,
……..Baş çavuşun yeğeni Arap!..
…..Öteki de Nuri adında biri!...
……………….Ali Bey’in yanında,
…………………….Sevgilisi Fatma da varmış!.....
………Fatma ana denilen bu kadın…..
……………Hem çok güzel,
………………Hem çok sadık bir kadınmış……
Bey Köy’ün birkaç km. batısında,
“Ballık Boğazı”
Denilen bir vadi,
Vadinin güneyinde,
Boylu boyunca uzanan,
Kayalık bir tepe….
Bu tepenin başlangıcında,
“Ali Bey Taşı” denen,
Bir taş bulunmaktadır.
Taşın hemen altında,
İki katlı, boyalı “Çatal Değirmeni”….
Değirmenin biraz ilerisinde,
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Kayanın altında, bir mağara!...
Değirmeni döndüren dere,
Bu mağaranın önünden geçmekte…
Ali Beyle, adamları bu mağarada,
Gizlenmekteler….
Nuri ile Arap,
Burada nöbet tutarlarmış.
Şimdi hala;
……O Çatal değirmen,
………Ali Bey Taşı ve,
…………….Mağara yerli yerindeler!...
Ali Bey’in ağabeyi, bir gün,
Hapis hanede iken,
Antalya valisi ile,
Konuşma fırsatı bulur.
Hatta bu konuşma,
Vali bey’in evinde gerçekleşir!..
…………………Vali beyden!....
………….Kendisini serbest bırakmasını istemiş.
…….Eğer beni bırakmazsanız!
Ali gider,
…….Baş Çavuşu öldürür,
……….Ne olur beni bırakın,
…………..Böyle bir şey yaşanmasın!
………………….Diye yalvarmış!...
………………..Beni bırakmazsanız!
………….Hem de yakarak öldürür diye,
……..Vali Beyi uyarmış!....
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…….Ama nafile,
…………Vali Bey’i ikna edememiş…
……………..Birkaç gün sonra,
………..Baş Çavuşun ölüm haberini almışlar!...
Her gün,
Atıyla Tefenni’ deki görevine,
Gidip gelen Baş Çavuşu,
“Kara Kuzu” mevkiinde,
Pusuya düşürmüşler.
…….Önce atını vurmuşlar.
………..Sonra da kendisini,
…………..Armut ağacına bağlamışlar,
………………Yalvarmalarına aldırmadan,
………………………Yankılanan çığlıklarını,
…………………Hiç mi hiç duymadan,
……………..Kıyısında bulunduğu,
………..Hayattan uzaklaştırıp,
……..Alnın ta şakından,
…. Kurşunlamışlar!...
……Yeğeni Arap,
……….Göz yaşları içinde,
………….Aldığı emir üzerine,
……………. Çalı çırpı toplamış,
………………….Dayısının etrafına sırlamış…
……………..Dayının yalvarması ayyuka çıkarken,
………….Aldırmamış,
………Tutuşturmuş çalıyı,
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……Dayısını yakarak,
….Öldürmüşler…
……. Çaresizlik içinde,
………..Tutuşmuş alevlerde,
…………….Can vermiş Baş Çavuş….
İhanet rüzgârı, arkaya alınınca,
Acıma duygusunu, alır götürür.
İmdat isteyen çaresiz eli,
Havada bırakır, umursamadan.
Bu olaydan sonra,
Ali Bey’in ağabeyini bırakmışlar hapisten!..
Bırakmasına bırakmışlar amma,
Padişah’ın emriyle,
Dayısı Hacı Beyi tutuklayıp,
Elini ayağını bağlamışlar!..
Ali Bey’in kellesini istemişler…
Ancak o zaman,
Serbest kalacağını söylemişler.
…….Dayı Hacı Mehmet,
………Üzüntü içinde,
………….Yeğen Ali Beyden,
………………Teslim olmasını istemiş….
………………Ali Bey’in gizlendiği yer,
…………“Ballık Boğazı” denilen,
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…….Emniyetli, sık ağaçlıklı bir yer…
….Kendinden emin!...
Bu yüzden dayısına;
Hayır, teslim olmayacağım,
Gelin kendiniz yakalayın,
Diye haber göndermiş.
Rivayete göre,
Hacı Beyin gelmesini,
Onun emniyeti bakımından istemiş…..
Hacı bey, silahlı adamlarıyla
''Ballık Boğazı"na varmış.
Kuşluk vaktidir.
Nuri mağaranın yakın bir yerinde,
Arap da "Ali Bey taşı"nın üzerinde nöbettedir.
……………Ali Bey ise,
……………….Olanlardan habersiz!....
……………….….Mağarada,
………………………Sevdiği kadını,
………………….……. Fatma'nın dizinde
uyumaktadır.
……………….Fatma ana,
…………….Mağaranın önünden geçen
…………..Derenin bulandığını görür.
………..Suyun bulanması,
…… Hayra alamet değildir,
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……….Bu durumdan,
…………..Çatal değirmenin yanından
……………..Atlıların geldiği anlaşılmaktadır.
Ali bey toparlanır,
Mavzerini alır,
Mağaranın ağzına yakın çıkar.
Fatma ana,
Çıkmaması için yalvarır.
Önüne çıkıp engel olmak ister.
Bu arada
Hacı bey ve adamları mağarayı sarmışlardır.
Hacı bey bağırarak
Dayısı olduğunu,
Mavzerinin mekanizmasını da çıkarıp atmasını
…
İster.
Teslim olması durumunda,
Kendisine bir kötülük
Yapılmayacağını söyler.
Ali bey, mademki böyle diyorsun
-----Çıkıyorum dayı der.
Ali bey çıkarken,
Fatma ana kendisini onun önüne atıverir.
O sırada Hacı bey
Adamlarına işaret etmiş bulunur,
Silahlar patlar,
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Önce Fatma ana,
Sonra da Ali bey vurularak öldürülür.
Anlatılanların bir kısmına göre,
Arap taşın başında iken telaşından
Büyük taşları aşağıya düşürmüş…
Bu taşlardan birisi de
Nuri'nin başına isabet ederek
Ölümüne sebep olmuştur.
Kimine göre de Nuri,
Aynı gün vurularak öldürülmüş.
Arap ise,
Hapiste yattıktan sonra
Uzun zaman yaşamış.
Ali beyin kellesi kesilerek
Aynı gün, atın terkisinde
Burdur’a götürülmüş.

Söylentilere göre:
Ağıtını kız kardeşleri yakmışlar.
Zamanın akışı içinde,
Dilden dile,
Kulaktan kulağa yayılarak,
Halkın duygularını yansıtan
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Bir gurbet havası olmuş.
Padişaha bağlılığını böyle ağır bir yükle,
Acıyla ispat eden Hacı beye,
Bir elçi,
Kılıç ile beraber paşalık rütbesi getirir…
Hacı bey
Yeğenin kanı üzerine,
Böyle bir şeyi kabul edemeyeceğini söyler.
İkinci kez gelen elçi,
Padişahtan muhakkak bir dilekte bulunacağını
iletir.
O tarihlerde "kaza"lığa daha uygun olduğu
bilinen,
Ve bu yolda uğraşılan
Karamanlı duruyorken,
Tefenni'nin kaza olması dileğinde bulunur.
Tefenni böylece kaza olur.
Ali Beyin Türküsü:
Ali beyim taştan çıktı parladı,
Sakalı yok bıyığı terledi.
Yavuklusu karşı çıktı ağlar genç Ali.
Gitti gençlik der der ağlar genç Ali.
Ali beyim taş başında oturur,
Ak elleri telli fincan getirir.
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Ali beyim senin suçun neden ötürü
Kanlı çaylar gömleğini götürür.
Gitti gençlik der, der ağlar genç Ali.
Ali beyim taş başında oturur
Keklik yavrularını suya götürür.
Çok sevilerin tez ayrılık getirir
Gitti gençlik der, der ağlar genç Ali

Çatal değirmenin suları bulandı
Fatma ananın saçları meşeye dolandı
Ali beyin öldüğüne kalbim inandı.
Ellerin yüzünde kalan genç Alim.
Gitti gençlik der, der ağlar genç Ali
Ballık boğazında vardır bir düğün
Ali beyim oldu kurbanlık koyun
Hacı bey dayı senden geldi bu oyun
Kadir Mevlâm böyle yazmış yazımı
Gitti gençlik der, der ağlar genç Ali.
Ali beyim kuşluk tuttu güleşi
Ballık boğazında kaldı ileşi
Terkiye astılar gövdesiz başı
Kadir Mevlâm böyle yazmış yazımı
Gitti gençlik der, der ağlar genç Ali.
Bey Köyünde bir incecik kış oldu
Ali beyime olmayacak iş oldu
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Ellere hayal annesine düş oldu
Kadir Mevlâm böyle yazmış yazımı
Gitti gençlik der, der ağlar genç Ali.
Ali beyim seni öldürdüler mi?
Kanını pekmeze döndürdüler mi?
Gövdesiz başı Burdur’a gönderdiler mi?
Kadir Mevlâm böyle yazmış yazımı
Gitti gençlik der, der ağlar genç Ali.
Bey köy'ün üstünde bir bulut uçtu
Ali beyin kellesi Burdur’a düştü
Ali beyi görenlerin tepkili şaştı
Kadir Mevlâm böyle yazmış yazımı
Gitti gençlik der, der ağlar genç Ali.
Odamızın çulunu kaldırmasınlar
Geleni gideni döndürmesinler
Ali beyimin öldüğünü bildirmesinler
Ali beyim der der ağlar anası
Ali beyimin çadırı sandıkta saklı
Ali beyi çevirmiş bin beş yüz atlı
Ali beyimin kanı şerbetten tatlı
Ali beyim der der ağlar anası
Ali de beyim de koyakoymuş fesini
Yüksek kayalarda duydum sesini
Gelinlerinde nesini tuttun nesini
Ali beyim der der ağlar anası
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BU EFSANE:
Sanki dünün yaşantısı!
Yaralarımız halâ taze,
Hiç bir ışık ona deva olmaya yetmiyor.
Kalplerin kapısı açıldığında,
Yaralı yüreklere yine iniliyor!
Özlemler, özlemleri çağırıyor…
Geride kalan hikâyeler,
Yeniden canlanıyor!
Yakılan ateşler sardıkça etrafı,
Sükunet duvarları çığlık çığlığa….
Dünü yaşatıyor insana!...
İsyanlar dile geliyor…
Sıkıntıları büyüten bulutlar,
Gökyüzüne dağılıyor,
Öfkeler onları boğmak istiyor…
Yeni heyecanların yarattığı coşku,
Yeni bağların oluşması!...
Tedirginliğin gölgesi,
Buluşma heyecanının üstünde!...
Semasına uçamayacak bir kuş’un,
Kanadını korumaya çalışıyor!.....
ALİ GÖZÜTOK
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HACCE’NİN EFSÂNESİ (Gülce Bahçe)
Ey
Millet
Geliniz,
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Dinleyiniz,
Hem belleyiniz!...
Geliniz birlikte,
Adım, adım gezelim,
Gezelim görelim ibret, alalım………..
Öğrenelim, öğretelim yazalım.
Hangi analar yiğit doğurmuş,
Hangi analar doğurmuş güzelleri!...
Neler, neler yaşanmış,
Böyle yaşantılarda,
Kimler, neler, efsaneleşmiş!
Kimler gelmiş, kimler göçmüş diyardan!
Kimler atlamış yardan!
……………………..Ölen ölmüş,
…………………..Giden gitmiş,
……….Amma geri gelen olmamış!..
…..Efsaneler,
…….O gündür bu gündür,
……….Yaşar olmuş,
……Nesilden nesile, sürmüş gelmiş!...

…..Yağmur yağar,
………Otlar biter.
…………..Çocuk doğar büyür gider.
……………..Yiğit olur, dilber olur!...
……………………………Ana olur,
……………………..Baba olur,
…………………………..Devran döner!...
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….Gökyüzü,
………Yüksek tavan.
…….…Yer yüzü,
…………..Döşek eyvan.
………..….Yıldız yürür,
……….………Güneş yürür, ay yürür,
………………..Günler bir birini kovalar.
…………..Düşünelim bir kere!
……………….İnsandaki isyan niye?...
………………………….Hani anan!
…………………..Hani baban!
……………..Süslü kâşeneler nerde?
……………………..Hani mağrur zenginler?
……………..Ne oldu bunlara?....
……….Göçüp gelenler, beğenmişler,
……………………Sevmişler,
……………İşte bize yurt demişler….
……………...Sonunda,
…………..Burada dur demişler!....
……...Buraya yerleşmişler…
…Yurt kurmuşlar çoğalmışlar….
……………....Şimdi burada dur!
……………….…Burası Burdur demişler.
İşte bu Burdur’un;
……Arvallı köyünde!...
…………Güller güzeli bir kız varmış…..
……………..Bu güzelin adı HACCE imiş.
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Hacce de, Hacceymiş yani!....
Onu görüpte sevdalanmamak,
Ona yanmamak mümkün olmazmış!
……………..Fidan gibi boy, ip incecik bel!...
………………….Ay parçası yüz, kömür gibi göz,
…………………………Ak gerdanda çifte çifte
ben…
………………………………..İşte böyle bir
Hacce…
Kaçınılmazdan kaçılmaz,
Yaşanacaksa o yaşanır!
Sonunda ölüm varsa, ölünür!...
……………Gün olur harman olur,
………………….Nice dost bilinenler,
…………………..…Kanlı bir düşman olur!
………………..Ne yaparsan yap,
…………..İstersen çek, her gün ah,
………Yazılmıştır silinmez!
…Mezar taşında günah.
Günlerden bir gün,
Köye Ali adında bir yiğit!
Öğretmen olarak atanır.
Mazinin yansıması ses getirir bu köyde,
Gurup vakti bu köye, yiğit Ali gelende.
Ses getirir destanlar,
Ses getirir Hacceler, aşk’ı için ölende.
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Kazısan tırnağınla, geçmişinin camını,
Sıkar belki hatıralar, yine senin canını,
Hep vardır hayatında, bir veya ikincisi,
Bu ikiliden biri sensen, biri de ötekisi….
Hacce vurulur Ali’ye,
Vurulur vurulmasına da,
Ali, alevi diye,
Kızın babası olmaz der!...
Vermediği yetmez gibi…..
Hacce’yi Antalya’ya gelin eder.
Gelin ata binmiş, ya nasip,
Yolda giderken Hacce,
Kendini uçurumdan atar ve ölür!..
Ali gelinin arkasından,
Bir türkü yakar!...
Burdur Arvallı köyü;
(Seyfettin Türkol – Mehmet Erenler) den alınan
türkü şöyle:

DENİZİN DİBİNDE DEMİRDEN EVLER.
“Denizin dibinde Haccem, demirden evler.
Ak gerdanın altında, çiftedir benler.
O kınalı parmaklarda o beyaz eller,
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Yolcuyu yolundan, eyleyen dilber.
Ovalara duman inmiş, göremedin mi?
A gız kendi saçını öremedin mi?
Dalga dalga, dalga dalgalanıyor,
Hacce’yi görenler, aman sevdalanıyor.
Arvallının önünde pınarlar harlar,
Hatçem çıkmış pencereye ay gibi parlar,
Ben Hacceyi yitirdim de dumanlı dağlar,
Gözlerimin pınarları durmadan çağlar.
Alçaklara garlar yağmış, yükseklere buz,
Gel seninle gezelim, ince belli gız,
Onu Onu, Onu Onu, Onu Onuna,
Ben de yandım, Hacce’nin mor fistanına.
Yüce dağ başında Haccem ekin ekilmez,
Yağmur yağmayınca (aman) kökü sökülmez.
Eller’in köyünde Haccem, kahır çekilmez,
Doldur ağuları doldur, içelim Haccem…”

Ali GÖZÜTOK
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Kademlioğlu İsmail Başçavuş Destanı (GülceBahaçe)
Oy
Anam!
Can anam
Oy ki ne oy!!
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Hali harapmış
Benim güzel anam
Oy anam, Anadolu’m!
Havada döner olmuş
Öbek, öbek leş kargaları
Kara, kapkara bağrını yarıp
Ciğerini parça parça etmeye
Kanlı kanlı, lokma lokma yutmaya
And içmişler benim güzel anam...
Sahipsiz sanmışlar vatanı,
Ne de çabuk unutmuşlar
Toprakların altında
Vatanın uğruna
Cesurca ölüp
Kefensizce
Yatanı!
Anam
Oy!
*
Doksan yaşında
İki yıldır yatalak
Topçu başçavuş
Kademloğlu İsmail.
Ziyadesiyle
Görür sevgi, saygıyı.
Boğazından hiç
Haram lokma geçmemiş
Bir kahraman yaşar yokluk içinde
Yetinmesini bile bile
Nice engel aşar yokluk içinde,
Acılara güle güle.
Hayat ondan birçok şeyi götürmüş
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Yaşlanınca yataklara yatırmış;
Sona doğru yavaş yavaş bitirmiş
Uzun yolu gele gele...
Çalınır
Kapısı bir gün
Doksanlık gazimizin
İhtiyar delikanlı
Kademloğlu İsmail’in.
Felçli olmasına felçli
Ama hâlâ dinç ve şendi
Gelen zevatlar;
-“İsmail Başçavuş,
Mecliste kabul edilen kanun gereği
Yüz kırk bin Lira ikramiye
Bir de şeref aylığını hak kazandın”
Derler...
Birden, Topçu başçavuş
Kademloğlu İsmail’in doldu gözleri
Bir noktaya dikti de dikti
Uzun uzun aynı yere baktı...
Yıllar öncesine doğru
Bir yolculuk başladı, Topçu Başçavuşta
Bir bilseniz
Neler neler düşledi?!
Hayat denen o anları
Sardı başa
Sanki bir el
Yavaş yavaş makineyi çeviriyor
Beyazperdeye kare kare yansıyan anılar gibi
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Dökülüyordu kare kare, Topçu başçavuşun anıları.
Kolay mı geriye sarmak?
Kolay mı anıları, acıları yeniden yaşamak?
*
Gözler kapanır mı hiç, kan damlasa busene?
Gözler oldu analar, yollarını bu sene
……Busene, yârin dudakları değer sanma
……Değer sanma sakın gökteki ırahmet
……Irahmet yerine kan damlar
……Damlar topraklara
……Topraklar filize dursun diye
Can pazarlığı yapılır mı vatanla?
Çanakkale, çanak çanak kan oldu
Kim hesaba duracakmış yatanla
Her dökülen damla, yine can oldu
“Çanakkale den geçip,
Haydarpaşa’da şekerli kahve içeceğiz”
Diye rapor etmiş düşman.
......................“Denizin dibinde
...............Tuzlu zıkkımı içtiler.
........Türk vatanına göz dikenin
....Gözleri kılıcımızın ucuyla oyuldu”
Dedi İsmail Başçavuş.
Cephede;
Yaralanıp yere düştü, orda sarıldı yarası
Ateşi sedyeden açtı, yoktu ölümle arası
Vurulup düştüğü yer olursa ki vatan
Ölüm bile vız geliyor, böyle öğretmiştir atan
Dövüşür
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Yaralı bir kurt gibi
Vatan söz konusuyken
Duyar mı İsmail başçavuş acı?
Görür mü toprağa dökülen kanı?
“Önce vatan” der, basar tetiğe.
Alman Batarya Kumandanı’na;
................“Ateş altında kaldık, siz ateş edin” diye
............“Haber saldık be canım,
.......Alman’lar dönek ve kalleş çıktı.
....Sarıkamış’da olduğu gibi
..Sattılar bizi Çanakkale’de de.”
Doğmayacak mı sanırsın akşamları batar güneş?
Her gecenin sonu elbet aydınlığa çıkar oğul!
Gördüğünüz ihanetler, içten büyüyerek olur,
Bil ki, ağaçları mutlak öz kurtları yıkar oğul!
Oğul, ey oğul!
Oğul oğul can oğul!
Oğul ola vatana
Vatana kurban oğul!
İstiklâl Savaşı canlanır gözlerinde
Kocatepe’den İzmir'e
Adım adım nasıl da yürüdü?
Nasıl da kovmuştu Yunan'ı İzmir’den öteye
İsmail Başçavuş’un gözleri dolu dolu
Hâlâ ufuktadır yağmur yüklü bakışları.
Bir elini ezan okuyacakmış gibi kulağına atar
Yanık bir türkü tutturur:
“Subh-u mesahlarda top başında olanlar
Hatt-ı âlisinden düşmanları bulanlar
Ve (Ulül emri minküm) ayetini tutanlar
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Medet Allah, Türk ordumuza aşk ola.
Hakkın divanında olur mu hatır?
Nice marifetler kalblerde yatır
Var ise eksiği Hüdam sen yetir
Medet Allah, Türk ordumuza aşk ola.
Bin dokuz yüz ellialtıyı görenler
Hak ile bâtılı tefrik edenler
Doğan erin hakikatini bilenler
Medet Allah, Türk ordumuza aşk ola.”*
Gözyaşlarıyla bitirir türküyü
Başını daha da ileri dikti
“Olmaz oğul,
Ben malûl değilim!
Ben şanlı, şerefli gaziyim!
Vatana parayla hizmet edilmez!!!
Miri malda süt emen öksüzlerin, dulların
Hakkı vardır.
Bu para haramdır
Bana gelmez !” der ve başını yana döndürür.
"Ne diyorsun sen Çavuş?
bu parayı İsmet Paşa bile alıyor,
Senin için haram değil"
Derler, gelen zevatlar
Çavuş sesini gürleştirerek;
"İsmet paşa demek fakir, ihtiyacı var ki alıyor.
Benim çok şükür ihtiyacım yok!"
Dese de haram bellemiş,
Burdur'lu Kademlioğlu İsmail Başçavuş
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Ne deseler olmaz,
Şoför oğlu da razı gelmez.
"Madem babam Haram dedi o paraya
Ben gazi babama haram yedirtmem" der.
Gelen zevatlar
Utanır yaptıklarında
Duygulanırlar,
Gözleri dolar
Tutamayıp kendilerini
Ağlaşırlar hep birlikte...
Duygularını zaman zaman şiirle anlatan İsmail Doğaner
90 yaşında 04.04.1972 tarihinde
Burdur’da vefat etti. 05.04.1972 tarihinde askeri törenle,
Burdur mezarlığındaki 248 parseldeki
aile mezarlığında toprağa verildi.

“ BÜYÜK GAZİ BAŞÇAVUŞ **
“Atmadım ben mermileri boşuna,
Nişan aldım hep düşüne düşüne,
Düşmedim hiç menfaatin peşinde.
Ben Kademloğlu İsmail,
Etmedim kötüye meyil.
*
Yaralandım, Gazi oldum savaştım,
Çanakkale, Seddülbahir dolaştım,
Vatan için çelik kaleler aştım.
Ben Kademloğlu İsmail,
Cesaretim çok, az değil.
*
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Düştüm, kalktım, yaralandım dönmedim,
Parlamadım ışıldadım sönmedim,
Çile çektim, acı duydum yanmadım.
Ben Kademloğlu İsmail,
Canım pek, azıcık değil.
*
Vatanı kurtardım, çekildim yana
Maaş bile teklif ettiler bana
Ben reddettim, kalsın dedim vatana.
Ben Kademloğlu İsmail,
Gözümüz toktur, aç değil
*
Kılıç çaldım, kelleleri uçurdum,
Bir mermiyle zırhlıları aşırdım
Hücum ettim, düşmanları kaçırdım.
Ben Kademloğlu İsmail,
Gazi oldum, Malul değil.
*
Savaş bitti, ben çekildim işim
Haram lokma değdirmedim dişime,
Şeref ile şan getirdim eşime.
Ben Kademloğlu İsmail,
Şerefim var, servet değil.
*
Yetmişbeşlik eşim, bekler başımı,
Taşırmadan pişiriyor aşımı,
Elbet diker oğlum, mezar taşımı.
Ben Kademloğlu İsmail,
Yaş doksan, onsekiz değil
*
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Altımda yatağım, üstte yorganım,
İki göz odam var, bir kuru canım,
Nüzül indi, hiç tutmuyor sol yanım.
Ben Kademloğlu İsmail,
Zenginim, fakir de değil
Ceddimi sorarsan, Selçuk soyundan,
Cihana nam salan, Oğuz boyundan,
Atam köle değil, Türk’ün beyinden.
Ben Kademloğlu İsmail,
Kasılma, karşımda eğil.
*
Miri mala el sürmedim el gibi
Hep kükredim ilerledim sel gibi
Ilık estim, seherdeki yel gibi
Ben Kademloğlu İsmail,
Değilim harama mail.
*
Durağım Burdur’da Mumcu sokağı,
Sönmedi, parlıyor alnımın akı,
Daim zikrederim Cenabı Hak’kı.
Ben Kademloğlu İsmail,
Olmadı imanım zail.
*
YALINOĞLU sundu sana destanı,
Sen kurtardın, bu milleti, vatanı,
Sensin milletimin şerefü şanı.
Sen Kademloğlu İsmail,
Çok yücesin, cüce değil.”…
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Harun YİĞİT
----------------------------------------------------------*İsmail Başçavuş’un Şiiri
**Şiir: İsmail Hakkı
YILANLIOĞLU(Mahlası:Yalınoğlu)

132

Anbarcıklı Koca Mustafa Battal
Efsânesi (Gülce-Bahçe)
Bu ülkenin temeline
Harç koyana selâm olsun.
Ay yıldızlı bayrak için
Burç koyana selâm olsun.
Anadolu
Karış karış
Bu toprakta
Dolu dolu Ana dolu
Koç yiğitler doğurur
Doğurur da ay balam!
Kınalar başını,
Kurban eder vatana
Vatana kurban veren
Anaya selâm.
Yiğit başına sürülen
Kınaya selâm.
Ata görmeyen soydan
Suna'ya selâm.
Doğu, batı, kuzeyden
Güneye selâm...
Bin sekizyüz doksanbir de
Anbarcık’ta doğmuş
Koca Mustafa.
Yoksulluk denen
Kader tokmağını
Yemiş Koca Mustafa.
Başına her ne geldiyse
‘’Alın Yazısı’’
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Demiş Koca Mustafa.
Gel zaman, git zaman
Ülkenin hali pek yaman,
Kargaşalar içerisinde büyürken
Gün
Gelince
O da çağrılır
Askerliğin yapmaya
Anbarcık’lı Koca Mustafa
Ve
Giden
Sayısız
Hem isimsiz
Kahramanlardan
Bir kahramandır o...
Vatanın has sahibi
Arkasından el sallayıp bakarlar
Anan özler, yanan özler
Gidip dönmeyene ağıt yakarlar
Canan gözler, ana gözler,
Gözler asılı kalır yollarda
Yollarda geçer ömür, cepheden cepheye
Cepheye bir vardı mı "Memet"
Memet’e düşman dayanmaz
Dayanmaz oğul dayanmaz...
Gönlünde cananı arar Mustafa,
Cepheden cepheyi sorar Mustafa.
Vurulsa da yaşamayı başarır
Aklına bir anasını düşürür,
Göynüyünce iki gözü yaşarır.
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Gönlünde cananı arar Mustafa
Yer yarılır, gök yarılır, yarılır
Namus deyip mavzerine sarılır
Her menzile vura vura varılır
Cepheden cepheyi sorar Mustafa.
Ana düş' se,
Canan düşse de aklına
Düşünmez terhis olmayı
‘’Vatan’’ der,
‘’Ah de vefa’’ der,
‘’Namus’’ der...
En güzel yıllarını
Barut koklayarak
Kan içerek geçirir.
Giden gider a oğul!
Geri dönüşü zordur.
Vatan uğruna nice cepheden cephe sormuş
Vurmuş, vuruşmuş yiğit, usanmadan, bıkmadan.
Adsız kahramanlardan biri, yürekli bir can
Korkmadan savaşıyor Koca Mustafa Battal
O,
Koşar
Cepheden
Cepheye hey!
Yokluk içinde
Yoksulluk içinde
Savaşır ha savaşır...
Bir türkü dolar diline
"Olmak için öldürürüm
Vatan benim, toprak benim
Kalmak için öldürürüm
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Yana yana durulur mu?
Cana zincir vurulur mu?
Ölmeden hey, ölmeden!
Tene bayrak sarılır mı?
Bu yurt için öldürürüm!" Der...

Ölüm, türkü olur dilinde Koca Mustafa’nın
‘’Vatan sağ olsun’’ der
Başka bir söz demez
Namusudur
Toprak bildiği vatan.
Namusudur
Şehit kanından rengini alan
Ay yıldızlı al bayrak.
Uyansana, zamanı al tersine kur şunu
Uyan, sana derim gör, öten düşman kurşunu
Koca sefere gitmiş, gözü yaşlı gelinler
Koca Mustafa Battal, yurt toprağı gel, inler
‘’Gel, inler bu topraklar’’
Denilince durmak olur mu hiç?
Hiç düşünmeden koşar ölümden ölüme
Ölüme nasıl koşulur bir bilseniz?!
Bilseniz Koca Mustafa’nın mavzere sarılışını
Sarılışını görenler yavuklusunu koynunda sanır
Sanırsın bir başına bir orduyu yener
Yener elbet, onu Anadolu, dolu dolu Ana doğurdu
Bu
Vatan
Uğruna
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Kınalayıp
Öyle yolladı
Kurban olsun diye
Memleketi uğruna.

Kışta buzlar, ayazlarda Sarıkamış’ta da kalmış
Süngü harbinde süngüyle yaralanıp gazi olmuş
Tüm savaşlarda en önde Sakarya, İzmir’e gelmiş...
…..Vatan imiş tek muradı, sitem duyulmaz sözünde
…..Mustafa Battal güldükçe, açar çiçekler yüzünde
Bin bir renkli çiçekler
Neden açmasın?

Vatan ve can kurtulmuş
Neden uçmasın?
Sağ salim bir gazi olarak
Döner Anbarcık köyüne
Döner anacığına
Döner, yıllar sonra özlemle cananına

Ev yok,
Para yok
‘’Vatan sağ olsun’’ der
..................................Boynun eğer.
......................Başlar yine fakirlik
..................Yine yoksulluk
.............Zorluklar, darlıklar içinde
........Yürür hayat yokuşunda
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Anılarını soranlara:

‘’Seferberlikte Sarıkamış’ta
Urus cavırıyla çarpıştık.
Sonra
Çanakkale’de savaştık
Sakarya’da vuruştuk
Dumlupınar’da Yonan’ı önümüze katıp
Denize döktük.
Sonra,
Afyon cephesinden
Denizli istikametine
İzmir’e girdik’’ der kısaca.

....Yoktur, dünya malına düşkünlüğü,
...........Kıt kanaat geçinirken
.................Kapısını çalar neden sonra askerler
‘’Üç şeritlik istiklâl madalyası
Birikmiş maaşı
Bir de gazi aylığı bağlanacak’’ derler
Mustafa Mustafa
Yoksul Koca Mustafa Battal
Bir delikanlı edasıyla
Fırlar ayağa hemen.
İstiklâl madalyasını gururla alır
Alır almasına da, amaa!!!
Bir kahramanın
Nasıl olması gerektiğini gösterir oracıkda:
‘’Ben vatanıma parayla hizmet etmedim
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Allah için hizmet ettim’’ der

İter, elinin tersiyle maaşı,
Halbuki çok yoksuldur
Yoksulluk ve darlık içinde
Köyü Anbarcık’ta
Ölür, bindokuzyüz altmış sekiz de
Köyünün mezarında
Yeri bile belli değil
İsimsiz kahramanlar
İsimli mezarı ne yapsın?
Harun YİĞİT
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MİLLİ MÜCADELEDE BURDUR SANCAĞI
İKİ GÜNLÜK MEBUS DESTANI
(Gülce-Bahçe)
19 Ağustos 1919,
Dayamış ellerini salondaki masaya
Koymuş yüreğini Antalya’dan gelen yol üstüne
Hacı Hüsnü Beyzade.
Bir süre sonra çalındı kapı:
-“Tak..! Tak...! Takkk! ...”
Gelenin yüzünde kara bulut öfkesi
Ve bir selam getirmişti gün öğlesi
Sarı güneş öfkesi
Demirci Mehmet Efe’den
Bir selam ki
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İçi dışı kan,
Başı sonu vatan...
Çeltikçi Belini sarmalı duman
Geçmemeli bu tarafa, geçmemeli
İşgalci İtalyan, Gavur Yunan.
Burdur’da bir askerlik Şubesi
Şube’de İsmail Hakkı komutan
Telgraflar gider gelir 57’nci tümene
Telgraflar ki
İçi dışı can
Başı sonu vatan..
Mutasarrıf Vasfi bey
Yavaş, munis, korkak
Buna karşılık
Avazı çıktığı kadar bağırmakta
Bağırmakta çarşı meydan
Hacı Ahmet Efendi Eşraftan
-“İzmir dağlarına alev düştü ey millet
Uyan...Uyan! Uyan! ...
Kazma, kürek, çapa, tüfek
Ne varsa haydi dayan...Dayan! ...”
*
Kadere bak kadere
Kara çiçekler dere
Burdur’da gökler yere
İndi, inecek şimdi.
Saatleri sen de kur
Gri, yeşil sabah, nur.
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Geceyi döven yağmur
Dindi, dinecek şimdi.
*
Heyet-i Milliye’yi kurdular insan insan
Belediye Başkanı Ahmet efendi ile
Ata’dan emir gelmiş tehlikede bu vatan
Ele yar edemeyiz, can sağ iken elbette.
Diyordu ki emirde:
...............”Müdafaaii vatan uğrunda
...............Kemal-i hamiyetle
...............Teşrik-i mesai...”
Durulmaz el böğürde, söz konusu memleket
Çağıldayan kara su, dinlenmeden durulmaz.
Yad yabanın bayrağı nasıl durur gönderde?
Gönder de Mehmetçiği, indirsin, haydi gayret.
Topla malı-mülkü hey; tüfek, top, mermi, silah
Burdur yiğitlerini cephede toplamalı.
Altından ırmak akan dağlarım nerde benim?
Vınlaya gümüş oklar, yaylarım var altından.
Al da gel gökyüzünden kopar ayla yıldızı
Besmele çek, suya at, aksın ırmaklar al al
Sev dalı, kenarında nasıl durur ırmağın?
Bu özgür bulutların kuşları var sevdalı
Deyin Fitnat Hanım’a ağlamasın analar
Analar şanlı mazi, olmadı daha buhar.
Şehit asım’ın kızı kollarını sıvasın
Sıvasın, tamir etsin kanayan yâreleri...

Maraş mezalimini telin eden bir miting
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Altı şubat gününde gerçekleşti Burdur’da.
Protesto telgrafı yüzbin kalemden çıkıp
İşgalci Fransız’a tüfekleşti Burdur’da.
Eşraftan Hacı Hüsnü Beyzade Mahmut Bey’im
Ezan, bayrak, yurt için feda olsun her şeyim,
Göl suyunda efkarım, mermilerde neşeyim
Diyorken bakışları mermileşti Burdur’da.
Müderris Hatipzade Hacı Mehmet Efendi
Tüccardan Tayyarzade Osman’la bahtı yendi,
Çekilen bir telgrafla cenge hazırız dendi
Yedisinden yetmişe yürekleşti Burdur’da.
Nafıa katibiydi Hacı Veli efendim,
Bedirzade Necip’le, Naibzade de kalbim;
Dava Vekili Fuad, Çilzade fahrettin’im
Mehmet Akif Ersoy’la çağı deşti Burdur’da...
*
Geçtiler yârden, serden
Uyandılar seherden
Bahtımın yeli birden
Döndü, dönecek şimdi.
Kader denen şey bu mu?
Haram edip uykumu
Kahpe düşmanın mumu
Söndü sönecek şimdi.
*
19 Ağustos 1919,
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Dayamış ellerini haritanın köşelerine
Dili kılıçtan keskin, sözleri kor ateş
Ayakları camilerin merdivenlerinde
Üstünde öte dünya aklığı bir giysi
Kafasında ayyıldız işlemeli bembeyaz simli fes
Müftü Halil Efendi geceden, gecelerden uykusuz
Mustafa Kemal’e yanmış yakılmış
“Mustafa Kemal” der de başka bir şey demez
Ezan-ı Muhammedi’ nin özgür göklerde
Özgür kuşlar gibi yankılanması için
......................“Esaret, işgal, zulüm; asla kabul etmeyiz
................İslam’ın kılıcı, doğunun güneşiyiz
....................Bize yakışanı yapmalıyız biz...”
Diye haykırıyordu
Burdur Müftüsü Halil Efendi...
*
“Kurula Demiralay,
Kurula Çelikalay
Gönüllüler ordusu
Tümen tümen yola çıka..”
Diyor ve askerin matarasına su
Askerin yüreğine vatan duygusu
Askerin parmaklarına tetik olup
Gidiyordu
Askerle beraber cepheye
Alaylar dolusu “rap! rap”
Ve avuçları göğün iki yakasında
-“Bizi zelil etme Yarab! ”
Diye
Dua ediyordu...
28 Ağustos

144

Üçüncü günü Kurban Bayramı’nın
Sarayköy yakınında
Demirköprü mevkiinde
“Dur! ” dedi düşmana Demiralay
Ve 17 Eylül gece baskını
İmha oldu düşman kuvvetleri
Kurtuldu Tepeköy
Kurtuldu Ahmetli.
Menderes Irmağının yüreğinde yas havası
Zafer muştusuna dönüverdi bir anda.
*
Kim biliyor, deyin hele kim biliyor?
İlk Mecliste sadece iki gün
Evet sadece iki gün mebusluk yapıp
Hakk’a yürüyen müftü Halil efendi’yi
Deyin hele kim biliyor?
Burdur’da ilk direniş, ilk ses,
Secdeye kapanan alın
Bayrağa can olan nefes
Milli Kuvvetlerin iman meşalesi
İnsan ırmaklarının göğü saran gürültüsü
Burdur Müftüsü
Halil Efendi.
*
İlk Mecliste iki gün Mehmet Akif Ersoy’la
Atatürk’ün emrinde parlayan bir güneşti.
Bir gurur abidesi, Burdur gibi başı dik
Ateşti Müftü Halil Atatürk’le kardeşti...
*
Çevir tarihi, oku yazılanı, araştır, bul
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Yazılmamış ne varsa, kalmasın üstünde çul
Uzan, aydınlat, derle, topla, bak
Selam olsun Burdur mebuslarına
İlk mebus, iki günlük mebus
Burdur Müftüsü Halil’den...
Mustafa CEYLAN
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ONİKİDİR ŞU BURDUR’UN DERMENİ (Gülce-Buluşma)
Yıl, on iki ay içinde dolanır
Dolanır da anam
Birbirine ulanır
Yağmuru yok, boranı yok bu gölün
Kim demiş ki gece gündüz bulanır?
.....................Dolanır yıl dolanır
.....................Dolanır gül dolanır
.....................Sevdiğim gül goncası
.....................Ağzımdaki dil dolanır.
*
Buğday, başak, ekin, yığın
Bir sipsi havasında öğle güneşi
Bir testi ayran içinde türkü
Bir yaban armudu gölgesi serin
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Gözlerin göl yeşili
....................Gölden de derin...
Taş döner, uğuldanır demir zikke
Düşer dolap dolap suyu derenin
Kurna Köyünde iki değirmen
“Ayan Hasan Değirmeni”nde sırt çantam
”Tıkırdık Değirmeni”nde gönül aynam
Nideyim sensiz su kuşlarını?
“Değirmenci hakkı” derler, vermeliymişim
Hasretin omzumda, kırık kollarım
Sesin böler ter kokan sessiz zamanı
Kurtuluşum olur gül kokulu ellerin
.......................Hele gözlerin
.......................Hele gözlerin....
*
Bir Tepeli Hasan Büyükçoban çıkar
Ses olur sesime
Sarısözen’e kaynak olur
Ve Mehmet Özbek anlatır öyküyü
Gülce düşer kaleminin ucundan
Burdur’da her bir türkü
Destanı olur yüreklerde
.........................Gülcelerin
.........................Gülcelerin...

Der ki:
Yaşamışız yüzyıllarca kardeşçe
Bu canım memleketin her bir yanında
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Cihan harbi çıkana dek...
Ne “Rum” demişiz Rum’a
Ne “gavur” demişiz Ermeni’ye
İnsanlık erdeminde Türk’ün gökyüzü
Yeryüzü barış, dostluk ovası
Niye sen – ben?
Niye ötekileştirme?
...........................Niye diyelim?
...........................Niye itelim?
...........................Niye?
Ne zaman ki sevr paçavra
Ne zaman ki işgal, çizme
Ne zaman ki zulüm, ayrılık,
Ve cayır cayır yanmada Anadolu
İsyân ve kan
Acılar içinde bu kutsal vatan...
Tutsak edilmez ki Türk Ulusu
Ne bilsinler, ne bilsinler bunu?
İşte o zaman
Türkün coğrafyasında
Türkçe dönmezse değirmen
Havası bile değişir türkülerin
............................Türkülerin
............................ Deyişlerin
............................ Değişir havası
.............................Memleketin...
*
Gül gider
Isparta’dan Burdur’a
Gül gittikçe ben giderim ay hanım
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Burdur’dan Antalya’ya
Yana döne yol gider
Kabacalı Değirmeni yol üstünde
Berberoğlu Un Fabrikasında
Sadık Altınkaya Değirmeni var bilirsin
Can Makarna Değirmeninden
Her üçüne yüküm yüküm
Başak gider, buğday gider
Un gelir...
Sen gelmezsin ay hanım
Kaç mevsim var yollarında tozmuşum
“Tapucu Yakup” bile kimsesiz kaldı
Yarısı yıkık değirmen içinde...
“Ali Bey Değirmeni”nin kapalıymış kapısı
Kaderini kara kara
San ki kaderimle yazmışım...
Of anam, ay hanım neredesin bir ses ver,
Ses vermezsen
Yakım yakım türkü yak
Türkü gönder bu tarafa
Türküler ki
.........................Hepsi senin,
.........................Hepsi senin...
Morarmış bir bulut geçer tepesinden
Ağlayarak şimdilerde mahzun mahzun
Safi un kesilir Kaymakamoğlu Değirmeni
Bembeyaz...
Çobanönü’ nde
Sevdasıyla yanar çatısına sarkan dal
Mavidir serçe kuşlarının gagası
Hamit değirmeninin...

150

Sarıdır nefesleri, sen yoksun diye
İyi bilirim,
Hatip Hoca Değirmeni önünde
Açan çiçeklerin,
...........................Çiçeklerin...
Bavli Değirmenin sahibiyse Rum
Biz öyle bilirdik en azından
Bilmezdim Değirmenci kızı olduğunu senin
Nereden bileydim?
Kurbanın olurum...
Bilemedim işte
Meftunun olduğum günden beri
Gittiğin günden beri
Başımda döner durur
Şu Burdur’un tam oniki dermeni
Söyle şimdi
..........................Nerdesin?
..........................Neredesin?
..........................Ay karanlık ay hanım
.....Cılgadan bir yol gider dermenlere içimden
.....Yolundayım, biliyorum,
......Bekle sana geliyorum,
......Nefesimde nefesin.
................................Nefesin...
......Derim ki:
“Onikidir imanım aman, şu Burdur’un dermeni
Dermencisi efem aman Urum değil Ermeni
Ya kendisi efeler aman ya kellesi gelmeli
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Ay karanlık efem görünmüyor izimiz
Üç kardeşiz efem kurban gitsin birimiz
Bir incecik yol gidiyor dermene
Oturmuşlar efem aman çayır ile çimene
Hem severim efeler aman hem döverim kime ne
Al karanfil aman mor şişede ıslanır
Bir gün olur efem deli gönül uslanır. “
Mustafa CEYLAN
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KEZBAN YENGE (Gülce-Buluşma)
Varın selâm söyleyin asker Fevzi’ye
Dağda, taşta hıçkırıp duruyor
Asker yolu bekleyen yârin deyin, oy !
Deyin al al oldu yüzündeki çil…
İçimin ikliminden yağsın geceler
Zindana dönsün,
Dönsün zifir zindana
Yıkılası Dirmil…
Bu boz bulanık hava da neyin nesi?
Ağlasın benim gibi siyim siyim
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Bahçedeki sarı gül,
Penceremde karanfil…
Sümbül toplamaya,
Bülbül sesi dinlemeye
Çıkmasın, çıkmasınlar
Eli kınalı kızlar
Gök öncekli gelinler
Yıkılsın, bin kere daha yıkılsın şu Dirmil…
Boğaz, gurbet ya da kırık havalardan
Ne çalarsa çalsın curalar şimdi…
Dereye koşan sürülerin içinde
Yaralı bir kuzunun çan sesidir
Dinlediğim
Ve
Alaçul desenine gizlenmiş
Kanadı kırık kekliğin hüznüdür
Düğüm düğüm boğazımda
Mahzun, melil…
Yıl 1962
Asker Fevzim nöbette
Ben nöbetteyim
Dirmilin dört bir yanında
Ne kadar sümbül varsa onların cümlesi
Benimle birliktir
Gündüz mor tebessüm,
Gece uyur değil…
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Nereden çıktı bu Irak keşif uçağı ?
Ve
Nereden bıraktı bombasını
Şafak sayan sevdiğimin başına?
Oy ki oy, yanayım, tüteyim !
Açın, açın şu kilitli kapıları
Yayla yamaçlarından bir tutam çiçek toplayıp
Sevdiğime götüreyim…
-II“İç güveyi” demişlerdi konu komşu Fevzi’me
Kezban anam, Kadir Babam evlâdı bellemişti
Az kalmıştı tezkereye
Yolunu bekliyordum
Köysü köysüydü gün doğumları,
Ürkek, korkak, çekingendi
Gün batımları…
“Yürüdü de yalan dünya yürüdü
Gönül dağlarını diken bürüdü
Dokuzuncu ayın bugün on dördü
Gitti de” sevdiğim gelmedi niye?
-IIIVe
Şehit askerim defnedilir mezara
Fazla zaman geçmez aradan
Kezban Ana, danışmadan Kadir Babaya
“Köy yeridir, töre gereğidir” diyerek
Küçük oğluna verir beni.
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Verir vermesine ama
Yıkılır Kadir Baba
Yıkılırım ben…
Üstüne üstlük Muhtar karısı Ümmü Gülsüm gibi
Görmez,
…………Eyvallah etmez,
………………Duymaz
Katmerleşir acılarım…
-IVKadir Babamın ağrına gider bu durum
Sarılır curasına
Ve sarı tel taşlamasıdır söylediği
Aynen şöyledir :
“Şu curanın telleri
Alevlendirir dilleri
Açıldı mı Kezban’ın
Bağrındaki dilleri?
………Yenge yenge Kezban yenge
………Muhtar m’oldun Kezban yenge?
Hasır sepet kolunda
Çantası var elinde
Cümle âlem dilinde
Muhtarm’oldun Kezban yenge?
………Yenge yenge Kezban yenge
………Aza m’oldun Kezban yenge?
Penceresi dilmeden
İnip gelir irmeden
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Geldi geçti görmeden
Muhtar m’oldun Kezban yenge?
……..Yenge yenge Kezban yenge
……..Mebus m’oldun Kezban yenge
………Yenge yenge Kezban yenge
………Aza m’oldun Kezban yenge?
Çivi çaktım tavana
Asker gönderdim Van’a
Kızın adı Havana
Muhtar m’oldun Kezban yenge?
………Yenge yenge Kezban yenge
………Hovarda m’oldun Kezban yenge?
Hasır sepet elinde
Gümüş kemer belinde
Cümle âlem dilinde
Muhtar m’oldun Kezban yenge?
………Yenge yenge kezban yenge
………Muhtar m’oldun Kezban yenge?
Penceresi damaklı
O kız elma yanaklı
İstedim de vermedi
Kızı da ne kıymatlı
………Yenge yenge Kezban yenge
………Muhtar m’oldun Kezban yenge?”(*)
Mustafa CEYLAN
(*)Erdem HALİL, “Karacaoğlan Geleneğinde
Dirmil Güzellemeleri ve Öyküler”, alter yayıncılık,
Sayf:15-16
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ECE KÖYLÜ ESE DESTANI (Gülce-Bahçe)
A oğul!
Bey oğul!
Canımda can oğul
Ve Gülce kızım dinle, duy, işit!
Bu millet, bu yüce millet
Bu güzelim Anadolu’ya
Burdur’a ve Teke yöresine
Nasıl gelmiş, yurtsamış bu yerleri
Belleyin, öğrenin e mi?
Ve

158

Ve sonra
Moralıların Ese
Çil Üse’nin oğlu Ese’den
Nasıl bir zirve yaratmış işitin, bilin…
Azmin, imanın, inancın
Sevginin, saygının ve sabrın âbidesi
Gines rekorlarına namzet bir yazar
Bir Anadolu destanı doğurmuş Burdur
Hele işitin,
Hele belleyin,
Hele bilin olur mu?
*
Şimdi siz, beyaz camın içinde görüyorsunuz
Ve adına “belgesel” deyip geçiyorsunuz
Atların kişnemesine
Köpeklerin havlamasına
Horozların ötmesine
Kuşların cıvıltısına…
Ah!
Ah be!..
Ah oğul!
Kaval sesi,
Kemençe, cura
Kayadan kayaya
Sekmesi tekelerin
Kuş cıvıltıları ile
Her gün dolması gökyüzünün…
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Yeni güneş tomurcuğu, yeni bir su damlası
Kadifemsi bir sıcaktı kıl çadırlar üstünde
Mâziye sürüklenen bakışlarımın izi
Böğelek tutmuş düğenin koşuşturması şimdi
zaman
Kısrakların kişneyerek
Sulara dörtnala gitmesidir şimdi takvim.
Dur durak dinlemez çılgın bir projedir saat
Sonunda iflâs eden tüccarız
Tesellimiz anılar…
*
Ben Ese
Moralıların Çil Üsen’in oğlu,
Anamın adını sormadan siz
Ben deyiverem olur mu?
Adıyla yüreği birdi anamın
Güllü veya Güldalı derlerdi ona, Güldalı…
Burdur Tefenni Ece Köyünden
Yoksulluğun korkunç kıskacından su çekilmiş
çeliğime
Kağnı gıcırtılarından ışıltılar düşmüş her iki
bileğime
Vurgunum dostlar, vurgun
Yağmur dualarındaki sese
Ben Eceköylü Ese…
Burcu burcu kokan bitkilerin içinde
Koyu gölgeli bir kabardıçın gölgesine yaslandım
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Vardım uçsuz bucaksız bozkırlara, yemyeşil
ovalara
Yıkandım kıvrım kıvrım
Türküler söyleyip akan derelerde
Yeşil çayırlara uzandım
Alçak tepelerde gezindim
Çanlarını dinledim keçilerin…
Koyunların meleyişlerini resmettim tuvalime
Duydum öküzlerin böğürmelerini
Danaların tozu dumana katışını izledim öğlen
vakti
Islıklı türkülerim doldurdu yayla yollarını
Şimdi gurbet elden selâmlar gönderiyorum
herkese
Ben Tefenni Ece Köyünden Çil Üsen’in oğlu
Ese…
Çizgimiz düz,
Düz çizgiler çizdik hayatın defterine
Kâğıt, kalem ve daktilomuz vardı dert ortağımız
Ölçüp biçip kelâm eyledik hep
Marangozdu, duvar ustasıydı babamız
Belki de ondan…
Okuduğumuz ilk okulun duvarını ördük
ellerimizle
Çıkarttık iki derslikten beş dersliğe okulu
Su taşıdık kuyulardan evlere
Cemreler misâli sevdalandık bu yurda
Dik durduk onca çileye, eleme, acıya karşın
Çalıştık, çabaladık gece gündüz.
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Önlerinde koştu atalarımız
Öbek öbek çadırların
Çıngırak oynayan çocuklarla biz aynıydık.
Düştük, kalktık, seğirttik.
Elinde bakraç
Koyun sağmaya gidenlerle beraber
Biz de gittik.
Yamaçlara serpilmiş
Obalar, oymaklar boyunca
Yeşillikler içine
Küme küme yerleştik,
Lâstik çarıklar giydik bayram sabahlarında
Kepeneği değişmedik eğreti urbalara
Orağı, pulluğu, tırpanı
Ekin yığınlarını saydık akşam gölgelerinde
“Yıkık değirmenlerde çok un öğüttük
Çarkın dönüp dönmediğini biliriz” de
Gene de sustuk sabır gülleri gibi…
*
Ben Eylüllerde doğarım
Damlı evlerin yuvağında yuvarlanan bir
dünyam
Damdan akan su boyunca buzlaşan yazgım
Suların dans ettiği bir yörede beşiğim
Köy kökenli çocukların cümlesinde ben varım.
Ben varım,
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Asma dallarında gülümseyen üzümde
Sergenlerde, efsunkâr türkülerde
Eşkiyâların gezindiği gecelerde, köy evlerinde
Sipside, curada, bağlamada ben varım…
Ben Eylüllerde doğarım
Tefenni’den Burdur’a giden minübüs benim
Karasabanı, pulluğu, çarığı da bilirim
Kağnımın üstünde havaleli yüktür düşlerim
Harman gecelerinden yansır gülüşlerim.
Ben varım,
Asma dallarında gülümseyen üzümde
Sergenlerde, efsunkâr türkülerde
Eşkiyâların gezindiği gecelerde, köy evlerinde
Sipside, curada, bağlamada ben varım…
*
Of!
Of ki!
Canım of!
Karanlığındayım gecenin
Ve yemişim yufka ile höşmerim
Dikmişim kafama kese yoğurdundan ayranı
Zaten zor kalkmışım bağdaş kurduğum bir
sofradan
Hız ve ilham almışım Tefennili
Ak sakallı, nur yüzlü Yörük Koca’dan…
Seher ıslaklığında yürümeli köy çocuğu
Yürümeli oğul derdi güngörmüş analar, babalar
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Evet, biz de yürüdük durmaksızın
Başımızda çorap şapka, çarık ayağımızda
Belimizin kuşağında kuzu gibi yatan kaval
Elimizde değnek, sırtımızda kepenek
Ve omzumuzda tüfek
Koyunların arkasından…
Dalınca karanlığın böğrüne Yörük Koca’sı
Duyulur ıslık sesleri çayırdan çayıra
Her ıslığın bir anlamı vardır, şimdi de öyle
Yörük haberleşmesidir bizim ıslıklar.
Müzikle konuştuk Yörük obalarında
Sevdamızı anlattık karşıdan karşıya
Ayna tuttuk gün ışığından yüzlere
Al yanaklı, eli kınalı gül güzellerinin
Nakış, oya işlerken
Karaçul, kızıl kilim, alara kilim
Ve heybe, çuval dokumaya başlarken
Söylediği mânilerdeyim.
Kim demiş bize İsa gurbette şimdi diye
Yakımlarda, ağıtlarda sözdüm ben.
Anaların Cennet kokulu ellerindeydim
Büküldüm, eğrildim, çekildim
Zaman karpuzunun içinde
Özden özdüm ben.
Konak bahçelerinde gül hatmi
Su kuyusuna kol uzatan çıkrık
Mor çiçekli çeyizlerde hasret
Akça dağ başlarında ayrılıktım.
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Bir dam çökse Tefenni’de, Burdur’da
Siyim siyim gözyaşı
Göğü delen çığlıktım.
Yıldızlarım inerdi gecelerine alel acele
Köy çocuklarının köy yollarında yayan yapıldak
Islık çala çala gitmesi için;
Hüznümün olgun güneşindeyim şimdi…
Kuşun düneğinde korkusuzdur yavrusu
Ben, senli gecelerimde özgür
Ananın kucağında uykuların en güzeli
Lekesiz, tertemiz rüyâlarda bebeler
Ben, senin kucağında saf ve masum
İste,
Uğrunda can vereyim Burdur’um…
Dağlara ulaşırsa Yörük
Kurarsa alaçığını, çadırını
Çakarsa zikkesini çayırlara
Yurt edinirse yüceleri
Ben,
Yayla çeşmesinin şırıltısı olurum.
Kömür ve tereyağı katılmış
Çıngırağın çağ dolusu sesindeyim aslında
Bazen nâra, bazen feryâdım
Dedim ya ay balam!
Ece Köylü Çil Üsen’in oğlu
Ese’dir adım…
*
Sizin çıngıraklarınızla bizimkilerin
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Arasında öyle çok fark var
Var ki ay canım, bir anlatabilsem
Ve bir anlayabilsen sen…
Sizin çıngıraklarınız hesap, kitap, para, pul
Makam, şöhret, şan
Ayak oyunu, kaset, iftira, dul
Ne siz anlayabildiniz bizi
Ne de görebildiniz can evimizi.
Siz de “flaş flaş, şok, şok!”tur gün batımları
Kin, öfke, garez ve yıkımdır zindan bakışlarınız
Ve
Yalancı, yapmacıktır dudaklarınızdaki tebessüm
Sahtedir alkışlarınız…
Bizim çıngırakları bilmezsiniz
Bilemezsiniz, aklınız yetmez.
Deve boynunda, kuzuda başka başka sestir
Cümbüştür, iklimdir,
Zaman ölçeğidir bizimkiler ay balam!
Anımsıyorum çocukluğumu da
Çıngırakta yer bulamayanlarla
Çelik çomak oynamaya koşardım
O kutlu diyardan
Nefes alır, güç kazanırdım.
Ayak, bel, uç, taş derken
Sıra yelliye gelince
Hep bir ağızdan kopardığımız naralar var ya
Yankılanır bize dönerdi kayalardan
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Seğirtenler, zıp zıp zıplayanlarla
Hoşgörü harmanında esen rüzgâr olurdum
Ipışıl, tertemiz…
Bir akşam üstü
Anamın anlattığı
Tekelioğlu öyküsündeyim,
Burdur Gölü’nde her bahar mevsiminde
Her ışıklı gün seherinde
Bir gelinlik giyer sular
Gördünüz mü hiç?
Ben,
O gelinliğin bembeyaz, köpük köpük
ipliğindeyim
Anamdan işittiğimi anlatayım hele de
Dinleyin… Dinleyin…
*
Ay!
Oğul!
Biz var ya
Biz, hepimiz
Bir efsâneyiz
Bitmez anlatmakla
Söylemekle tükenmez
Koçaklama, ağıt, türkü
Çağlayıp nesilden nesile
Akıp giden arı, duru suyuz
Türk oğluyuz, biz buyuz, şahaneyiz…
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Ay!
Oğul!
Can oğul!
Kaplayınca
Alaca gökler
Çiti ve çubuğu
Mor sessizlik düşünce
Kâinatın ortasına
Süzüle süzüle yürürler
Ususl usul ve sesiz koyunlar,
Arada bir havlar ufka doğru bir köpek
Korkudan mı, şüpheden mi bilinmez
Bekler geçip gitsin diye zamanı
Kaldırır burnunu dumansı gecelere
Canavar koklar sanki…
Sahipsiz kalmasın sürümüz
Affı yoktur canavarların
Yüz koyunu çatlatır, öldürür
Sususnca çoban köpekleri
Sahipsiz kalan memleket neyse
Sahipsiz kalan sürü de aynıdır işte.
Erken olur bizim elde Yörüklerin sabahı
Kıl çadırlar önlerine
Kara çullar ve keçeler serilir
Gün dediğin nedir ki?
Gökyüzünden yıldızlar kaybolunca başlar gün
Koyunlar, keçiler melemeye
Horozlar ötmeye, köpekler havlamaya
başlayanda
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Oğlakları keçilerin koşana katar Yörük
Ve emdirir
Sonra ayırır bir bir
Anasından oğlağı
Açılanda çitlerin derme çatma kapısı
Keçiler, nasıl koşar özlediği dağlara
Ve nasıl kaplar çan sesleri evreni?
*
Ben, Eceköylü Ese’yim
Anamın saçta pişirdiği gatmerin enfesliğinde
Sütle ayranın aklığındayım
Veya
Saçtan yeni indirilmiş
Hamurlu ekmeğin üzerine sürülen
Halis tereyağı kokusundayım…
Üstüm başım toprak
Elim ayağım yarpuz
Saçım, başlığım yağmur
Yeleğim, ceketim keçi kokar hemşerim.
Dağlar ve yaylalar çocuğuyum
Bir de hayvanlar türlü türlü
Dağ çiçekleri, çiğdemler anlar dilimden
Şükrederim, dua ederim
Bilmem isyân nedir?
Bağılıyım devletime
Vatan sevgisi ecdâdımdan yadigâr
Vatan varsa ben de varım
Vatan yoksa ben de yoğum, bilirim…

169

Düşerse yolunuz bizim oralara
Uğrarsanız Yörük obalarına
Ve bağdaş kurarsanız çoban çeşmesi yakınında
Üç söğüt gölgesinde
Tadmayı unutmayın sakın ola höşmerimden
Kese yoğurdunu
Çökeleği, yufkayı gördüğünüzde
Anımsayın beni
Sakın unutmayın e mi?
Bir de
Buz gibi soğuk suyu
Yarpuzlu gözelerden eğilip içiniz avuç avuç

Güzün sahile inen çobanlara dönmüşüm
Yayla özleminden yakılırım, yanarım
Otlar ccüklenmeye, ağaçlar pürçüklenmeye
başlayanda
Buralarda yetimim
Boynu büküğüm, garibim
Burdur’musun sen nesin?
Ben sana hasretim…
Ben sana hasretim…
Mustafa CEYLAN
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ŞU ÇAVDIR’IN HANLARI
Ve
Çepni
Peçenek
Kayı, Karaevli
Salur, Büğdüz, Bayındır
Ağlasun, Çavdır, Yeşilova’da
Çeltikçi’de, Dirmil’de, Bucak’ta
Türk motifli halı ve kilim dokudular
Ki
Dokunan her kilimin boyasındayım ben
Ve
Çavdır
Çavundur
Bir zamanlar
Yan yana imiş iki Çavdır
Ki
Aşağı Çavdır, Yukarı Çavdır’mış isimleri
Oba oba, öbek öbek, kıl çadırlar kenti bizim
kentimiz
Dedem Korkutların kopuzunun telindeyim
Ad verdim Yesevice, yöre yöre ad verdim
Dilindeyim ak sakallı bilgelerin.
*
“Özlemişim Şerife ablamı
Ablam Çavdır’da.
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Bir Dirmil öykülenmesi anlatayım sana hemşerim
Anlatayım dur da…
Çıkacaktım yola,
Bir kilo kadar nohudu tahıl ambarımızdan
Bir çuvala koyup elime verdi annem;
Kumcu Dayıya satıp
Yol parası yapacaktım…
İki çanaklı elle kaldırılan terazide ölçüp;
Ederini nohudun bozuk para olarak
Saydı elime Kumcu Dayı.
O akşam
Yıkayıp, soba kenarında sabaha kadar
Kurutup giydim tek pantolonumu
Ve
Yetiştim sabahın en erken vaktinde
Kalkan o tek otobüse…
Birkaç gün kaldım Çavdır’da
Öyküler dinledim asırların silemediği
Nice efsânelerde büyüdü göz bebeklerim
Şarlan tepesinden yağmurla geçtim hep
Demir iki buçuk liram vardı cebimde
Ne günlerdi o günler Tanrım?
Arada bir anılar sandığımdan
Kozağaçlı Arif Amca öykümü
Çıkarırım…
Sonra da
Şu Çavdırın Hanları girer düşlerime
Han duvarı olurum Şeyhoğlu Satılmış’a
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Bir koşma düşer kopuzundan
Ben düşerim…” (*)
*
Çavdır’a gelmişken ay oğul,
Çavdır hanlarında konaklamadan
Gitmek olmaz ki.
Eski zamanlardan bir türkü
Bir türkü çalar han avlusunda
İki eşkiyâ için yakılmış
Bir Tefenni türküsü bu
Ali’ nin ve Rıza’ nın türküsü.
Yörede hak dağıtan,
Fakirin, fukaranın yanında
Zalimlerin karşısında duran iki eşkiyâ
Efelik ondan, yiğitlik, dağ sözlülük ondan
Kötünün, kötülüğün korkulu rüyâsı
İki civanmert Ali ve Rıza
Ve peşlerinde
Zaptiye Çavuşu Feridun Bey…
Öyküsü bu işte
Bu öykünün içindeyim ben.
Yıllar yılı anlatıla anlatıla gelmiş bu günlere bu
öykü
Böyledir zaten
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Anadolu türküsü duyarsanız bir yerde apansız
Kulak verin sözlerine
O türkünün yüreğinden öykü derleyin
yüreğinize…
Bir zaman bu iki eşkiyâya yardım ederek halk
Korumuşlar zaptiyeden
Saklamışlar Feridun Bey’ den
İzin vermemişler yakalanmalarına…
Ancak bir zaman sonra kıstırılan iki eşkiyâ
Öldürülür Feridun bey tarafından.
Üzülür bu olaya halk
Ve yakar türküsünü
Nesilden nesile
Getirir günümüze kadar.

Türkü aynen şöyle :
“Şu Çavdır’ın hanları
Haydi parıldıyor camları
Kahrolası Feridun Bey
Aman nasıl kıydın canları
Alıverin filintamı oymadan
Öldürdüler gençliğime doymadan
Keklik olsam kaya gibi eşerdim
Bekâr olsam kız peşine düşerdim
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Şu Çavdır’ın bükleri
Haydi ötüşür keklikleri
Hiç aklımdan gitmiyor
Aman Rıza’nın dedikleri.
Doldur doldur Kara Köylü’m içelim
Yollar verin şu Dirmil’e geçelim
Alıçlıdır kahpe dağlar alıçlı
Kızlar gitti karakola danıştı.”
Mustafa CEYLAN

(*)ERDEM, Halil; Karacaoğlan Geleneğinde
Dirmil Güzellemeleri ve Öyküler, Alter yayıncılık,
Sayfa:78
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YAYLALARA GÖÇERKEN
Ulam ulam haberler salınanda civar obalara
Duyrulanda göç kararı muhtarlığın
Deveci yıldızı görülende
Düzülecektir yollara
Göç kervanı ağam hey!...
*
“Muhtar da kim ?
Hacı Mısdava Ümmüsü
Hani zeybek sayısı kadar kız isteyen efeye
“Bir eşek bile teslim etmem deyyus!”
Diye bağıran kadın muhtar anlayacağınız…
İşgalci İtalyan müfrezesini
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Aklıyla, pratik zekâsıyla
Dirmil’e sokmayan kadın muhtar
anlayacağınız…”(*)
*
Çıkar tepelere dellâl
İlân eder tarihini göçün
Duyurur sağıra, dilsize bile;
Nedenine gelince ağam hey!
Göç eylemesin
Başka oba aynı gün, aynı saat diye…
Aceleni, telâşını bilirim
Bilirim bilmesine hanım ey!
”Göç yolda düzelirmiş”
Dert etme sultanım ey!..
En önde
En değerli kızıl kilimler
Kirmeniyle Gökçe Gelin
Ve alınları çanlı develer, lapur lupur
Develerin ayak izlerinde yol
Yolda yayla havaları
Havada kuş sesi
Kuş sesinde özlem…
Arkasından develerin
Tülüler, yozlar, mayalar
Köşekler, kısraklar, atlar
Semerinde çar çaput yüklü eşekler, sıpalar
Öküzler, sığırlar, düğeler
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Tosunlar, danalar, bızalar
Keçiler, tekeler, çepiçler
Oğlaklar, koçlar, koyunlar
Ve şişekler, kuzular
Velhasıl, anlayacağın hemşehrim
Yörüğün evcilleştirdiği
Kendine dost yaptığı
Hayvanların hepiciği
Sıralanmıştır bir bir…
*
Gece
Gece
Gece
Gece var gece içinde
Göç gecelerini bilirim ben yiğidim
Sen de bilir misin de hele?!
Gece
Varınca konalga yerine
Çözülür yükler, indirilir yere
Dinlenme havası siner
Eşeklere, atlara, develere
Usuldan…
Yakılır konalga meydanına ateş
Ateşin içinde rengim ben
Uzat ısıt ellerini bebeğim
Sana sevdalanmışım, sana
Topuğunu öpen
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Kilimdeki âhengim ben…
Erişte, tarhana ne varsa
Çıkar dağarcıkta duran ekmeği
Süt sağ ve ısıt sevdalım
Sana yangın, sana vurgun
Değişmez nirengim ben.
Sen uyu deveci yıldızı görünene dek
Ben sana nöbetteyim nasılsa
Kapa, kara kirpiklerini aşkımızın üstüne…
*
Yaylaya yaklaşanda
Kabardıcın kokusunu almaya başlar bizim
Yörükler
Bilseniz ne kadar ferahlatır
Huzur verir, güven verir insana
Yayla deyince insanın aklına
Kabardıç gelir aslanım
Öyle değil mi?
Mustafa CEYLAN

(*)ERDEM, Halil; Karacaoğlan Geleneğinde
Dirmil Güzellemeleri ve Öyküler, Alter yayıncılık,
Sayfa: 58-64
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AKMAYASI ÇAYLAR
ÜMMÜ KIZ EFSÂNESİ
Boncuk sıvamalı alınlığı kızın
Yarım yeleği ceviz boyasında
Üstü, ibrişim sırmalı Türk kırmızısı
Sütün süzülmesinde gencecik, taze
Şen ve şuh tebessümler bakışlarında
O dünyalar güzeli
Ben yarısı yıkılmış duvar
Boşluğa gebe içim
Kenara itilmiş
İncinmişim…
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Kokusu var karanlığın içimde
Bütün camlarını kırmışım sarayımın
Yeşil otlar yanmış güneşimin alev saçlarından
İçine ateş düşen ekin yığını, harman yeriyim
Kendi girdabıma
Çekilmişim…
Bir Ümmü Kız girer düşlerime
Uyanırım Burdur alacası nefesiyle
Sarılırım ellerine
Koşarım bakırcılar çarşısına
Gümüş şamdanlıklar arar,
Altın bilezikler sorarım
Ama nafile…
*
Mahpus damındayım şimdi
Tütün sararım acılarıma
Çay ötesine gelin gider Ümmüm
Ben giderim peşi sıra
Düzülmüştür gelin alayı
Vermediler fakirim, yoksulum diye
Sevdiğimi bana, kavuşamadım
Kavuşamadık.
Babasıdır şikâyet eden kadıya
Çaya itti demiş Ümmü’yü
Oysa ben,
Onu kurtarmak için atladım çaya
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Kurtaramadım…
*
“Çaya da düştü dutamadım golunu
Uzak da gitti bilemedim yolunu
Güzel de Mevlâm kısmet etmiş ölümü
Akmayası çaylar nerelere goydun
Ümmümü suna boylumu yârimi
Kadı da geldi mahkemeler kuruldu
İfadesi mustanlıktan soruldu
Komşuları mahkemeye yoruldu
Kudurası çaylar nerelere koydun
Ümmümü suna boylumu yârimi
Elma da verdi elmasını yemedim
Ben Ümmüme birşeycikler demedim
Nerelere gitti ben Ümmümü görmedim
Akmayası çaylar nerelere goydun
Ümmümü suna boylumu yârimi”
Mustafa CEYLAN
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İÇİNDEKİLER
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1-Burdur Sevdası(Mustafa CEYLAN)
2-İnsuyu Mağarası Efsânesi(Mustafa CEYLAN)
3-Salda Gölü Efsânesi(Mustafa CEYLAN)
4-Burdur Güzellemesi(Mustafa CEYLAN)
5-Tekelioğlu Efsânesi(Mustafa CEYLAN)
6-Dastarlı Gelin Efsânesi(Mustafa CEYLAN)
7-Ağlasun’un Tepeleri Dumanlı(Mustafa
CEYLAN)
8-Gölhisar Gelin Kavağı Efsânesi(Mustafa
CEYLAN)
9-Gölhisar Taşyaran ve Gavurdöndü Efsânesi(Mustafa
CEYLAN)

10-Burası Burdur(Ali GÖZÜTOK)
11-Gaz Amat Destanı(Ali GÖZÜTOK)
12-Aksulu Osman Ağa destanı(Ali GÖZÜTOK)
13-Doğanbaba Efsânesi(Ali GÖZÜTOK)
14-Karapınar Efsânesi(Ali GÖZÜTOK)
15-Yusufça Efsânesi(Ali GÖZÜTOK)
16-Beyköylü Ali Efsânesi(Ali GÖZÜTOK)
17-Haccem Efsânesi(Ali GÖZÜTOK)
18-Kademlioğlu İsmail Başçavuş Destanı(Harun
YİĞİT)
19-Ambarcıklı Koca Mustafa Destanı(Harun
YİĞİT)
20-İki Günlük Mebus destanı(Milli Mücadelede Burdur(Mustafa
CEYLAN)
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21-Onikidir Şu Burdur’un Dermeni(Mustafa
CEYLAN)
22-Kezban Yenge(Mustafa CEYLAN)
23-Ece Köylü Ese Destanı(Mustafa CEYLAN)
24-Şu Çavdır’ın Hanları(Mustafa CEYLAN)
25-Yaylalara Göçerken(Mustafa CEYLAN)
26-Akmayası Çaylar-Ümmü Kız Efsânesi(Mustafa
CEYLAN)

“Coğrafyayı vatan yapan, üzerinde yaşayan
milletlerin ortak hasletleridir. Burdur, dört bir yanında
tabiî
güzellikleriyle,
Anadolu’
nun
pırlanta
şehirlerinden birisi. Burdurlunun ortak hafızası ve
gönlü bu coğrafyanın dağına, taşına, ağacına,
kuşuna ve de elbette insanına yeri gelmiş türküler
yakmış, yeri gelmiş ağıtlar düzmüştür. Bu arada,
diden dile aktarılan öyküler, menkıbeler ve
efsâneler de söylemiştir. Aynı zamanda her biri
araştırmacı da olan Gülce Edebiyat şairleri, türkü
tadında dilleriyle Burdur efsânelerini kültür ve
sanatımıza ve her şeyden de önce Burdurlulara
armağan etmişlerdir.”
Sebahattin AKKAYA
Burdur Belediye Başkanı
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(Burdur Belediyesi’nin Armağanıdır. Para ile
satılmaz.)
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