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BU SAYIDA : Kerkük kan ağlıyor… Barzani isimli
İsrail oyuncağının referandum oyunu bakalım nasıl sona
erecek? *
Bu sayıda, Mehmet Ali KALKAN,’ın Arif Nihat Asya
Hocamızın Kerkük şiirini gündeme getirişi var.
Editörümüz Mustafa CEYLAN, Prof. Dr. Nurullah Çetin
Hocamız, Zülfikâr Yapar Kaleli dostumuz ve diğer şair ve
yazarlarımızın kaleminden dökülenlerle,
Yeni bir sayıda sizlerleyiz.
Kapaklarımızda Editörümüz Mustafa Ceylan’ın 6. Torunu
Elif GAYE’nin enfes resimlerini sunuyoruz.
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GÜLCE EDEBİYAT
&
KURSUN KALEMLER SAİRLER VE YAZARLAR DERNEĞİ

ANTALYA ŞAİRLER BULUŞMASI 06-07-08 EKİM 2017
-

ATATÜRK Resimleri Sergisi.
Açılış Kokteyli - Sürpriz Sanatçılar.
ATATÜRK'ün Sevdiği Şarkılar.
Şiirlerle ATATÜRK.
Düden Şelalesi Gezisi.
Şiir ve Mûsiki.

■ 5 Yıldızlı Ultra Lüx Konyaaltı’nda "Sealife Family Resort HoteT'de 2 Gece Her şey Dahil Konaklama.

*** DAVETLİSİNİZ ***
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http://www.mustafaceylan.net
http://www.mehmetnacar.net
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Köyümden... Gönlümden...
Perdeler örtük, lâmbalar sönük...

Bu pencereden Berber Hakkagam'la sohbet ederdik. Bana "hoş geldin" derdi, "çay yaptım buyur"
derdi, Kars'ta askerliğini yapmış, komutanın postasıymış, onları anlatırdı. Vefat edeli perdeler
örtük, lambalar sönük, hatıralar kırık dökük...Üzümler eskisi gibi değil . Çeşme gece gündüz daha
bir mahzun akıyor...Öyle işte.
Arif Nihat Asya bir şiirinde şöyle demiş.

Bir Yer Var Orda... Adı Kerkük
Yılların ötesinden gelen
Kanatları yorgun kuşum
Büyük Kar'da ablam doğmuş
Küçük Kar'da ben doğmuşum
Masallara karışmış
Eski eski eski günlerde
Parmakla gösterilmişiz
Nişanlarda düğünlerde
O ipek çilesiymiş yumuşak
Ben bembeyaz kar topuymuşum
Bir gün, hastalanmış ablam
Muska da kâr etmemiş ekşi toprak da
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Şimdi yatıyor annemle babamın
Yattığı yatakta
Ben -gördüğünüz gibi- uzakta uzakta
İkinci çocukluğumu emeklemekteyim
Onların çağıracağı saati
Hızır beklercesine beklemekteyim
Daha gelmedi mi sırası
Uçup ey kuşlar büyük küçük
Akıp ey bulutlar köpük köpük
Siz söyleyin kaç günlük
Yoldu orası
Yıllar birer ikişer derken
Beşer onar mı yürüdü
Yollar silindi çoktan
Tarihi duman bürüdü
Ne kapı ne eşik ne ocak
Ağlar çardağına bağ
Bağına çardak
Horyatlar söylenir ağıttan acıklı
Ağıtlar söylenir horyattan yanık
Bulamazsınız ey turnalar artık
Çocukluğumuzu gölgeleyen söğüdü
Arasanız da bucak bucak
Dağılsanız da bölük bölük
Ki yıllar analarla babaları gömdü
Biz Kerkük`ü gömdük
Perdeleri örtük
Lambaları sönük
Sırtında yıllar yük
Hatıraları kırık dökük
Bir yer olacak orada
Adı Kerkük Yine de içim diyor
Şuracıkta yakındadır
Ya Büyük ya Küçük
Kar'ın altındadır
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Geçerken kapılardan kemerlerinden
Zaman denilen sarayın
Arayın kuşlar arayın
Arayın bulutlar arayın
Perdeleri örtük
Lambaları sönük
Sırtında yıllar yük
Hatıraları kırık dökük
Bir yer olacak orada
Adı Kerkük
Arif Nihat Asya
Kerkük'ün de lâmbaları sönmesin, perdeleri örtülmesin. Ocaklarımız hep tütsün inşallah...
Şehitlerimize, bu toprakları vatan yapanlara, atalarımıza, Hakkagam'a, geçmişlerimize Allah rahmet eylesin.
Cuma'mız mübarek olsun...
Bir de Adile Kurt Karatepe Hanım'dan Kerkük Divanı dinleyelim...
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ZÜLFİKAR YAPAR KALELİ

Öğretmen okulunda okudu. Türkçe Öğretmeni. İktisat Fakültesini bitirdi.
Amacı bir dua ile anılmaktır.
Bu amaçla, kırk yedi yıldır şiir yazıyor.
Şiirlerinde genellikle hece ölçüsünü kullanmaktadır. Çile, aşk, ülkü, özlem,
edep, zamanın kötülüğü konularını ağırlıklı olarak işlemiştir. Kendine has bir
imaj dünyası ve üslubu vardır.
Kalelinin iç dünyasındaki yalnızlık ve geçmişe özlem şiirinin soluğu
olmuştur. Yine de her şeye rağmen haksızlıklara, çirkinliklere bir başkaldırı,
bir isyan vardır şiirlerinde.
Bana sorarsanız Kaleli, şiir bahanesiyle, sır okyanusunda inci arıyor.
Eserleri:
Şafak Türküsü
Çivinin İki Yüzü
Güneşe Gölge Düştü
Düşler Üşüdü
Manzara
Kitapsız Şiirler
Akıl Yanıyor
Esence
Kızıl İntihar
Göğümüzün Yıldızları
*

TURNALARI YOLA SALDIM
Hayali el eder, görmez hamisi
Düştüm, sığ sularda kaldım bu gece
Rotasız yol alır hasret gemisi
Turnaları yola saldım bu gece
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Bir yanın dost olur, bir yanın çalık
Bir yanın dikenli, hırçın, kayalık
Bir yanın oltayı bekleyen balık
Ay serdin düşüme soldum bu gece
Türküleri ısmarladım Eğine
Geceler buz tutar senin neyine
Kolunu yastık et müdür beyine
Hasretler hayırsız bildim bu gece
Bir Anka kuşunun eşine bindim
Yalçın kayalardan sahraya indim
Seni bende bulmak için didindim
Nefessiz nasihat aldım bu gece
Mavi hasretimdir, denize bakmam
Suları yakarım, sarıyı yakmam
Ne derse yaparım sözünden çıkmam
Hep döndüm dolaştım öldüm bu gece
Bir düşersen tutan olmaz sözünü
Kargayı besle ki oysun gözünü
Bu karganın şeytan görsün yüzünü
Bazı çizgileri sildim bu gece
Anlamam bu gece nedendir gülmem
Ben seni tanımam, ben seni bilmem
Uzaktan el eder, yanına gelmem
Sayende kurdeşen oldum bu gece
Bilmez boranımı, görmez karımı
Bu gece de taşa çaldım arımı
Her gece huzursuz uykularımı
Bir sana bir bana böldüm bu gece
Kartala yolladım düşleri sensiz
Sevdalara nakış işlerim sensiz
Serçe parmağımı dişlerim sensiz
İstanbul’a gidip geldim bu gece
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ÇAĞIN DESTANI
Sıkı sıkı sarınıp bürünmene gerek yok
Bürünüp de namuslu görünmene gerek yok
Müslüman edasıyla gerinmene gerek yok
Sen bizi, biz de seni ta eskiden tanırız.
Senin gönlünde buda, biz hakka inanırız
Her kılığa girmektir sendeki malum yeti
Görünüşün de öyle, için dışından kötü
Ha resimde, heykelde, ha da sende ki beti
El bilmez marifetin, biz keskiden tanırız
Senin gönlünde buda, biz hakka inanırız
Başında beresi var, berenin süresi var
Bunun ne memleketi, ne de bir yöresi var
Sevmez de gönül koyar, beni de göresi var
Balkondaki kırmızı boş saksıdan tanırız
Senin gönlünde buda, biz hakka inanırız
Her mecliste maydanoz, çenedeki yay bozuk
Peşine dolandığın bayan hırsız, bay bozuk
Demliğindeki örtü, demlendiğin çay bozuk
Çaydaki derdestini şu kuskudan tanırız
Senin gönlünde buda, biz hakka inanırız
Uzak değil yakında insanlar toplu toplu
Ecelsiz ölüyorlar senin elin matkaplı
Zamansız eşiyorsun toprağı iki çaplı
Her türlü marifetin son askıdan tanırız
Senin gönlünde buda, biz hakka inanırız
Muhtacı derde salan, kafanda türlü plan
Mahfili elin olan, bildirilirde ilan
Sırtında kürkün yalan, ağzında dilin yılan
Övündüğün babanı biz iski’den tanırız
Senin gönlünde buda, biz hakka inanırız
Sen ki anan- atana kızarsın, bağırırsın
Yetmezse şeytanını yardıma çağırırsın
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Hiç olmadık zamanda bir başta ağırırsın
Modern desinler diye ak viskiden tanırız
Senin gönlünde buda, biz hakka inanırız
Umutlar tavan yapar, hakikat yerde naçar
Havada sis etkisi, hayaller başka uçar
Ayak başlara baskın, hakikat senden kaçar
Davranıştan, fiilden ve baskıdan tanırız
Senin gönlünde buda, biz hakka inanırız
Koyuverdin bugünü, dününü, geçmişini
Sorsan herkes hatırlar nergisi emişini
Sıraya girişini, becerdiğin işini
Eşinin elindeki kör küsküden tanırız
Senin gönlünde buda, biz hakka inanırız
Buz tutardı ayağı, sizi nasıl yetirdi
Sence; atan bu malı nasıl haya getirdi
Biri armuda çıksa altına iş.tirdi
Dedenin suratını hep aksiden tanırız
Senin gönlünde buda, biz hakka inanırız
Ne derdinde memleket, ne de duada atan
Çok hırçın uçuyorsun, olur mu seni tutan
Her şey sıfır tastamam, dumanlanmadığın an
Köyde ki cızlavıtı, lüks taksiden tanırız
Senin gönlünde buda, biz hakka, inanırız
Hayatını şen yaşa, hayal düşürme düne
Biz yine biziz hala, hayretlerdeyiz yine
Talih mi yaver gitti, zaman mı değişti ne?
Giydiğin sıktırmalı mor maksiden tanırız
Senin gönlünde buda, biz hakka, inanırız
30 Ağustos 2013
Beti: Biçim, Hak: Değer, Askı: Mücevherat, Küskü: artık, mânile, Kusku: çamaşır topacı
Ak viski: saf viski, Cızlavıt: Lastik ayakkabı, Yetirmek: Büyütmek, Haya getirmek: Mal edinmek,
meta biriktirmek, Buda: Ruhun saflık ve mükemmelliğinin gücüne,, kendiliğinden ulaşması ve
böylece daha önce ortaya çıkarmadığı mükemmel bilgeliğe ulaşma düşüncesi.
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DÜNYANIN DİĞER ŞİİRLERİ

Şiir Türü : Brevee
▪

The Brevee is a terse list of related rhymes. One more verse form
that appears to be invented as a learning tool, it was created by Marie
Adams.
The Brevee is:
▪
▪
▪
▪

stanzaic, written in any number of sixains.
syllabic, L1 L2 L4 L5 are 2 syllables each line and L3 & L6 are 4
syllables each.
rhymed, rhyme scheme aabccb ddeffe.
Cold by Judi Van Gorder
Little
brittle
fragments of ice
splinter
winter
ski paradise.

My Thanks to Judi Van Gorder for the wonderful resource at PMO
Specifications restated:
Stanzaic: Any number of sestets
Syllabic: 2/2/4/2/2/4
Rhymed: aabccb
Visual Template

Şiir Türü : Scallop
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▪

The Scallop is an invented stanzaic form written in sixains.
It was created by Marie L Blanche Adams.
The Scallop is:
▪
▪
▪

stanzaic, written in any number of sixains.
syllabic, 2-4-6-6-4-2 syllables per line.
rhymed, rhyme scheme abccba deffed ghiihg etc.

My Thanks to Judi Van Gorder for the wonderful resource at PMO
My example poem
What Need for Rhyme (Scallop)
What need
have you for rhyme?
Is there a purpose served,
are rhyming words deserved
all of the time?
Indeed!
If I
should someday choose
to forego rhyming verse
my spirit would be worse
and I would lose,
so why?
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(Kaynak= http://www.poetrymagnumopus.com)
SUZİDİLÂRAM(GÜLCE-BULUŞMA)
................................................Hülya'ma...

Karşımda sen
Mesafe sıfır
Dudakların meze
Sarhoşunum
Kanayan yaram,
Suzidilâram…
Sesinin rengi, sis kaplamış dağ yamacı
Bademlerin cümbüşlü saltanatı.
Yuvan var içimdeki bir dalda
Acı su, acı aşk,
Yıldırım düştü gövdeme
Bedenim alev sarmaşık…
Tarifsiz fırtınalar girdabındayım
Ağlasam ağlayamam
Suzidilâram…
İstemem taht, makam
Yalnızlığın saltanatı
Bir de hülyâlı tebessümün gamzelerinde
Bu ikisi yeter bana
Bu ikisiyle her şeyim tamam
Türkü kokulum, aşk okulum
Kanadım, yüreğim, kolum
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En dip depremine düştüm
Buz kırığı ruhumdaki cam
Suzidilâram…
Akşam şiirin havzunda şiir
Ahmet Haşim Bey koltukta
Ayak ayak üstüne atmış Üçüncü Selim
Karşımda sen
Mesafe sıfır
Suskun tel dili ağzımda dilim
Konuş derler, konuşamam
Suzidilâram…
Kendi kafesinde bir şehzadeyim ben
Kurtulamam
Demir kapılar ardına düşen ışıkta musiki
Çığıramam.
Gel aç yüreğini yüreğime
Zamanın kır paslı kilidini
Suzidilâram…
Mustafa CEYLAN

2000 ‘LERDE ŞİİR
Mustafa CEYLAN
Şiir, öyle güzel bir söz sanatıdır ki, yıllara asla yenilmez. Başka bir deyimle, yılların,
korkunç, katı ve çılgın kalıplarını param parça eder de, sözcüklerden tebessüm yağdırır
bize..Şiir dediysek, kalıcı, etkin ve yaşayan şiirden bahsediyorum. Doğar doğmaz
şairinin üstüne yıkılan şiirden değil. Ölü doğan ve öldüren şiirler mezarlığı 2000 li yılların
yapay ve internet suratlı zamanı ki, inanın bıktırdı bizi, usandırdı gayri…
Harun’un her gün, hattâ günde üç öğün yumurtlayan deli tavuklarından beter şairlerin,
iğrenç kokulu, estetikten yoksun şiirimsilerini okudukça, zevk alma, estetik ve güzellik
duygularımız da yok olmaya başladı. Sanki, kıyametler yağıyor internet pazarının
çöplüklerinden. Ve ölü MÜTEŞAİRLER dolu yanımız, yöremiz. Tanrım, Tanrım bu gidiş
nereye böyle?
Ey rotatif suratlı yayıncılar, ey kapısı pas tutmuş yayınevleri, ey dar kadroculuk
uçurumunda delirmiş küf kokulu dergiler… Hele ötekiler, hele ötekiler? Beri yanda
bunlar, öte yanda ise Fener Galatasaray maçını bile şiir diye anlatan müteşairlerin,
birbirinin kopyası kitapları.. Durun kalabalıklar, durun diye kollarımı iki yana açıp, bir
ustanın icadı olan ŞİİR KONTROL HAPINI yutturmam gerekecek bu gidişle.
İlla, silah mı dayamaktalar kafana kardeşim, otobüsle şuradan şuraya gelene kadar üç
şiir patlatıyorsun. Bıyıkları yeni terlemiş bir gençe yanaşıyorum korka korka soruyorum.
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Kaç şiirin var? Bana tepeden şöyle bir baktıktan sonra BEŞ BİN DEYİVERECEK GİBİ…
Nicelerine rastladım böyle..
Tommiks-teksas okur gibiyim, burnu büyüyen tahta suratlar karşısında. İlk çağların
rüzgârı Saffo’nun şiirevlerinin kapılarından eserek düşüyor akasya kokulu caddelerime.
Caddelerim, çığlık çığlığa kelime israfının kirliliği altında. Beynimin makine dairesine
Ortadoğu’da patlayan bombalar düşüyor sanki, çocuklar çıkıyor seherlerde evlerden,
ağlamaklı çocuklar. Anasız, babasız çocuklar. Ve petrol-gaz yangını genzimi zorluyor.
Nefes alamıyorum taş suratlı zamane liderlerinin soğuk heykelleri sebebiyle. Göçmen
kuşları çoktan unuttuk. Çarşıda pazarda tank paleti. Beşiklerde acı-kan-gözyaşı…
Tutmayın ellerimi, bırakın ayaklarımı. Ben bana gidip kar şekeri yemeye gideceğim
bulutlara. Masamın üstüne bulut koyacağım, gök kuşağını yatıracağım kucağıma.
Tohum filize, filiz ağaca duracak. Heyhat, bu sadece bir düş olarak kalıvermekte.
En iyisi mi, Japon HAİKUSUnu HARAKİRİ yapan bir referandum sandığının kilitli olduğu
kara odalara saklamalıyım. Gerçi, soyundu şiirimiz şimdi hecesinden, vezninden, edebi
sanatlarından, zarftan kaynaklanan şekillerinden. Bizim şiirimiz fabrikasyon şekillerden
soyundukça, BATI’nın şiiri, UZAK DOĞU’nun şiiri derin kavisler çizerek, şimdilerde
fabrikasyon giysilere bürünme çabası içinde. Dünya şiiri İSKOÇLARIN ve
FRANSIZLARIN salıncağında şimdi. Onlar da STANZA diye bir türkü tutturmuşlar, bizim
DÜZ KOŞMAMIZA özenmişler sanki. HECE, 6 MISRA, İKİNCİ MISRA YARIM.. OH
STANZA STANZA…
GÜNEY KORE VEYA JAPON, UZAK DOĞUNUN, ÇİN İN, TEK HECELİ DİLİNDE DAHİ
KALIPLARIN KATILIĞINA DOĞRU bir derin kavis var şimdilerde. İçin içi olan şiir, zarfın
şekilsel düttürüsünde. Üşengeç şairler dünyası yaşadığımız.
Ben Atilla İlhan’I VE Yahya Kemal’i neden severim biliyor musunuz? Eski şiirin kalıplarını
kırarak, eskiyi inkâr etmeden, yeniden yeni oldukları için severim. Gazel’i, Mesnevi’yi,
Koşma’yı dil teknesinde şekilsel yumruklarla yeniden yoğurdukları için. Ahmet Haşim’in
havuzunun başında derde dalar, O BELDE’sindeki kırılan aruz kalıplarının acısının nasıl
bir sanata dönüştüğünü görür ve onu da severim.
Yeryüzünde ne kadar insan varsa o kadar şiirin tarifi vardır. Tarifinde şairlerin
anlaşamadığı bu şiir belâsı, zamana yenilmeyen önemli sanatların başında gelir. Akar
çağdan çağa akar da has şiir, eskimez,pörsümez…Her dem tazedir.
HER KAP İÇİNDEKİNİ SIZDIRIR diye bir söz vardır. 2000 li yıllarda şiiri sorguluyoruz.
Peki, ne var şimdi kabımızda. 2000 li yılların kabı içinde ne var? Deyin haydi?
Ne varsa, şiiri de o değil midir? Yoksa, ezilen-sömürülen-tek kutuplu olan bu dünyada
yaşamıyor da siz, halâ yayla çeşmesi yanında Aslı’sını bekleyen Kerem misiniz? Ya bu
dağlarımızdan gelen şehid tabutları? Ya bu, anaların çığlıkları da neyin nesi? Ya bu oyun
içinde oyun neyin nesi? Söyleyin bakalım, aklımın pençeresine dahi gelemeyen
gündemdekileri anlatın da şöyle şiir iklimimin halısını çırpayım üzerlerine. Ya bu
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ORTADOĞU’da-Mesela Mehmetçik niye KATAR’da? Şimdi, bunları yaşamıyor muyuz?
Şimdi, işsizlik, sanayileşme, dışa bağımlılık ne durumda? Hasılı ne var kabımızda ki
şiirimizde o kabdan sızıntılasın olmaz mı?
Gelin görün ki asla öyle değil.
Yanımız, yöremiz korkak mısra işçileri ile, acemi-çaylaklarla dolu.
Diyelim, korkaklar çekildiler kenara. Yiğitler çıktı meydana. Meydan hani nerde ki?
Meydanı, medyasıyla, ekonomisiyle, bütün kurum ve kurallarıyla tek anlayış
güdümlemiyor mu?
Çekilin ufkumdan, incir kuşlarını istiyorum ufkuma… İncirlikten Almanya çekilecekmiş.
Umurumdaydı sanki? Verin kenarı süslü bir kâğıt, bir ceylan gözlüye aşkımı parlatayım
olmaz mı?
*
2000’lerde şiir ha?
Şiir kaldı mı ki?
Şiiri eskiden şairler yazardı. Şimdi ŞİİRMATİKLER çıkmış. Otomatik, anamın ÇAMAŞIR
MAKİNASI GİBİ, makinalar yazıyor şiiri…

Manilerle Haberleşmek

Ahmet Özdemir
Kaybettiğimiz halk kültürü değerlerimizden biri de mani söyleme geleneği. Türk
yurtlarının her köşesinde bütün insanlarımız, doğumundan ölümüne, hayatın
her evresinde manilerle karşılaşır, duruma uygun mani bilirlerdi. Örneğin, ekin
ekerken, davar güderken, hasat kaldırırken, bayramlarda, şenliklerde, evlenme
törenlerinde, kına gecelerinde, gelin hamamında, düğün bayrağı dikildiğinde,
gelinin başında, kazma kazarken, imeceyle iş tutarken, sünnet törenlerinde,
hıdrellez, nevruz, saya gezme, çömçe gelin törenlerinde, halay çekilirken, çeşitli
toplantılarda gerek söz ile gerek müzik ile mani söyler mani atarlardı. Özellikle
kaçgöç devrinde, insanların söylemek isteyip de söylemeye çekindiği
durumlarda maniler imdada yetişir ve en büyük ve en anlamlı iletişim aracı
olurdu.
Daha gençler de Hıdırellez’i, manilerle niyet tutmaları, fal bakmayı hatırlarlar.
Ama bugün üzerinde durmak istediğim konu, manilerin içinde sakladığı sırlar.
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Hepiniz dinlemiş veya bur yerde okumuşsunuzdur. Okumayan, dinlemeyenlere
ben nakledeyim:
Dağ köylerinden birinde yaşayan Ali Er, Aydın’a çalışmaya gitmiş, bir yılı aşkın
bir zamandır evine dönememişti. Sonunda hasret bitti. Köyüne geri döndü. Onu
özleyen karısı kendisini sevinçle karşıladı ama hayal kırıklığına uğradı. Çileli bir
yolculuk yapan ve çok yorulan Ali karısıyla muhabbet bile etmeden hemen
yattı. Kadın sütünü sağmak için ineğinin yanına gitti. İnek huysuzluk yapınca
kızdı, bağırdı. Meraklı komşusu ne olduğunu sordu. Kadın içini çekerek, “Daha
ne olsun” diye konuştu:
“Aydından dayı geldi
Dayı değil ayı geldi.”
Ertesi gün Ali dinlenmiş, yorgunluğunu gidermişti, karısını yanına çağırıp özür
diledi, öpüp okşayarak onu memnun etti. Kadın ahırda süt sağarken şarkılar
söylüyor, neşeyle gülüyordu. Meraklı komşusu, “Hayrola, pek neşelisin, bu
sefer ne oldu?” dedi.
Kadın ağzı kulaklarında cevap verdi:
“Aydından kadı geldi
Ağzımın tadı geldi!”
BAHÇELERDE KAYISI
Kız çiftlik sahibi zengin bir delikanlıyla nişanlanmıştı. Nişanlı genç onu görmeye
geldi. Kız nişanlısını heyecanla karşıladı. Genç, getirdiği paketi masaya koydu,
gülerek:
“Sana kendi ellerimle kayısı toplayıverdim bahçemizden” dedi.
Onun çiçek getireceğini sanan kız bozuldu ama belli etmedi. Bizimki tatlı sözler
edileceğini uman kıza tarla bahçe işlerinden, havadan sudan söz etti. Kız onun
için süslenmiş, kuaförde saçını yaptırmıştı ama delikanlı bunları ya görmedi ya
da görmezlikten geldi.
Biraz sonra nişanlısı gitmek için ayağa kalktı. Kız bir şeyler yazdı, delikanlıya
verdi, “Bunu evde aç” dedi. O da “peki” deyip sevinçle evine gitti. Evde annesi
babası ne olduğunu sordular. Delikanlı sevinçle, “Buluşmamız çok güzel geçti.
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Kız beni çok beğendi, hatta bana şiir yazdı” diyerek cebinden kızın yazdığı yazıyı
çıkardı.
“Aç oku” dediler. Delikanlı açıp okudu. Notta şunlar yazılıydı:
“Bahçelerde kayısı
Haber verdi dayısı
Hiç mi ağız bilmezsin
Be Allahın ayısı!”

İki mani ile bugün yazımı bitireyim. Bu manilere hikaye düzmek size kalsın:
“Bahçelerde sardunya, / Sardunyayı kırdın ya, / Beni beğenmiyordun, / Nasıl
bana kaldın ya.// Bahçelerin cücüğü / Severler küçüğü / Pek mi başın büyüdü /
Gel gavurun çocuğu…”

YİTİK OZAN'IN "Ben ki Şaşkın Gamlı Bülbül" Şiiri Üstüne
Mustafa CEYLAN
****************************
Şiir şöyle :

“ BEN Kİ ŞAŞKIN GAMLI BÜLBÜL ”
Öptüm aşkın gözlerinden beklesin çöller beni
Ney dökülsün nağme nağme söylesin hicranımı!
Ben ki şaşkın gamlı bülbül neylesin güller beni
Ney dökülsün nağme nağme söylesin hicranımı!
Var mı aşkın pençesinden canlı çıkmak var mı ah?
Nar dudaktan kor bakıştan patlayan volkan mı ah?
Sen sihirbaz bir çiçeksin nur saçarsın her sabah
Ney dökülsün nağme nağme söylesin hicranımı!
Sende akmış, çağlıyormuş her diyardan bir pınar
Aldım aşkın her deminden göynüdüm gönlüm yanar,
Ellerinden bir su içtim, bende bin hicran kanar!
Ney dökülsün nağme nağme söylesin hicranımı!
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Ey felek, sen, bir meleksen, ver benim sultanımı
Hasretinden kavrulurken zehredersin cânımı
Gözlerinden düştüğüm gün beklerim zindanımı
Ney dökülsün nağme nağme söylesin hicranımı!
(fâilâtün /fâilâtün /fâilâtün /fâilün)
Durmuş Kaya Yitikozan
MUSTAFA CEYLAN' IN YORUMU
Hani nerde, "Türkçe, aruza dahi uymayan plastik-yapay bir dil" diyen Arapça destancıları, hani
nerde? Buyursunlar gelsinler de, yeryüzünün en güzel diliyle nasıl billur gibi, cam gibi ARUZ ŞİİRİ
yazılırmış, hem de aruzun en zor kalıpları ile, gelsinler de bizim şairlerimizin aruz şiirlerine
baksınlar. Belki yüzleri kızarmaz o çıktığı kabuğu beğenmez civcivler, ama, hakikatin tokmağı
kafalarına iner "güm!" diye. Buyursunlar gelsinler...
Şimdiii,
Arap milliyetçiliği ile İslâm'ı asla karıştırmayalım. Arap, tıpkı Acem, Türk, İngiliz, İskoç gibi bir
milliyet-soy-'un adıdır. Millidir yani. İslâm ise evrenseldir, hattâ Tanrı'saldır. özeti şu, herkes hangi
dil ve soy, milliyetten olursa olsun İslâm-Müslüman olabilir, ama, Arap olabilmek için "Arap bir ana
babadan doğmak gerek", öyle değil mi? Eğer, Türk bir millet ve milletlerin en başında bir milletse
ve bana göre de öyledir zaten, tarihlere mal olmuş kökten gelen bir dili de vardır. DEVENİN
TABANININ çıkardığı çöl bedevisinin (lap lup lap)seslerinden icad ettiği (fâilâtün-feilâtün
vb)kalıpları, sade bir VASITA'DIR-araçtır, ASLA AMAÇ değildir ve her milletin şairi bir bakıma
TEKNİK bir İMKAN OLAN BU VASITAYI kullanıp kullanmamakta özgürdür.
Dün, bizim ülkemizde saray ve çevresi ile başlayıp medrese ve tekkelere kadar yayılan, tarihe mal
olmuş KOSKOCA DİVAN EDEBİYATIMIZ ve şairleri, ARUZUN MAZMUNLARI ile dahi
GÖKKUBEYİ AVAZLARI ile doldurup, tarihe gül atıp gittiler.
İçlerinden bir kısmı ve daha sonra gelen(Mehmet Akifler, Tevfik Fikretler, İ. Alâattin Gövsalar
vb'leri de, ARAP ŞEKİL VE KALIPLARINI parça parça ederek, bize ait bir ARUZ ORTAYA
KOYMAYA ÇALIŞMIŞLARDIR.
Ahmet Haşim, bir şiirde, bir aruz kalıbını 8 parçaya(O BELDE şiiri örnek)bölerken, Arif Nihat
Asya'mız SERBEST ŞİİRİ ARUZLA MUHTEŞEM ŞEKİLDE YAZMIŞ("Bayrak"şiiri), Akif rahmetli,
bir mısrayı 2 ye 3 e 4 e bölmüş, Tevfik Fikret bir şiirde bir kaç değişik aruz kalıbını kullanmış, vb
vb...
Şimdi ise,
İşte YİTİK OZAN gibi DİLE HAKİM olan şairlerimiz, mükemmel aruz şiirleri yazıyorlar. Buyursunlar,
Arap dili konuşup yazmıyoruz diye ah vah edenler gelsinler de açsınlar gözlerini bu sayfalarda.
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Şiir Üzerine -8 / Mehmet BİNBOĞA
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Nesri bilmem ama şiir ulusaldır bana göre.Öteden beri çeviri düz yazıyı bir şekilde
okudum, fakat şiir çevirilerinden nedense hiç dil lezzeti alamadım.Gerçi kırk yılda bir,
Melih Cevdet Anday'ın Adger Allen Poe'den çevirdiği "Annabel Lee"si gibi güzellerine de
denk gelmedik değil ama çoğu yabancı şiiri Sivaslının klasik müzik konseri dinlediği gibi
okudum.
Şiir ulusaldır, bizdendir, en azından bizden olmalıdır gerçek şiir...Şiir bir dil işçiliği
olduğu için bu toprağa bağlıdır.Genç şairlerin, yüzlerce yıl bu dili işlemiş usta şairlerin dil
deneyimlerinden, dile kattıkları zenginliklerden yararlanması gerekir.Yeni sözcükler bir
yana,hele şiirden geliyorsa, bir çağrışım gücü, bir anı zenginliği vardır.Bunları bir tarafa
bırakarak işe sıfırdan başlamak bizden önceki emekleri hor görmenin yanı sıra gelişimi de
durdurmak demektir.
Geçen hafta dershanede hemen hemen her sınıfta Karac'oğlanın bir dizesini okudum: "Sarı
çizme giymiş koncu kısarak..." Çocuklara "kısarak" ulacını sordum.Çoğu anlamadı, anlayanlar
da işin garibi sayısal grubu öğrencileriydi.
Ya "konç"? Bu sözcüğü bırakın öğrencileri, öğretmenler de duymamıştı.(çizmenin aşıktan
yukarı bölümü.)Gitti canım sözcük, unutuldu...Tıpkı her okuyuşta hüzünlendiğim Türkçenin
en asil ikilemelerinden biri olan Yunus'un "yaşın yaşın"ını unuttuğumuz gibi…
"Karlı dağların başında
Salkım salkım duran bulut
Saçın çözüp benim gibi
Yaşın yaşın ağlar mısın..."
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Gece Çiçeği
*
ah
ben seni
leylaklar açarken sevdimdi
papatyalar gülümserken baharla
ah benim onulmazım, gece çiçeğim
şiir gülüm, yeşil dünyam, sevgilim
kalp kıran, yürek sökenim
dokunulmadık, duyulmadık
hangi söz geri getirir seni
gitti gider can kuşum
iyi mi…
*
yoksun artık
öksüz kaldı göynük şarkılar, köz şiirler
kadife türkülerde fesleğen kuşları lal
soldu peygamber çiçekleri apansız
yaralıdır tüm sevenlerin şimdi
gözlerin ki iki yeşil uçurum
derinleşmiştir artık alnındaki patikalar
saçların bir tutam çiğdem serini…
*
ve ben
imgelem kumaşı yırtık
yalın ayak bir abdalım yollarda
gecelerde bir cehennem karanlık
hüzzam, hicaz şarkılar kulaklarımda
ufkumuzda bir namussuz ayrılık
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nerden baksan onulmaz bir haldeyiz
ah gözlerin ne kadar da derindi
*
çaldı işte
son kampanaları akşam trenlerinin
gözlerimde bir tebernuş uykusu
bakarım bakarım görünmez sülietin
yol uzun, yol çamur, yol ıssız korkulu
söyle hangi tanrının gazabıdır bu
hangi hayın aşığının bedduasıdır
o yılgın bakışlardaki hüzün
yüzündeki çılgın tipi…
*
herkes gitti
bir ben kalmışım orta yerde böyle
sevdalara yetişemeyen perişan şair
avcumda bayram harçlığı kör topal birkaç şiir
tüm servetim bu, kotarır mı aşkı söyle
ah...sen yoksun, öyle yoksun, uzun yoksun
hangi karanlıktan geçsem
dilimde ıslık oluyorsun…
*

mehmet binboğa

ANIYOR VE ARIYORUZ...
Prof.Dr.Nurullah ÇETİN Hocamızın kaleminden :
MİHRİBAN'A EN GÜZEL AŞK ŞİİRİNİ YAZAN BİR ROMANTİK, OĞLUNA
“TÜRK-İSLAM” İSMİNİ VEREN BİR TÜRK İSLAMCI, RUS EMPERYALİZMİ ALTINDA
“ÜŞÜYENLER” İÇİN ŞİİR YAZAN BİR TURANCI, HÂKİM BEĞE, TOHDUR BEĞE
DERT ANLATMAYA ÇALIŞAN ANADOLU TÜRK KÖYLÜSÜNÜN SÖZCÜSÜ
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ABDURRAHİM KARAKOÇ. BUGÜN ONUN MEKÂN DEĞİŞİKLİĞİ GÜNÜDÜR.
HATIRLANMALI.

Nurullah Çetin
*Hayatı: 7 Nisan 1932 tarihinde Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, Ekinözü (Cela)
köyünde doğdu. Dedesi, babası ve kardeşleri hep şairdir. 1958’de bulunduğu
kasabada belediye mesul muhasibi olarak memuriyete girdi ve Mart 1981’de emekli
oldu. 3 çocuğu vardır. 1985 yılından itibaren gazetecilik yaptı. Gündüz ve Vakit
gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 7 Haziran 2012 günü Ankara’da vefat etti.
*Kişiliği: Hayatında ve davasında kişisel menfaat kaygısı gütmedi. Onun şiirinde
samimiyet duygusu esastır. Müslümanın da Müslüman olmayanın da sahte, yalancı,
menfaatçi, ilkesiz, kaypak olanına mesafe koyar, samimi, içten olana saygı duyar.
Kimseye hoş görünme derdi yoktu. Doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen, halkın
değil Hakk’ın hatırını gözeten dobra bir şairdir. O, yaşadığını yazan adamdır.
Gözünü budaktan, sözünü yasaktan esirgemeyen bir millet fedaisidir. Hırsızlık,
ahlaksızlık, haksızlık, yolsuzluk, usulsüzlük karşısında susmayan, hak bildiğini Hak
için yazan adamdır.
Halk Şiiri: Türk halk şiiri geleneğinin yeni şekilde bir devamıdır. Geleneksel Türk halk
şiirini çağdaş bir söyleşiye kavuşturdu. O, elinde sazı olmayan, saz eşliğinde şiir
söylemeyen bir halk şairidir. Dörtlük nazım birimine, hece ölçüsüne, sade, açık
anlaşılır yalın Türkçeye yer verdi.
Hiciv: İroni, taşlama, mizah, eleştiri, hiciv, yergi, alay, nükte çok keskin ve belirgin
şekilde öne çıkar. O, millî ve dinî değerlerimize, vatanımıza, Türklüğümüze,
kültürümüze, halkımıza düşman olanları, bu değerlerimizle alay edenleri hicvetmiştir.
İçeriği: O kısaca aşk, iman ve hiciv şairidir. Türk-İslam davası adına kavga şiirleri
yazdı. Onun şiirlerinde el aldığı konular, dinî, millî, hamasî konular, aşk, gurbet,
hasret, tabiat, toplumsal ve siyasi eleştirilerdir.
Ferdî Konular: Ferdî konularda da çok yetkin örnekler verdi. Mesela bu bağlamda en
duyarlı, en dokunaklı, en samimi ve gerçek aşk şiirlerini o yazdı denebilir. “Mihriban”
şiiri Türk edebiyatının en güzel aşk şiirleri arasında yer alır. Edepli, utangaç, saf,
temiz, soylu bir aşk duygusunu dile getirir. Tabiat konulu şiirleri de son derece
gerçekçi ve gerçek Anadolu tabiatını veriri.

*Toplumsal ve Siyasi Eleştirileri:
Şair, şiirleriyle ezilmiş, fakir, eğitimsiz, çaresiz, haksızlığa uğramış, itilip kakılmış
Anadolu Türk köylüsünün sözcüsü ve avukatıdır. Genellikle Türk halkına tepeden
bakan, Türk halkının hem fakirliğini, hem eğitimsizliğini, hem millî manevî değerlerini
aşağı, hakir gören yönetici kesimi en sert bir şekilde eleştirmiştir. Burada yönetici
kesimden kastımız, Türklük ve İslamlık değerlerini ve insanlık vicdanlarını kaybetmiş
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olan fırsatçı, zengin, siyasetçi, memur, yüksek meslek sahibi kesimlerdir. Şair, bu
durumu kendi ifadeleriyle şöyle aktarır:
“Sağ olsunlar iktidarların ve muhalefetin iri kıyım politikacıları, ihtilal cuntacıları,
bilimsel cüppeliler, entelektüel züppeler, millî soyguncular, sosyete parazitleri,
sermaye sülükleri, zulüm işkence makineleri, adalet katleden hukukçular, dalkavuklar,
üçkâğıtçılar vs. hep bana yardımcı oldular. Şiir malzememi veren onlar, öfkemi bileyen
onlar oldular.”
“Hâkim Beğ” şiiriyle bugün git yarın gel mantığına dayalı olarak devlet idaresinin,
işlerinin, hukukun, adaletin, mahkemelerin nasıl yavaş, yanlış ve hantal işlediğini,
özellikle Anadolu Türk köylüsüne bu alanlarda nasıl eziyet edildiğini, maddi ve manevi
nice sıkıntılara sokulduğunu eleştirir.
“Tohdur Beğ” şiirinde, fakir köylünün para gözlü, merhametsiz doktor karşısındaki
boynu büküklüğü, ezikliği, çaresizliği, tedavi ve ilaç masraflarını karşılayamayan
yoksulluğu dile getirir.
Anadolu Türk köylüsünü en güzel “Hasan’a Mektuplar” başlıklı 22 şiirinde tanıtır.
Köyde yani Anadolu’da olup bitenleri, halkın dertlerini gurbette bulunan bir arkadaşına
mektuplar halinde yazar. Yani Anadolu Türklüğünün halini, yoksulluğunu,
dışlanmışlığını, itilip kakılmışlığını anlatır. Aslında bu şiirleri, Anadolu Türk köylüsünün
yöneticilere dilekçesidir. Bu şiirleriyle ilgili olarak şair şöyle der:
“Hasan İslam inancıyla mayalanmış, Türklük asaletiyle yoğrulmuş, ilim ocağında
pişmiş bir gariban yiğidi temsil eder. Benim Hasan’ım asker olarak doğar, asker yaşar,
askerce ölür. Mektuplarımı bu asker Hasan’dan başka kime yazabilirdim? Hasan’ın
asker olmasının sebebi açıktır; talebe de olsa, memur da olsa, işçi de olsa muhakkak
askerliğini yapacaktır. Nasıl olsa Hasan asker olacak. Dolayısıyla Hasan’ı bir sınıfın,
bir grubun adamı değil, topyekün Türk milletinin sembol bir adamı olarak
tanıyacağız.”(Pınar, Ağustos 1972)
Özellikle dinî ve millî değerlerde gördüğü yozlaşmayı, sığlaşmayı ve aşınmayı
şiddetle, sert bir şekilde eleştirmiştir.
Dava Şiirleri: Onun davası Nizam-ı âlem ve ilâ-yı kelimetullahtı, Türk-İslam
ülküsüydü. Çağdaş bir alperendi. Karakoç, esas itibariyle Türk-İslam davasının
şairidir. Hem Müslümanlık hem de Türklük, onun kimliğini ören iki temel unsurdur.
Konuları esas itibariyle dinî ve millîdir. Hatta oğluna “Türk İslam” ismini vermiştir.
“Hak Yol İslam Yazacağız” adlı şiiri İslamcılık davasının en önemli metinlerinden
biridir. 1970’li yıllarda Millî Görüş camiası ve diğer bazı İslamcı gruplar bu şiiri marş
olarak okudular.
O zalimlere tahammülü olmayan bir hakperestti. Zulme karşı öfkesi sertti. Bu
bakımdan Osman Yüksek Serdengeçti’ye benzer.
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Dava şiirlerinden dolayı 30 civarında mahkemeye verildi, hepsinden de beraat etti.
Avukat tutmadı, hep kendi kendini savundu.
*Karşıtlık Motifi: Onun şiirinde teknik anlamda dikkatimizi çeken bir husus, birbirine zıt
kavramları anlamlı bir uyum halinde kullanabilmesidir. Buna şu örnekleri verebiliriz:
“suları ıslatamadım”, “gök çekimi”, “yasaklı rüyalar”, “lambada titreyen alevin
üşümesi”, “aşkın külünde karı köz etmek”
ÜŞÜYENLER
Bilir misin gardaş Türk illerinde
Havada yıldızlar, dağda kar üşür.
Tutsak soydaşların türkülerinde
Dört mevsim ötede bir bahar üşür.
Ezanlar buz tutmuş minarelerde!
Yaylalar dermiş ki: Töremiz nerde!
Yolların hasretle bittiği yerde
Her dağ yamacında bir mezar üşür.
Ses verir aktıkça ağlarcasına,
Göl olur gözyaşı gönül tasına.
Her sabah kuşların uyanmasına,
Her köyün bağrında bir pınar üşür.
Kara pas bağlamış ozan dilleri.
Ayıya in olmuş Bozkurt illeri.
Ulu Tanrısına açmış kolları,
Kökü Türklük olan bir çınar üşür.
(Abdurrahim Karakoç, Vur Emri, Ocak Yayınları, Ankara 1984, s.11)
Bu şiirinde şair, Türkistan Türklüğünün Rus esareti altındaki mahzun halini anlatır.
1840’lı yıllardan itibaren Türkistan Türkleri, Rus esareti altına girmeye başladı. Bunun
sonucu olarak Müslümanlık ve Türklük değerlerinden oluşan Müslüman Türk
kimliğinin yok edilmeye çalışılmasıyla birlikte derin bir acı, kahır, hüzün ve çoraklaşma
ortaya çıkmıştır. Şiirde Türk milletinin, ancak kendi özgün Müslüman Türk kimliğiyle
yaşarsa mutlu, huzurlu olabileceği, esaret zilletine katlanamayacağı ve dünyanın her
yerindeki Türklerin kardeşlik duygusuyla birbirlerinin acılarını paylaşması gereği
üzerinde durulmaktadır.
Şiirde kuvvetli bir şekilde şairin soydaşı, kardeşi olan Türkistan Türklerine karşı
duyduğu acıma ve hasret duygusu terennüm ediliyor. Ayrıca Türkistan Türklerinin Rus
esaretinden kurtulmaları ümidi duygusu var.
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Turan Mistisizmi
Diğer yandan şair, karşımıza tam inanmış bir millet mistiği olarak çıkıyor. Şair,
kendisini sadece Türkiye Türklüğüne değil, aynı zamanda bütün dünya Türklüğüne
mensup hissediyor ve Turancı yaklaşımıyla mensup olmaktan gurur duyduğu Türk
milletinin hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın her ferdinin, her boyunun acısını kendi
yüreğinde derinden hissediyor.
“Ayıya in olmuş Bozkurt illeri.” Mısraında olduğu gibi şair, Turancılık ve Türk-İslam
milliyetçiliği düşüncelerini de ideolojik bir konumlandırma içinde dile getiriyor.
Onun Turan mistisizmini veren en güzel dörtlüklerinden biri şudur:
“Ellerin yurdunda çiçek açarken
Bizim ile kar geliyor gardaşım
Bu hududu kimler çizmiş gönlüme
Dar geliyor, dar geliyor gardaşım.”

Türkistan Türklüğüne Rus Zulmü
”Bilir misin gardaş Türk illerinde / Havada yıldızlar, dağda kar üşür”: 1840’lı yıllara
kadar Ortalık Asya Türkleri ya da Türkistan Türklüğü özgürce yaşıyorlardı. Ancak
1840’lı yıllardan sonra bütün Türkistan toprakları Rusların esareti altına girdi.
1917’den sonraki süreçte de Komünist Rus rejiminin tasallutunda kaldı. 1990’lı yıllara
kadar Türkistan Türklüğünün Rus esareti altında geçen bir dönemi vardır ki bu da
kabaca 150 yıllık bir süreçtir. Yani 1917 öncesi Çarlık Rusya’sı, 1917’den sonra
Sovyet Rusya’sının zulmü altında inim inim inlemiştir. 1922’ye kadar bu bölgenin adı
“Türkistan” idi. 1922’den sonra Komünist Ruslar, Türkistan’ı parçalayarak Özbekistan,
Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve Türkmenistan isimlerinde bölüp parçaladılar.
İşte bu şiir, Türkistan Türklüğünün Rus esareti altındaki hazin durumunu ele alan bir
metindir.
Buradaki “Türk illeri” Rus zulmü altındaki Türkistan bölgesidir.
“Havada yıldızların üşümesi” imgesi: Yıldız, bir simge olarak mutluluğu, neşeyi, sıcak,
samimi toplumsal hayatı karşılar. Yıldızlı bir gök altında olmak, mutlu, ferahlı, sevinçli
bir millet hayatı yaşamaktır. Ancak Rus zulmü ve esareti altındaki Türkistan Türklerinin
neşesinin simgesi olan yıldızlar, sıcaklığını, neşesini kaybetmiş, soğumuştur. Soğuk,
somurtkan bir hal almıştır.
“dağda kar üşür” imgesi de benzer bir hassasiyeti ifade ediyor. Kar simgesi zaten
soğukluğu, ıssızlığı ifade ederken Rus zulmü o kadar sert ve şiddetlidir ki karı bile
üşütür.
Rusların Türkistan Türklüğünün Millî Kimliğini Yok Etmesi
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“Tutsak soydaşların türkülerinde / Dört mevsim ötede bir bahar üşür”: Türkistan
Türkleri bizim soydaşlarımızdır. Biz Anadolu Türklüğü 1000’li yıllarda Orta Asya’dan
Anadolu’ya gelen Türkistan Türkleriyiz. Dolayısıyla orada kalan ve sonraki
zamanlarda Rusların esaretine giren Türkler bizim tutsak, esir Türk kardeşlerimizdir.
Türkü, Türk milletine özgü ezgi eşliğinde söylenen, sözlü gelenekte yaşayan Türk halk
şiiri türüdür. Türkü “Türkî” yani Türk’e ait, Türk’e özgü demektir. “Türkü”, Türk millî
kültür değerlerini temsil eden bir kavramdır.
Biz değişik tabiat olayları, kahramanlık, savaş, gurbet, ayrılık, ölüm gibi olgu, durum ve
olaylar karşısında türkü yakan bir milletiz. Dolayısıyla türküler, bizim duygusal ve
düşünsel tepki verme biçimlerimizden biridir. Esir olan Türk kardeşlerimizin söylediği
türküler de sevinç ve mutluluk duyguları yerine hüzün, acı, kahır gibi olumsuz
duyguları ifade ederler. Burada “türkü” bir semboldür, hatta bütünü karşılayan bir
mecaz-ı mürseldir. Türkü simgesi, tutsak olan Ortalık Asya Türklüğünün acı, üzüntü ve
kahrını ifade eden bütün söz ve fiillerini karşılar.
Dört mevsim ötede bir baharın üşümesi de yine hep olumsuz olan ruh halini ve
karamsar atmosferi kuvvetli bir şekilde ifade etmek için kullanılan tersinlemeli bir
imgedir. Bahar aslında neşeyi, mutluluğu, sevinci, güzelliği, coşkuyu karşılarken
esaret altındaki Türk kardeşlerimiz için bahar, kış mevsimine denk bir karamsarlık
havasını temsil eder.
Rusların Türkistan Türklüğünün Dinî Kimliğini Yok Etmesi
”Ezanlar buz tutmuş minarelerde / Yaylalar dermiş ki töremiz nerde”: Yukarıdaki
mısralarda geçen “türkü”, Türk millî kültür değerlerini temsil eden bir kavramdı.
Buradaki “ezan” ise dinî değerlerimizi temsil eden bir sembol kavramdır. Dolayısıyla
Rus esareti, Türk’ün hem millî hem de dinî değerlerini ortadan kaldırdığı, yok ettiği için
büyük bir zulüm ve bunun doğurduğu büyük bir boşluk ortaya çıkmıştır. Zira Türk
milleti ancak millî ve İslamî değerleriyle var olur. “Türkü” ve “ezan”ın temsilciliğindeki
bu iki temel değeri yok edilirse Türk milleti üşür, buz keser, koyu bir karamsarlık ve
karanlık içinde kalır.
Millî-İslamî kimliğimiz bu mısralarda ayrıca “ezan” ve “töre” kavramlarıyla birlikte yan
yana vurgulanarak pekiştirilmiştir. “Türkü” ile “töre” millî kimliğimizi, “ezan” da dinî
kimliğimizi ifade eden iki sembolik kavramdırlar.
Yaylalarda, Türk vatanında, yani Türk’ün bağımsız siyasi iradesinin özgürce hâkim
olduğu kendi coğrafyasında, kendi millî ruhuna göre ürettiği, ördüğü bir töresi,
geleneği, âdetleri, yaşama biçimi, maddi ve manevi kültürel değer, kurum ve ilkeleri
vardı. Törenleri, şarkıları türküleri, edebiyatı, toplumsal yaşama biçimi vardı. İslamî bir
anlayışı ve yaşantısı vardı. İşgalden sonra zalim emperyalist Rus, Türk’ün hem millî
kimliğini yani dilini, kültürünü, geleneğini göreneğini, töresini yok etti hem de dinini.
Minarelerde ezanın buz tutması, artık minarelerde ezan okunmaması yani dinî hayatın
ortadan kaldırılması manasını taşır.
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Yaylaların töremiz nerede diye sorması da Türk vatanında, dağında, bayırında,
köyünde, kentinde Türk’e özgü bir hayat tarzının yok edildiğini ifade eder. Bu durum
şairde derin bir üzüntü ve boşluk duygusu uyandırıyor, buna hayıflanıyor,
hüzünleniyor.
Rusların Türkistan Türklüğünün Millet Bütünlüğünü Yok Etmesi
”Yolların hasretle bittiği yerde / Her dağ yamacında bir mezar üşür”: Rus zulmü
Türkistan Türklüğü üzerinde derin bir tahribat yapmıştır. Türkistan Türklerini
darmadağın etmiş, birbirinden koparmış, oraya buraya sürmüş, Türk milletini birbirine
hasret içinde bırakmıştır. Hem kendileri arasında hem de onlarla bizim aramızda bir
uzun ayrılık, kopukluk ve bunun sonucunda derin bir hasret duygusu ortaya çıkmıştır.
Her dağ yamacında bir mezarın üşümesi imgesi de dirilerimizin olduğu gibi
ölülerimizin de sahipsizliğinin, ilgisizliğinin verdiği hüzün duygusunu karşılar. Ayrıca
burada “mezar” simgesinin temsili bir başka karşılığı da tarihsel hafızamızdır.
Türkistan Türklüğünün tarihsel hafızası yok edilerek, kardeşlerimiz atalarından
koparılarak geçmişleri de unutturulmuştur. Evlatlarıyla, torunlarıyla irtibatı kesilmiş
olan mezardaki Türk varlığı ıssızlığa, terk edilmişliğe gömüldüğü için üşümektedir.
Bir başka şiirinde de şöyle der:
“Dağılmış Özbekler, Hunlar, Oğuzlar;
Dolmuş ara yere kinler, buğuzlar!
Görkemli kelleler, lafçı ağızlar
Domuzdan yana mı, bizden yana mı?” (Kan Yazısı, Ankara 1981, s.71)
Türkistan Türklüğünün Rus Esaretini Kabullenmemesi
”Ses verir aktıkça ağlarcasına / Göl olur gözyaşı gönül tasına”: Esaret altındaki
Türkistan Türkleri, içinde bulundukları kötü durumdan dolayı kahır içinde ağlamakta ve
gözyaşları gönül taslarına göl olacak kadar akmaktadır. Gözyaşı, acı, hüzün ve kahrın
sembolüdür. Gönül tası da duygu dünyamızı, maneviyatımızı, ruhumuzu ifade eder.
Maddi anlamda bedenimizden çıkan gözyaşımız, manevi derinliğimizin, gönül
derinliğimizin bir sonucudur. Esareti kabul etmeyişimizin, esarete tahammül
edemeyişimizin, özgürce yaşama irademizin ve hassasiyetimizin bir ifadesidir. Esareti
hazmedecek ve kabul edecek bir gönül fukaralığına sahip olsak, göl olacak kadar
gözyaşı dökmeyiz. Türk’ün özgürlük ruhu böylesine zarif bir imgeyle dile getiriliyor.
”Her sabah kuşların uyanmasına / Her köyün bağrında bir pınar üşür”: “Kuş” ve “pınar”
simgeleri neşeyi, coşkuyu, mutluluğu ifade ederler. İkisi de cıvıl cıvıl, şırıl şırıl neşe ve
coşku sesini verirler. Fakat Türkistan Türklüğü esaret altında olduğundan bu iki neşe
sesi de hüzün ve kahır sesi olarak algılanır. Zira kişi nasıl bir ruh haline sahipse tabiatı,
çevreyi de ona göre algılar. Mutlu insan etrafını da mutlu, güzel, hoş olarak algılar.
Mutsuzsa her ses ona ağlama ve inleme sesi gibi gelir.
Türkistan Türklüğünün Ruslar tarafından Dayatılan Kültür Emperyalizmine Tepkisi
Şair, Rusların Türkistan Türklüğünün Türk töresini yok etmeye çalışmasına büyük bir
tepki duyar.
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Bu şiirde şair, hem doğacıl, hem hikemî, hem mistik, hem ideolojik, hem de öğretici
düşünceyi bir arada iç içe başarılı bir şekilde vermiştir.
“Yaylalar dermiş ki: Töremiz nerde!” mısraında olduğu gibi Türkistan Türklüğünün
kendi doğal ortamında, hür Türk vatanında, yaylasında, dağında, köyünde kendi millî
kimlik değerlerine bağlı özgür yaşantısı, doğacıl bir duyarlıkla Rus zulmü altındaki
güya “uygar”!” hayata tercih ediliyor.
Şair, şiirin tamamında kardeşlerimizin Rus zulmü altındaki mahzun halini hakîmane bir
yaklaşımla, bilgece yorumluyor.
”Kara pas bağlamış ozan dilleri / Ayıya in olmuş Bozkurt illeri”: Burada “ozan” bütün
ozanlarımızı, şairlerimizi, sanatçılarımızı, kültür ve bilim adamlarımızı temsil eden bir
simgedir. Mecaz-ı mürsel sanatıyla parça söylenip bütün kastedilmiştir. Esaret
altındaki Türkistan Türklüğünün aklının ve gönlünün sözcüsü olan bütün kültür, sanat,
edebiyat ve bilim adamlarının hem dilleri hem gönülleri kara pas bağlamış,
karamsarlık içinde umutsuzluk ve üzüntü içinde kalmışlardır. Eskisi gibi gürül gürül
akan bilim, sanat, kültür eserleri görülmez olmuş.
Ayı Rusların, bozkurt da Türklerin millî sembolüdür. Bozkurt illeri olan Türkistan
vatanını Rus ayıları işgal etmiştir. Bizim kültürümüzde ayı, hep olumsuz özellikleriyle
anılır. “Ayı gibi” tabiri iriliği, hantallığı, zulmü, kötülüğü, haksızlığı, baskıyı karşılar.
Türklere zulmeden Ruslar da bu özellikleriyle anılır.
Bozkurt ise Türk milletinin kişilik ve kimlik özelliklerine çok uygun özelliklere sahip
Allah’ın mübarek bir yaratığıdır.
Göktürk Devleti’nin bayrağında bozkurt vardır. Başkurt Devleti’nin adı da “Başbuğ
Kurt”tan gelir. Başkurtlar, eski zamanlarda sancaklarında kurt başı taşımışlardır.
Bozkurt Atatürk, 1922 yılında Ankara Hükûmeti adına bastırdığı pula, bastırdığı ilk
paralara (mesela 1927'de çıkarılan kâğıt paralara bakılabilir), Kahramanmaraş
kalesindeki heykele bozkurt simgesini koydurmuştu.
Ankara’da Ulus’taki Atatürk heykelinde bozkurt vardır. Atatürk, CHP milletvekili Ratıp
Tahir Burak’a “Ergenekondan Çıkış” tablosunu yaptırdı. Tekel, Bozkurt sigaraları
çıkardı. Okullarda “Bozkurt Cumhuriyet Marşı” okutuldu. Atatürk, adalet bakanı
Mahmut Esat’a “Bozkurt” soyadını verdi. 1924'te kurulan Türkiyat Enstitüsü’nde,
İzcilik-Yavrukurt teşkilâtında, ilk yolcu gemimizin adında, Petrol Ofisinin armasında,
Türk Ocağı’nın, MTTB'nin ambleminde, üniversite öğrencilerinin şapkalarında bozkurt
figürü bir sembol olarak kullanılmıştır.
Nasıl Hz. Ali, Allah’ın arslanı ise Türk yiğitleri de Allah’ın bozkurdudur. Arslan da
bozkurt da Allah’ın yarattığı mübarek hayvanlardır. Hz. Ali savaşlarda gösterdiği
kahramanlıklardan dolayı "Esedullah: Allah'ın arslanı" nâmını almıştır. Arslanın
cesaret, güç, kuvvet, yiğitlik, savaşçılık, heybet gibi özellikleri ile Hz. Ali’nin benzer
özellikleri arasında nasıl bir ilişki kurulmuşsa ve bu durum, Müslümanlar arasında
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günah filan olarak görülmemişse, kahraman Türk tipinin de benzer özelliklerinden
hareketle bozkurda benzetilmesinin İslam açısından ters bir durumu yoktur.
Her hayvanın kendine göre, kendi sesi ve tavrıyla özel olarak Allah’ı zikri vardır.
Mesela kediler, mırmırlarıyla “Ya Rahîm” diye zikrederler. Bozkurt da, başını göğe
kaldırarak “Hûûûûûûûûûû!....” diye ulur. Bu “Hû” zamiri Arapçada “o”, yani “Allah”
demektir. Dolayısıyla bozkurt da uluyarak aslında Allah’ı zikretmektedir. Bazı İslamcı
görünümlü ibişler bozkurt ülkücüleri alaya almak ve hakaret etmek için “köpekçiler”,
“köpek gibi uluyorlar” derlerdi. Bozkurdun köpekle bir ilişkisinin olmadığı bir yana,
bozkurdun “Hûûûûûû!..” diye zikretmesini alaya alıyorlardı ki günaha girdiklerinin
farkında değillerdi.
Simgesel olarak bozkurdun başını göğe kaldırarak “Hû” diye uluması ya da zikretmesi
ile İslam öncesi Türklerin tanrıyı göklerde araması ve Göktanrı dini arasında bir
paralellik vardır. Biz de vaktiyle vahiy kaynağıyla temasa geçemediğimiz dönemlerde
fıtrî olarak tanrının göklerde bir yerlerde olması gerektiğini düşünmüş ve Göktanrı
dinini icat etmiştik. Türk’ün bozkurdu sembol olarak seçmesinin böyle bir ilgisi de
olabilir.
Türkler, Müslüman olduktan sonra bozkurdu tanrı olarak değil, sadece millî bir sembol
olarak görmüşlerdir. Bugün de öyle algılanmaktadır. Türkler, bozkurdun bazı fıtrî
özellikleri ile kendi millî özellikleri arasında benzerlikler görmüşlerdir. Türklerin
sembolü kangal köpeği değil, gök yeleli bozkurttur. Bunları karşılaştırmalı olarak
açıklayalım:
*Bozkurt, hürriyet ve istiklâl, köpek ise esaret ve kölelik sembolüdür. Bu ikisi arasında
büyük farklılıklar vardır. Bozkurt asaletini köpek sefaletiyle mukayese ederek daha iyi
anlayabiliriz. Bazı Türk düşmanları, bozkurdu millî bir sembol olarak benimsemiş olan
Türkleri “köpekçi” olmakla suçlarlar ve bozkurt asaletinde olan Türklere “havlama!”
derler. Aslında havlayan sefil köpektir. Ulu bozkurt ise ulur.
Köpek, efendisinin menfaatlerini korumak için ya da efendisinin avını yakalamak için
havlar. Yani havlaması kendi menfaatine değil; efendisi adınadır. Bozkurt ise kendi
özgürlüğünün ve bağımsızlığının bir dışavurumu olarak ulur. Köpek tıynetinde sefil
adamlar, efendileri olan Rusya, Çin, Amerika, Avrupa Birliği, Ermenistan ve İsrail
adına, onların menfaatine havlayanın kendileri olduğunu unutarak, suç bastırarak ya
da eziklik duygusunun verdiği rahatsızlıkla asil Türk’e “havlama!” derler.
Aynı ruh hâlini, “Türklerin millî sembolü bozkurt değil, kangal köpeğidir” diyenlerde de
görürüz. Mesela ben, böyle bir sözü Türk vatandaşlığından çıkıp Amerika vatandaşı
olmuş ve 30 yıldır Amerika’da yaşayan, Türkiye’ye hiç gelmeyen birisinden
duymuştum. Bu kişinin ve onun gibilerin Amerika ve Avrupa Birliğine nasıl köpeklik
yaptığına iyi dikkat etmeli. Bu sözü Türkiye vatandaşı ”Türkiyeli” bir kişi söyledi mi
bilmiyorum, duymadım, okumadım.
Bozkurt, köpek gibi kendisine sahip ve efendi edinmez. Sahibinin kulu kölesi, emir eri
olmaz. Kendisine kemik atan efendisine sırnaşmaz, yaltaklanmaz. Köpek, efendisiz
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duramaz. Bütün ömrünü kendisine sahip çıkan bir efendinin emirleri dışına çıkmamayı
hayatının amacı bilir. Efendisi ne derse onu yapmayı hayatının biricik amacı olarak
görür. Efendisi boynuna tasma takar, nereye çekerse oraya gider. Efendisi köpeği
kendisine iyice bağladıktan sonra tasma takmasına gerek yoktur. Artık boynunda
gönüllü bağılılık ve teslimiyet anlamında manevi bir tasma vardır. Köpek artık hep
efendisinin etrafında kuyruk sallar, ne emir verse de onu yapsam diye sırnaşır durur.
Bozkurt ise kendisine efendi kabul etmez. Sokaklarda boynuna tasma takılıp
gezdirilen, efendisine kuyruk sallayan bir bozkurt görülmemiştir. Bozkurt, engin
dağların ve ovaların hür efendisidir. Uçsuz bucaksız özgür tabiat ortamında kendi
efendiliği ile yaşar. Kendime bir efendi bulsam da onun emirlerini yerine getirmek için
canla başla koşsam diye düşünmez.
Avrupa ülkelerinde pek çok insanın sokaklarda boyunlarına tasma takılmış köpekler
gezdirdikleri görülür. Ben Londra’ya ilk gittiğimde çok şaşırmış ve yadırgamıştım.
Hemen hemen her İngiliz, sokakta elinde köpekle dolaşıyor. Sonra düşündüm ve
anladım ki gâvur, emperyalist bir ruh taşır, başkalarını köpek gibi emrinde tutmayı
sever.
Başkalarının yuları, ipi elinde olsun ister. İp puştun eline geçince de ne olduğunu ve
olacağını uzun zamanlardır yaşayarak görüyoruz zaten. Gâvur, efendilik, sahiplik
duygusunu tatmin etmek için elinde köpek gezdirir. Bu gâvurun ruh hâlinin dışa
yansımasıdır. Kendi dışındaki milletleri de emrinde gezen köpekler sürüsü olarak
görür ve görmek ister. Gâvurun köpek sevgisinin altında dünyaya hâkim olma, diğer
milletleri köpek gibi köle olarak, emir eri olarak kullanma ve sömürme niyeti gizlidir.
Türk milleti, asıl fıtratını koruduğu müddetçe gerçekte bozkurt tabiatında soylu bir
millettir. Ama bir kısım Türklerin fıtratı bozulup asil Türk kimliği ve ruhu yok olunca
köleleşmeye başlar. Kendisine Rustan, Çinliden, Yunanlıdan, İngilizden, Fransızdan,
Amerikalıdan, şundan bundan efendi aramaya başlar. Çünkü efendi olmayı
unutmuştur. Çünkü efendilik bilinci yok edilmiştir. Avrupa Birliği veya Amerika veya
Rusya fark etmez genişletilebilir. Bunlar emirler verse de ben de zevkle o emirleri
yerine getirmeye çalışsam ve aferin alsam diye dolanır durur.
Bozkurt asaletinden mankurt sefaletine düşen Türk, artık kendine güvenmez olur.
Özgürce yaşamaktan, kendi idaresini kendi bağımsız iradesiyle yürütmekten, kendi
ekonomik kaynaklarını, toprağını, madenlerini kendisi işletip kendisi
faydalanmasından rahatsız olur. Hep bir efendi arayışına girer.
En büyük siyaseti, efendisinin emirlerini harfiyyen yerine getirmek olarak algılar.
Devlet yönetmeyi, Amerikalı ve Avrupalı efendilerinin planlarını, projelerini
gerçekleştirme ve uygulama memuru olarak icra etmekle eşdeğerde görür. Bağımsız
millî politika üretmeyi aklının ucundan bile geçirmez. Türk milletinin bağımsızlıkçı
yönetim arzularına değil de gâvurun isteklerine cevap vermeyi tek gaye bilir.
Köpek, kendi rızkını kendisi çalışarak, gayret ederek, ter dökerek arama derdinde
değildir. Köpek, efendisinin eline bakar. Efendisi kemik atarsa onunla yetinir. Bozkurt
ise kendi rızkını kendisi arar bulur. El eline bakmaz. Dilenmez, bir parça kemik için
yaltaklanmaz, gönüllü köle olarak çalışmaz. Bozkurt, Allah’ın geniş arzında,
yeryüzünde rızkını çalışarak, gezip dolaşarak arar bulur.
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Bozkurt asaletinde Türk milleti, yüzyıllar boyunca rızkını kendisi çalışıp kazanmış,
gâvur eline bakmamıştır. Ancak özellikle Tanzimat’tan bu yana II. Abdülhamid ve
Atatürk dönemlerini dışta bırakırsak, mankurt sefaletine düşmüş bir takım adamların
elinde rızkını gâvurdan bekler olmuştur. Bu büyük bir zillettir. II. Abdülhamit ve Atatürk
dışında bazı Türk yöneticileri, mankurt sefaleti yerine bozkurt asaletinde bir duruş
sergilemişlerse de bunlar, fazla etkili olamamışlardır.
*Köpekler okşanmaktan hoşlanırlar. Efendileri tarafından beğenilmeyi, sevilmeyi,
aferin denilmesini kendileri için övünç kaynağı sayarlar. Bozkurtlar ise kimsenin gelip
kendilerini okşamalarına izin vermezler, kimseye kuyruk sallamazlar, kimseye bağlı
olmazlar, kimseden aferin beklentisi içinde değillerdir. Emir almaz, başkasının
emirlerine, buyruklarına, talimatlarına göre hareket etmezler. Hiçbir emperyalist
şeytan avcı, git şu masum avı bul getir diyemez, çünkü bozkurt, böyle bir köpekliğe
yanaşmaz.
Bozkurt, ne yapacağına kendisi karar verir ve kendi başına yapar. Bu bakımdan
bağımsız ve özgürdür. Şerefini ve asaletini kimseye satmaz. Emperyalist Amerika ve
şeytan Avrupa, avcı köpeği olarak kullanmak istediği bir takım mankurtlara, “git oğlum
şu masum Afganistan’ı, Libya’yı, Suriye’yi, orayı burayı avla getir, önüme pençelerimin
arasına koy, sonra git sen kumda oyna” diyebilir. Böyle bir durumda Türk, bozkurt
asaletinden sıyrılıp mankurt sefaletine düşmemelidir. “Ben senin avcı köpeğin değil,
ne yapıp yapmayacağına kendisi karar verebilecek kadar bağımsız bir iradeye sahip
asil bir bozkurtum” demelidir.
*Bozkurt yuvasından, yurdundan ayrılmaz, vatanına bağlıdır, yurdunu yabancılara,
düşmanlara teslim etmez, yurt, vatan bilinci vardır. Bozkurt, bir kafese, odaya, kapalı,
sınırlı bir mekâna hapsedilemez. Özgürdür. Kendi mekânını, vatanını, yurdunu kendisi
seçer. İstediği yerde dolaşır, istediği yeri yurt edinir. Avlanarak kapalı bir mekâna
hapsedilip esir edilirse de bu esaretten kurtuluncaya kadar mücadele eder.
Köpeğin ise kendisine ait bir yurdu yoktur. Sahibi, efendisi nereye götürürse, kendisine
hangi kümesi ya da kulübeciği münasip görürse oraya tıkılmayı yadırgamaz.
Efendisinin geniş çiftliği içinde, kıyıda köşede, kapı önünde küçücük bir kulübecik,
köpek için yeter de artar bile. O küçücük kulübeciğinde efendisinin çiftliğini beklemek,
en büyük işi olur. Hayatta var oluşunu bekçilikle gerçekleştirmeye çalışır.
Türk, bozkurt asaletinden sıyrılıp mankurt sefaletine düşerse, önceden kendisinin olan
geniş ve özgür çiftliğini, vatanını kendi eliyle gâvur efendisine teslim eder. Efendisi de
ona kendi vatanında küçücük bir barınak verir ve ondan sonra oranın bekçisi ve
hizmetçisi olarak kullanır. Türk, bu duruma düşmemelidir.
*Sirklere bakın, hiçbirinde bozkurt göremezsiniz. Maymundan file, kediden arslana
kadar pek çok hayvan eğitilir, yönlendirilir, emirle hareket eder, güdülür, gülünç hâle
sokularak maskara edilir ve insanları eğlendirmek için kullanılır. Ama hiçbir sirkte
bozkurt yoktur. Çünkü bozkurdu hiçbir insan, sirk maymunu hâline dönüştüremez.
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Kimse onu talimatlarla yönlendiremez. Kimse onu eğlencelik zavallı bir yaratık hâline
dönüştüremez. Kimse onu efendisi çok para kazansın diye yeteneklerini, gücünü,
doğuştan getirdiği zenginliklerini, güzelliklerini, imkân ve şartlarını sömüremez.
Türk, bozkurt asaletinden sıyrılıp da mankurt sefaletine düşüp, gâvurun sirk maymunu
hâline gelmemelidir.
*Bozkurt, hımbıl, sünepe, hantal bir hayvan değildir. Çabuk büyür, çeviktir, uyanıktır,
dakiktir, tedbirlidir, ataktır. Bozkurt asaletinde olan Türk, gâvurun şeytanca oyunları,
alavere dalavereleri, propagandaları, kokuşmuş kültürel unsurları, yaşama ve eğlence
biçimleri ile, uyuşturucusu, sineması, romanı, müziği, interneti, bilmem neyiyle
hantallaştırılıp mankurt bir sünepeye dönüşmemelidir.
*Bozkurt, kendisini ayartmak isteyen yabancı seslere, tatlı dillere, yumuşak ipeklere,
yaltaklanmalara, yalancı sözlere, seslere kanmaz, aldanmaz. O sadece kendi
cinsinden, milletinden olan başka bozkurtların sesine gelir. Sadece kendisi gibi bir
bozkurt ulursa ona cevap verir, onun yanına gider, onunla birlik olur. Çakal ulumasına,
köpek havlamasına, kedi miyavlamasına, maymun vıyıklamasına, eşek anırmasına
gitmez, yüz vermez; o seslere aldanıp avlanmaz, onlara kanıp esarete düşmez.
Bozkurt asaleti böyle bir şeydir. Sadece kendi cinsinden, milletinden olana güvenir.
Bozkurt asaletinde olan Türk de Çinlinin yumuşak sözüne, Rus’un aldatıcı sesine,
Amerikalının şeytanca vaadlerine, Avrupalının sinsice aldatıcı sözlerine kanmaz. Bu
türlü yabancı emperyalist sözlerle, seslerle avlanıp kandırılamaz ve esir edilemez.
Bozkurt asaletinde olan Türk, sadece kendi milletine güvenir, kendi cinsinden, kendi
dininden olan insanlara inanır, onlarla iş tutar. Ancak bozkurt asaletini kaybedip
mankurtlaşan Türk, emperyalistlerin ayartıcı seslerine, vaadlerine kanarak avlanır,
avlanıyor.
*Bozkurtlar, önde giden liderlerinin ayak izlerine basarak ilerler. Disiplinlidirler.
Liderlerine bağlıdırlar, liderlerinin etrafında onları korumak için tedbir alırlar. Liderlerini
ölümüne korurlar, kendilerine başka lider aramazlar. Kişisel menfaat yerine grup
menfaatini öne alırlar.
Köpekler ise disiplinsiz ve rastgele yürürler. Kendi başlarına hareket ederler.
Liderlerine, atalarına sadakat diye bir şeyleri yoktur. Kim kendilerine daha çok kemik
atarsa onun peşinden giderler yani liderlerini kolayca satarlar. Tamamen kişisel
menfaatlerini düşünürler.
Bozkurt tıynetinde Türk, atalarına, liderlerine, önderlerine sadıktır. Onun ayak izine
basarak yürür yani fikirlerine, hedeflerine bağlıdır. Türk milleti birliği ve bütünlüğü
içinde disiplinli ve teşkilatlı olarak yaşamanın mutlak zaruri olduğuna inanır. Kişisel
menfaat yerine millî menfaati esas alır. Kendisine kişisel menfaat vaad edelere hemen
kanıp onları lider edinmez.
*Köpek, leş etini, başka hayvanların avladığı etleri ya da insanların kendisine hizmet
etsin diye verdiği etleri yer. Kendi başına avlanma becerisi pek yoktur. Bozkurt ise leş
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eti yemez. Kendi avını kendisi avlar, başka hayvanların avladığı av etini yemez.
Bozkurt ihtiyacından fazlasını avlamaz.
Bozkurt asaletinde olan Türk de başkalarının artığı olan, pis, leş etlerle, yabancıların
önüne attığı kokuşmuş menfaatlerle beslenmeyi kendisine züll sayar. Bozkurt Türk,
kendi rızkını kendisi çıkarır, gâvurun eline, ağzına bakmaz. Rusya, Amerika ya da
Avrupa Birliği vermezse aç kalırım korkusu taşımaz. Rızkını gâvurdan değil, Allah’tan
bekler.
Türk, ya bozkurt asaletinde şerefli bir yolculuğa devam edecek ya da kangal köpeği
mankurtluğu sefaletiyle sürüm sürüm sürünecektir. Türk, Rus’un, Amerika’nın,
Avrupa’nın ya da bir başka emperyalistin kangal köpeği olarak mı kalacak, yoksa
kendi hür vatanında, kendi bağımsız devletinde, kendi mavi semalarında yelesini
dalgalandıran özgür bozkurt mu olacaktır? Türk bir tercih durumundadır. Türk, titreyip
kendine dönerek, millî ve İslamî kimliğini hatırlayarak, Allah’ın fıtratına tevdi ettiği
asaleti yeniden kuşanarak gâvurun boynuna taktığı bütün zillet tasmalarını söküp
atarak, yeniden dünyanın efendisi olmak zorundadır. Yoksa yok.
*Köpek, su içerken diliyle şap şap diye gürültü çıkarır. Yani edep erkân bilmez.
Bozkurt ise suyu efendice, usulünce sessizce emerek içer. Su içişi bile asildir. Köpek
tıynetinde yalaka, medeniyetsiz, görgüsüz tipler yemeyi içmeyi, oturup kalkmayı
bilmezler. Ama bozkurt asaletinde Türk, soylu, zarif, edepli bir duruş sergiler.
*Köpek korktuğunda telaşla havlar, ne yapacağını bilemez, sarsak sarsak hareket
eder. Bozkurt ise korkmaz, korksa bile korktuğunu belli etmez. Şahsiyetini, onurunu
koruyarak asaletlice durur. Köpek tıynetinde insanları korkutmak kolaydır. Çabuk
korkarlar. Korkunca da şahsiyetleri filan kalmaz. Acayip sesler çıkarırlar, telaşlıca,
acemice hareket etmeye başlarlar. Bu durumda her türlü zilleti kabul etmeye
hazırdırlar.
*Köpek darbeyi yer yemez mızıl mızıl inlemeye başlar, zırıl zırıl ağlar. Süklüm püklüm
olur. Bozkurt ise her türlü darbe karşısında soğukkanlılığını korur. Kendini
bırakıvermez, acısını, hüznünü, kederini belli etmez. Asaletinden taviz vermez.
*Köpeğin aşkı yoktur. Âşık olmayı bilmez. Aşk gibi ince, derin, zarif duyguları bilmez.
Bozkurt ise aşkını ay ışığında ulur. Duygulu aşkını tek başına dağ başlarında derin bir
hüzün içinde yaşar.
Abdurrahim Karakoç, hem bozkurt hem Turan motifini “Kan Yazısı” adlı şiirinde de
şöyle dile getirir:
“Bir bozkurt yüreği-yaralı, yarım
Ve kandan bir yazı “ölsem de hürüm”.
Haritada Kerkük, Türkistan, Kırım
Hasret durağında Turan yazısı” (Kan Yazısı, Ankara 1981, s.10)
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Bütün Türk Boylarının Ortak Millet Adının Türk Olması
”Ulu Tanrısına açmış kolları / Kökü Türklük olan bir çınar üşür.”: Çınar, bütün Türklerin,
Türk varlığının, Türk tarihinin, Turan coğrafyasının bir simgesidir. Türkistan Türklerinin
esirliğine bütün dünya Türklüğü, Türk tarihi, Türk ruh ve şuuru üzülmektedir. Bütün
Türkler, kardeşlerinin esaretten kurtulması için dua etmektedirler. Bu dua hem kavlîdir
yani sözel duadır, hem de fiilîdir. Yani bütün Türkler, ne yapılması lazımsa onu
yapmaya çalışan bir gayret içindedirler.
Türklerin Birlik ve Bütünlük Ülküsünün Turan Projesiyle Gerçekleşmesi
Abdurrahim Karakoç, Türklerin gelecekte mutlaka birleşeceğine, birlik ve
bütünlüklerini sağlayacaklarına yani Turan Türk birliğini göreceklerine inanır ve bunun
müjdesini verir:
“Kutsal seren sayıp Tanrıdağı’nı
Dikecek bozkurtlar Türk bayrağını.
Turan birliğinin altın çağını
Görecek sizsiniz, selam sizlere!” (Kan Yazısı, Ankara 1981, s.12)
Bir başka şiirinde de şöyle der:
“Türk birliği Kızılelma,
Bölenin kökü kurusun.
Vur yiğidim, gafil olma;
Yılanın kökü kurusun.” (Kan Yazısı, Ankara 1981, s.16)
Şair Turan heyecanını her daim diri tutar:
“Kırım, Kerkük, Kıbrıs, Türk Anadolu
Sel olup akmalı Turan’a doğru;
Yağmur yağmur yağsın Gençosmanoğlu,
Soylu destanların özü yürüsün;
Parolamız: Tanrı Türk’ü korusun” (Kan Yazısı, Ankara 1981, s.23)
“Adalet dallanır iman aşkında
Fakirlik, yoksulluk kalkar beş günde.
Turan ülkesinin ülkü köşkünde
Kalacağız, göreceksin, az kaldı.” (Kan Yazısı, Ankara 1981, s.64
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06-07-08 EKİM 2017 ANTALYA ŞAİRLER BULUŞMASI
Gülce Edebiyat Derneği ve Kurşun Kalemler Şairler ve Yazarlar Derneği Birlikte
-Derneklerin açılışı münasebetiyle 06-07-08 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya
Şairler Buluşması Gerçekleştirilecektir. Programımıza yurt içi ve yurt Dışından
Şairler-Yazarlar ve Şiir Severlerin katılımını beklemekteyiz.
Programa katılacaklar Antalya Konyaaltı'nda deniz kıyısında "Sealife Family
Resort Hotel" de konaklayacaklardır. Otel 5 yıldızlı olup, ultra lükstür.
Her şey dahil (Alkolsüz) 2 kişilik odalarda kişi başına gecelik 120.-TL ‘dir.
Not: Ücretler Otele girişte ödenecektir.
PROGRAM:
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6 EKİM 2017 CUMA GÜNÜ:
Saat : 10.00 Otele girişler ve kayıt Saat : 12.00 Öğle Yemeği
S a a t : 15.00 - 17.00 Şiir Atölyesi (İlesam Genel Merkezi ve Tekelioğlu İl Halk
Kütüphanesi Edebiyat Kulübü Destekleriyle) Şiir teknikleri. Başarılı şiir,
Şiirdeki hatalarımız. Soru cevap şeklinde (Panel)
S a a t : 17.00 - 18.00 Şiir Okuma Saati Saat : 19.00 Akşam Yemeği
S a a t : 20.00 - 23.30 Otelin Toplantı Salonunda Şiir ve Musiki
7 EKİM 2017 CUMARTESİ GÜNÜ:
S a a t : 08.00 - 10.00 Otelde kahvaltı
S a a t : 10.00 - 14.30 Düden Şelalesi (Gezi)
S a a t : 15.00 - 19.00 S e r b e s t Z a m a n
S a a t : 19.00 - 20.00 Atatürk Resimleri Sergisi (Kokteyl ve Açılış) Kitaplarını
getirecek dostlar için kitap imza Standları - Konyaaltı B e l e d i y e s i )
S a a t :20.00 - 23.30 Konyaaltı Belediyesi “Feslikan” Salonunda sürpriz
Sanatçıların da katılımıyla Şiir ve Müzik Şöleni
8 EKİM 2017 PAZAR GÜNÜ:
S a a t : 08.00 - 10.00 Otelde Kahvaltı ve Vedalaşma
S a a t : 14.30 - 15.30 Kurşun Kalemler Şairler Ve Yazarlar Derneği (Şehir
Merkezinde Muratpaşa Camii Yanında Ayakkabıcılar Çarşı İş Merkezi 2.
Kat -İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı yanı) açılışı
S a a t : 16.30 - 17.30 Gülce Edebiyat Derneği (Şehir Merkezinde Doğu
Garajı Mevkiinde Fahrettin Altay Caddesi Tarhan İş Merkezi 2. Kat)
Açılışı

Otelin İnternet Adresii : http://www.sealifehotel.com/

Otele Ulaşım Terminalden ve Antalya'nın her yerinden Konyaaltı Sahil Şeridine
giden belediye otobüsleriyle, Havaalanından gelecek dostlarımız da hava
alanından Belediye otobüsleri ve metro ile otele rahatlıkla ulaşabilirler.
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Otel muhteşem Beydağları ve Akdeniz ile süslü, denize sıfır konumda, 5
yıldızlıdır.
Not: Derneklerimiz programda gerekirse değişiklik yapabilir.
06-07-08 EKİM 2017 de ANTALYA ŞAİRLER BULUŞMASI' na katılmak
isteyenlerin isimlerini facebook’ ta bulunan bu duyurumuzun altına yazmalarını
veya özelden bizlere bildirmelerini bekliyoruz.
İLETİŞİM
Mustafa C E Y L A N
Gülce Edebiyat Derneği Başkanı
0 5 3 5 6 2 2 4 3 16
ceylanmustafa_07 @hotmail .c om *
Mete D A Y I
Kurşun Kalemler Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı
0 5 3 4 5 6 4 5 5 14
mete dayi@hotmail.com
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GÜLLÜK DERGİSİ
Gülce Edebiyat Akımı’nın bir Dergisi’dir. Yeni çağın yeni edebiyat akımı olan
GÜLCE’nin tanıtımına yönelik yayınlar yapan bir dergidir.
*
RADYO GÜLLÜK
Ayşegül Aşkım KARAGÖZ yönetiminde 24 saat yayında
www.elmadagfm.com
www.anadolufm.biz
http://www.edebivat.biz/radvo.html de ve daha bir çok yerde yayındayız.
*
GÜLCE EDEBİYAT DERNEĞİ
Antalya’da ... Balbey Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi Tarhan İş
Merkezi 13/103 Muratpaşa-ANTALYA adresinde
İLTİŞİM:0535 622 43 16 (Mustafa CEYLAN)
Ceylanmustafa_07@hotmail.com
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KERKÜK
TÜRK’TÜR
TÜRK
KALACAKTIR !
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