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İLK SÖZ /önsöz YERİNE

“Dinleyin ağalar, dinleyin beyler
Eritir zamanı bu halkın gücü.
Özlem duyuyorsa kahramanına
Diriltir mezardan bu halkın gücü.
Dilsize söyletir, gösterir köre
Aminle, duayla dertlere çare
İsterse indirir doruktan yere
Çürütür tahtları bu halkın gücü.
Haydutlar kayadır, gelinler ırmak
Suları ortadan ayırır parmak
Kâh Dicle-Fırat’tır, kâh Kızılırmak
Arıtır çağları bu halkın gücü.
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Olmazı oldurur, yakar ateşi
Çevirir gülşene kızgın güneşi
İsterse on eder yedi kardeşi
Kurutur neslini bu halkın gücü
Bağlar çaputunu bağlar türbeye
Hızırı uğratır şehire, köye
Girer destanlara, girer öyküye
Yürütür orduyu bu halkın gücü.
Hoca Nasrettin’le düşün düşün gül,
Karagöz, Hacivat başında püskül
Kül atar haksıza ocağından kül
Sırıtır yüzüne bu halkın gücü
Seması, semahı, halayı, sazı
Çilekeş anası, gül yüzlü kızı
Karanlık gecenin iri yıldızı
Kırıtır, salınır bu halkın gücü
Evliyâsı, enbiyâsı, ereni
Kaz Dağında, Kop Dağında cereni
Seğmeni, efesi, dadaş, yâreni
Farıtır birliği bu halkın gücü”
Mustafa CEYLAN
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Divan-ı Lügat-it Türk
TÜRK EFSANESİ
Biliyor musunuz?
“Türk’ün hoş görüsü ne kadar büyükse
Türk’ün “kini” de
En az onun kadardır.”
*
Offf ki offf! ! !
Bu ne demek ay balam?
Bu ne demek?
*
İşte bu efsâne
Anlatır bize...
Kin’in büyüğü nasıl?
Öyle şey mi olurmuş?
Demeyin sakın!
Kaşgarlı’m anlatır Türkün ilk lügâtında
İki rivayetle
İşitin, belleyin, duyun...
Dinleyin bakalım can kulağıyla:
İkiden biri
Aynen şöyle:
“Türk;
Tufanda Hazreti Nuh’un oğlunun adı”
Ki
Biz
Hep
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O
Türk’e
Rastlarız
Mitolojik
Destanlarda heyyy! ...
Yunan’da, İran’da, Hint’te, Yemen’de
Dilinde Herodot’un
Sankristçe’de, Arapça’da, Farsça’da
Gönüldaşlarımız,
“Afrasyab” dese de bizim Alper Tunga’ya
Hakikati yansıtır elbet, yansıtacak da
Türkçe-Gülce destanlarımız,
Zira sığmaz dar kalıplara onlar
Büyükten büyüktür
Vallahi büyüktür heyyy! ..
Yapma, uydurma değil,
Sonradan olma hiç değil!
Asırların ta ötesinden
Çağlayarak akıp gelen ırmak
Burcu burcu Türkçe, gökçe dilimiz,
Nakış nakış heybemiz, halımız, kilimimiz
Bizi biz yapan halayımız, barımız, harmandalımız
Seğmenimiz, efemiz, dadaşımız,
Köy köy, il il, bucak bucak, büyük – küçük töremiz,
Köklerimiz yüzyılların göğsünde
Ağıtlarımız, türkülerimiz, şarkılarımız
Kısaca destanlarımız
Türk’tür eyyy,
Türk’tür heyyy! ..
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*
Diğeri ise
“Hadise” dayalı bilgidir canlar.
Türklerin yurtları olan o yüksek yerde
Yaşadıklarını niçin?
Ve geri planda
Savaşçı oluşlarının
Açıklar sebebini...
*
Efsaneye göre:
Allah vergisidir
Türk’ün savaşçılığı…
Buna dair
Der ki Kaşgarlı usta:
“Türk…
Allah’ın selâmı üzerine olsun
Nuh’un oğlunun adı….”
“Ve Türk adı,
Allah’ın verdiği bir addır.”
*
Nakilci tarih
Kopyacı zaman anlatır şöyle:
“Bize
Ehl-i mübârekten
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Şeyh ve imam
“El-Hüseyin ibn Halef”
“El Kaşgari” dedi,
Ona da
“İbni el Garq”î demiş:
“ İbn Ebî’d Dünya” diye tanınan
Şeyh Ebû Bekr el Mugîde’l-Cercerâni’nin
Aktardığı “Ahir Zamana Dair” kitabında
Ki
İsnat zinciri Peygamber’imize dayanan
Bir hadise gore;
Allah ü Teâlâ:
‘Benim bir ordum vardır,
Türk adını verdim ona.
Doğuya yerleştirdim.
Kızarsam bir halka,
Kızarsam şayet,
O ordumu
O halk üzerine
Musallat
Kılarım! ”
Ve
Devamla
Der ki:
“İşte Türklerin bütün
Mahlûkattan üstünlüğü şudur:
Cenab-ı Hakk onlara isim vermeyi
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Almıştır kendi üzerine,
Onları
Arzın en yüce
Ve en havadar yerine
Yerleştirmiştir,
Üstelik bir de
“Kendi ordum, demiştir.”
*
Kaşgar bahçelerinden gönülllere bir gül at
Unutma güzel dostum, gelecek nesle anlat.
Baştan başa bu cihan, yalan yanlış söylese
Düşme çaresizliğe, gökyüzünü sen çınlat!
Duyur sağır kulağa, göster görmeyen göze
Uyuyan varsa şayet, yeniden bir hatırlat.
Sarıl da şu Gülcene, bizi söylet sen bize
Tarihe, efsâneye çiziver kutlu bir hat
Gel Kutadgu Bilig’den, aş çağları, uzan gel!
Asımların neslini bekliyor bak Safahat.
“Dedene sor da öğren” diyor ki, hasta kalbim
Yıkıldı oyunlarla kaç yüz yıllık saltanat.
Bırak oynu-oynaşı, aslına dön yiğidim!
Türk’ün kutlu töresi, inan ki şiir, sanat…
Mustafa CEYLAN
(GÜLCE-Buluşma)
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Divan-ı Lügat-it Türk
TÜRKMEN EFSANESİ
-IBir üzüm bağının yanından geçen ordu
Astıysa dalına her çiltim bedelini
Nice nice hanlar, kubbelerle sebiller
Yapıp bıraktıysa, şen ettiyse ilini
............Muştulu seherlere göklerden rahmet insin
............Bu orduya komutan Oğuz Atam bilinsin.
Bundan böyle
Türk ilinde doğan
Gül nefesli bebekler
Beşiklerde övünsün.
Çaşıtların en güçlüsü diz çökerek
Eşiklerde dövünsün...
Yırtıcı şahindir öncüsü var yol açar
“Ak tolgalı beydir, bin atlı akınlarda”
Geçtiği yerlerde gül üstüne gül açar
Değil yaban elde, vallahi yakınlarda!
............Yağız atın topuğu yağılara ders versin
............Kara günler gelende bir Bozkurt yol göstersin.
Bundan böyle
Türk ilinde düğün olsun, toy olsun
Ay gecede yıldızlarla
Sarmaş dolaş görünsün...
Birliğime kem bakan göz: kör,
Fesat, fitne ve nankör
Yürümesin sürünsün...
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Aldım dip dedemden adımı Türkmen diye
Nerde Zülkarneynler tarihten silindiler?
Medeniyet bizden insanlığa hediye
Işığa varsa yol, Türkün destanı çiler
............Rüzgârı geçecek yiğitler ata binsin
............Türküler söyleyin, analarım sevinsin
Bundan böyle
Oğuz Atam kime verdiyse ad
O ad ile bizi sakın ola bölmesinler,
Aynı kökten gelen soylar ve boylar
Türküm diye meydanlarda
Can özünü bürünsün.
Tam yirmi dört koldan yirmi dört sancak
Bir bayrağın ardı sıra yürünsün.
Yürüsün hey koç yiğitler, dele dele yürüsün nice dağı
Çağı geçsin deli toynak, mızraklar ve kartallaşan kanadım
Anladım Hira’dan gelir, en mübârek ve en kutsal bir mesaj
Bir mesaj ki gök dolusu;
................................Kurtuluşum,
...............................................Yakın eder uzağı
İşte o mesajdan sonra
Türkmen denildi bana hey!
Ben Oğuz, Ben Selçuklu,
Ben Kayıyım Osmanlı’da altı yüz sene
Şahit buna doğu batı, kuzey güney
Hey ki hey! ! ! ...
-II“Şu destandı”, destanlar içinde gerçek bir destan
Tarihlerin aklını yitirdiği zamandı
Gitmişti hakan otağı uzak diyarlara
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Tam yirmi iki kişi kalmıştık biz
Hem de çoluk çocuk, hep birlikte
Bir kalede...
Sonradan iki yiğit daha çıka geldi
İki koca yürekli yiğit
Kalemize, içimize
Dili bizden, özü bizden, sözü bizden
Uzuncaydı saçları
Görülmezi görürdü göz uçları
Yıldızları yakalardı her gece
Çok kuvvetli avuçları
Hoş görü, tebessüm, aydınlık bir yüz
Sakin, mert, korkusuzdular gece gündüz
Onları gören Zülkarneyn:
-“Türkmenend bunlar” dedi de
Başka bir şey demedi, geldi, geçti...
Belli ki yirmidört boy idik biz bu kalede
Aynı dağın karı, aynı suyun gözesi
Ve Oğuz Ata’mın ordusunun ardı sıra
Görev yapan görevliler gözdesi...
*
Yazdılar böyle böyle anlatarak yazdılar
Gülce gelene kadar Zülkarneyn’i yazdılar
Kaşgar’ dan Mahmut’um ben, sözümü iyi bellen
Biz varız bu dünyada, olmasın asla sen ben!
Mustafa CEYLAN

(GÜLCE-Buluşma)
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Divanü Lügat-it Türk
BEŞ OĞUZ EFSANESİ
“Yuluğ Tekin” kaleminde “Kültigin” bir ışıktı
Orhun Nehri Vadisinde yükseldi âbideler.
Yiğitlik, aşk ve tabiat kopuzlarda koşuktu
“Aprınçur Tigin” söylerse, has şiir göğü deler.
..............Üç mısralık bentlerle mısra başı kafiyeler
..............Sav’dır ata sözleri, kurt ulur, zaman eler
..............Sagu’dan çıkar gelir, bir ozan ki “Çuçu” derler.
Efsâne efsâne çalar, söyler dile kolay
Aldım her sözünden Dedem Korkut havasını
Yesevi dergâhı bir benzeri olmaz saray
Postuna oturup anlasaydık sevdasını
...............Gör ey gözbebeğim Oğuz Kağan rüyâsını!
...............Bil ey köhne tarih yiğitlerin en hasını!
...............Bil ve çiz yeniden dünyanın haritasını!
-IIAllah millet yolundaydı yiğit Oğuzum
Anlatayım birer birer dinleyin kuzum:
Devletin zayıf olduğu bir zamanda,
En sevdiği atını ister düşmanları ondan
Verir...
Sonra,
Eşini isterler
Onu da
Evet onu da verir.
Daha sonra

13

Çorak bir toprak parçası ister düşman
Oğuz Kağan
Fırlar al ateş içinde yerinden:
“Verdim,
Evet verdim
Atım ve eşim
Kendi malımdı, bana aitti verdim,
Fakat
Çorakta
Olsa toprak
Milletimindir
Asla veremem! ” der
Ve toplar birliklerini
Ani bir baskın yaparak düşmanı
Mağlup eder, perişan eder, yakar, yıkar...
Önce devletim, milletim, vatanım
Sonra da şahıslar işte
Bir Türk Oğuz töresidir
Bu böylece biline
-IIIBilinmezdi; adı, sanı yoktu bir çok ulusun
Milâttan kaç bin yıl önceydi Orta Asya’da
Toynakların nal iziyle demir dağların
Erim erim eridiği zamanlarda,
Bir Bozkurt’un dolunayda çıkarak
Orduların önüne düştüğü
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Ve zaferlere yürüdüğü
Oğuz Kağan ikliminde
İcad edip tekerleği
Gacur gucur bir kağnıya
Takıveren bir el idi
Beyler beyi şol Kanglı Bey
Hey ki hey!
Aman ey!
...............Ve bugün;
...............Dönüyorsa tekerlekler, eriyorsa mesafeler
...............Uçak, tren ve otobüs, daha başka neler neler
...............Borçludurlar her birisi Kanglı Bey’in kağnısına
...............Hey ki hey!
...............Balam ey!
...............Alın, götürün bir anda beni
...............”Kanglı boyu” konuk eyler bilirim
...............Ben Oğuzum, onlar benim dayım, halam hey! ....
-IVİtil derim, Volga derim fark etmez
Bir çılgın su ki, köpürende susmaz ki
Oğuz Kağan ordusunu karşı kıyıya
Geçirmeli mutlaka kağnısıyla, atıyla
“Ne etmeli, nasıl olsun? ” diye düşünüyorken
Ağaçların içini oydu oydu, sarıp bağladı
Bir bilgindi çıka geldi hey! “Kıpçak” yaptı yani gemi.
O
Günden
Bu güne
Su kaldırır;
Yelkenler fora! ..
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Kayık,gemi,vapur
Düşülmez ki asla zora.
Aman, aman, aman hey!
“İçi oyuk ağaç demektir Kıpçak”
Soyu, sopu sever suyu yaman hey! ...
İskelede bekliyorum bir Kıpçak’ın kızını
Geliverse bakışıyla beni eder duman hey!
-VVe
Yolda
Giderken
Büyük bir ev
Görüverdiler:
Duvarları altın,
Pencereleri gümüş
Çatısı da demirdendi.
Kapalıydı çelik kapısı.
Ve
Baktı
Yaklaştı
Süzdü evi.
“Temürdü Kağıl! ”
Diyerek seslendi
Verdi sonra emrini:
........“Sen burada kal yiğidim
.................Aç çatıyı, aç kapıyı, aç!
.....................Soyun sopun olsun Kalaç! ”
...............Oğuzlayın bayrak bayrak yürüyüşün,
...............Yürü, sende yürü; geri kalma, çalış, düşün!
...............İşte böyle Kalaç, Kangıl ve de Kıpçak
...............Düşün, el ele verip, al bayrağın ışığında yollara
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...............Bozmayın birliği, dirliği aman!
...............Zaman, çok fena yaman..

-VIKağanların atları, kartaldı kanatları
Köpüktü ağızlarında nefes nefese
Rüyâ gören boz atların
İnatları..
Ya Oğuz Kağan’ın atı?
O nasıl bir attı ki,
Buzlarla örtülü büyük bir dağ içine kaçmış
Ve peşindekileri de
Günlerce uğraştırmıştı.
Yakalayıp getirenler
Dönmüştüler kardan adama
“Siz Karluksunuz” dedi Oğuz Kağan
Ve ekledi:
................“Karluksunuz!
..........................Buz Dağının içinde başı dik
...............................Yüzyıllarla buluşursunuz.
....................................Üşümek nedir bilmez,
.........................................Yürekten tutuşursunuz...”
-VIIKardeş çocukları, amca oğulları Oğuz’un
Karluk, Kıpçak, Kangıl ve de Kalaç...
Kaşgarlı Mahmut’un dilinden aldım
Sunmak için nesillere bunları.
Siz de, sizler de, kanmayın-aldanmayın yad'a-yabana,
Zorluklar karşısında sakın ola yılmayın!
Önce dil, sonra devlet –millet-aile
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Ve elbette unutmayın Yüce dini,
En sonra da “ben” diyenlerden olun
..............Rehberiniz bilim olsun,
......................Yüreğiniz sevgi dolsun...
.........................Keşif, icad, çare bizden insanlığa
...........................Armağan olsun...
...............................Yüce Türk Milletini boy boy, soy soy
...................................Yakın-uzak, akraba, bir, beraber eyleyen
......................................Yaradan’a hamdolsun...

Mustafa CEYLAN
(GÜLCE-Bahçe)
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Divan-ı Lügat-it Türk
BARSGAN EFSANESİ
Hey ki heyy! ..
Sesimin ulaştığı mor menekşe sana derim, sana heyyy! ! !
Kuzu sessizliği bakışlarına vurgunum biliyorsun
Biliyorsun içimdeki bulutta gizli fırtınalarım
En uzak kıyılarda özlemimin raksı var şimdi
Tarih utanır yalanlarından
Ben sana ağlarım...
Hey ki heyy! ! ! Amanın hey! ! !
Hani kara gecelerime düşerdi ateş topu sözlerin
Ve seslenirdin ya kor alev içinde
......................“Tarihi çevir nal sesi kısrak sesi bunlar
.......................Delmiş Roma’nın kalbini mızrak gibi Hunlar”
Derdin ya mor iklimde mor düşlüm
Ben aynı bozkırın deli rüzgârı
Unutmadım her bir sözünü
Seni düşünürüm...
Seher vakti Kaşgar’dan,bir gül uzat bana
Ya da bin menekşe busesi olur mu canım?
Çaladursun dedem Korkut kopuzunu yeniden
Ve sen
Barsgan çayırlarında koşan atların
Destanını anlat, susma anlat bana..
Nicedir rüzgârı esmiyor neden kutlu beldenin?
Bir haber gönder, bıktım, usandım gurbetlerden
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Deli kuşlar misâli peşindeyim senin...
Konuş ey şiir, sen de durma yaz ey kalem!
Dinsin gözlerimizdeki yaş, silinsin onca nem
Ve gerçeğin güneşi doğsun kara dağlar ardından
Kurtulayım, kurtulayım mor menekşe bakışlım
Bu hasretlik derdinden...
*
”Küçümseme Kaşgar’ı, ki merdanlar gömülmüş,
Hazreti Sultan Satuk Buğra Hanlar gömülmüş.
Halkı için can verip, düşman ile savaşmış,
Ol şehid ü kahraman Alp Arslanlar gömülmüş.
Yazmış “Kutadgu Bilig” halkı etmiş bahtiyâr,
Yusuf Has Hacip gibi ilm'erbablar gömülmüş.
Yadigâr etmek için cihana yazdı “Divanü Lûgat”,
Mahmudu’l Kaşgari gibi şeref-şanlar gömülmüş.
Celbetmiş Şavki’yi halk için ışıklar saçıp
Bu şehirde nice merdan-canlar gömülmüş. <*>
*
Barsgan: evet evet Barsgan
Issık göl yakınında on okların diyarı
Ata şehri Kaşgarlı Mahmut’un
At bakıcısı Barsgan’ın adını alan yer
Suyu güzel, havası güzel kutlu belde...
*
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Hey hey sultanım heyy! ! !
Köroğlunun babasıyım bir at için bir göz veren
Dadaloğlu dilim benim, Avşarlara söz veren
Mesafeler sıfırlayan yağız atlarla kaç bin asır yaşamışım
Hey civanım, mor fistanlım duy beni hey! ...
*
Liderleri, komutanları, hanları, sultanları
Bağbuğları, hakanları çek çıkar tarihten birer birer
Ve getir yanlarına
Sezarları, tiranları, cümle kahramanları olmaz mı?
Ve alıver bakalım altlarından
O güzelim atları
“Perukası düşen aktöre dönmez mi? ” cem-i cümlesi? ..(*)
Yıkılıp gitmez mi at olmayınca
Mağrur bakışlı saltanatları? ...
“Yeleleri alevden al bir ata binmişim”
Topuğunun sesini dolunaylar dinliyor
Rüzgâr kanatlarıyla nice düşman yenmişim
Zaferlere koştukça vallahi serinliyor.
İnce bacaklarıyla yaylanıp Çin seddinden
Su içiyor Ege’de, hasreti var Tuna’ya.
'Haşmetli kafasından, âhenkli gövdesinden'
Boncuk boncuk ter akar köpüren mavi suya.
Sular ki atlarımın dinlendiği son çizgi
Seyhun Ceyhun adını Seyhan Ceyhan yapanlar
Sular ki at kuyruğu, kabul etmez bir büzgü
Ömründe bir kez ata binmeyenler ne anlar?
Getirin hey getirin, yağız atlar getirin
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Işıktan hızlı koşan Buraklar düştü derde.
Zulmü var makinanın, yürüyen ölü filin
Rüyâ gören atların sonsuz vefası nerde?
Mustafa CEYLAN

(*) Kutluk Şavki (1876-1937) Kaşgar’da yetişmiş bilim sever bir
zattır. O, tahsilini; Kaşgar medreselerinde, Kahire’de,
İstanbul’da ve Moskova’da yapmıştır. Kaşgarlı Mahmut’u iyi
öğrenen ve şuurlu bilginlerden olan Kutluk Şavki, XX. yüzyılın
başlarında yazdığı “Kaşgar” adlı bir şiirinde bu mısralar
bulunmaktadır.
(*) ”Perukası düşen aktör” sözü üstad Necip Fazıl Kısakürek’e
aittir. Bu bölüm üstaddan ilhamla kaleme alınmıştır.
(GÜLCE-Bahçe)
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Divanü Lügat-it Türk
KAZVİN EFSANESİ
Alper Tunga Hakan’ın kızının şehri bura
Yakındır Buhara’ya, dayanır son sınıra.
Tunçtan bir kalesi var, kartallaşıp ordan in!
Gökçe kızı temsilen adına derler “Kazvin.”
Kazvin Kazvin can Kazvin
Tarihte destan Kazvin
Asırlardır sensizim
Gönlümde sultan Kazvin.
Türkçe gülümser güneş, ışıklar kadar çokum.
Gündoğudan batıya engel tanımaz okum.
..........“Kum” sözcüğü Türkçe’dir; Türkçe: Kaymak, bal, lokum.
..........Dilim varsa ben varım, dilim yoksa, ben yokum.
İnsanlık çiçeğinde hoş görüdür tek kokum.
Komşusu aç dururken uyumayan bir tokum.
Bir kent kurduk doğuda, “Kum” kenti yakınında
Pamuk, ipek, kadife, deri var çıkınında
Düşlerim bayrak bayrak yiğitler akınında
Cenk davulu vuranda, kılıç durmaz kınında.
............Semerkant, Taşkent ve Kum, üçe bölünür uykum.
............Acep bazı yerlerde, söyleyin neden yokum?
Doğudaki kentlerin bizim değil mi tümü?
Acem gözlü bir yılan, eritti mi gücümü?
Toynakların nal izi, şimdi demir yoludur
Tebriz Tahran arası yolcularla doludur.
Selçuklu ikiz kümbet yapayalnız ağlıyor
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Kırk sütunlu köşkte yâr, yüreğimi dağlıyor.
*
Baykend’ten başlayarak tüm Maveraünnehir
İyi dinle, bak, öğren, Türk’ündür şehir şehir.
Kazvin’den daha sonra Merv şehrini kurmuşuz,
Dağa, suya, toprağa Türk mührünü vurmuşuz.
Nerde ki saatleri Türk Türk diye kuran el,
En çılgın takvimlerin kulağını buran el?
Nerde ki kırk yiğitle Çin Seddi’ni yıkan at,
Göktaşından ağır söz, şimşeklerden saltanat?
*
Hey ki canda canım hey, hey ki balam, ağam hey
Vuruldu hey Kazvin’ de, vuruldu Siyavuş Bey
Alper Tunga damadı Qaz kızın eri idi.
Kurdun, kuşun, dilinden anlayan biri idi.
Her yıl belirli günde toplanır da Mecuslar
Siyavuş’un kabrine adak adar, gül koyar.
Kesip te kurbanları, kurbanların kanını
O mezarın üstüne dökerler, adeti var.
*
Hey ki canda canım hey, Mahmut’um Kaşgarlıyım
Sözümü dinleyiniz, ben neden efkârlıyım?
Kim demiş ki bu iller, Farisînin ilidir?
Toprağı vatan yapan, bayrak ile dilidir.
Beşbin fersah genişlik, üçbin fersah enlidir
Dön de bir bak tarihe, bu iller hep senlidir.
Diyar-ı Rum’dan Çin’e uzanan bu topraklar
Adımızı sayıklar, göz yaşımızı saklar.
Çalkalansın Hazer’im, kıvransın, yansın artık
Doğ ey şahin bakışlım, çağlar uyansın artık!
Alper Tunga kızının
Oyun yeridir Kazvin
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Uçsun Elbruz Dağı’na,
Zeytin dallı güvercin
Kazvin Kazvin can Kazvin
Gözleri ceylan Kazvin
Kurban olsun uğruna
Mustafa Ceylan Kazvin.
Mustafa CEYLAN
(Gülce- Buluşma)
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Divanü Lügat-it Türk
TÜRK TAKVİMİ EFSANESİ
(-BARS: 12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİNE DAİR)
-ITöredir gürül gürül ırmakça akar gelir,
Deler de takvimleri vallahi çıkar gelir.
Zengin dil, zengin halkın birliğinin simgesi
Ona lügattir derler, bu birliğin gür sesi
Efsânesi on iken, Ikidir menkıbesi
Töredir gürül gürül ırmakça akar gelir
Bozulmasın birliği ulusumun ey Rabb’im!
Ayyıldız sevdasıyla dolsun taşsın şu kalbim
Bell’olmaz haykırır da belki bir gün o takvim
Deler de takvimleri vallahi çıkar gelir.
*
Zembereği saatin çağların sancısında
Kaşgarlının elinde göğü tutar direği
Göç yolları boyunca kanatlanır güvercin
Bin gül açar yârimin bilirim acısında.
*
Bütün Türk boylarının yaşadığı yerlerde
Akça kuzu safllığı, akça süttür doğar gün
Seherlerde esen yel, özgürlüğe gebedir.
Kutlu bir düzendir, konuşulmaz korkakça.
Ve
Konuşur yiğitçe, mertçe
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Erkekçe konuşur Kaşgarlı Mahmut
Anlatır o günlerden bizlere
Bizi bize anlatır
Anlatır da ay balam
Sanki
Göğü yere ağlatır…
*
Işıklar düşende yeni doğan bebeklerin yüzüne
Gündüzüne Kaşgar’ın yağanda yağmuruyla gül
Eşiklere tutunanda yüzyılların türküsü
Dil verilende anadan süslü beşiklere
Varken hokka divit kâğıtların yanında
Bilgeler bilgesinin kartal bakışı
Yüzyılları delmeli ve gelmeli
Aşıp gelmeli zamanı hem de
Tarihleri
Yaza yaza gelmeli,
Takvimleri
Çize çize gelmeli
Gerçekleri
Süze süze gelmeli
Efsâneyi
Dize dize gelmeli;
Bugünlere gelmeli.
Kaşgar, Türkmen, Kalaç ve Çigil boylarından
Çin’e, Tibet’e,
Hind-i Çin’e,
Mançurilere ve Moğollara geçende töremiz
Ilgıt ılgıt esende felsefemiz insan yüreklerine
Demeli, söylemeli, yazmalı
Ustalar ustası
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Kaşgarlı Mahmut usta
Bars maddesine geldiğinde
Bakmalı kaldırıp başını göklere
Ve Türk’ün takvimini
Bırakmalı söz üstüne
Ve göz üstüne sürme gibi
Çekmeli ölümsüz sözcükleri...
-IIBozkırda çayır çimen
Göçer bir hayat
Yaşıyorken ulusum
Belirtmek için
Ekip biçme zamanın
Yaylalara yazın
Göçmeye hep beraber
Kışlağa kışın
.................Çevirmişler
..............Bakışı
..........Göğe
Yapmışlar takvimlerini.
Sonra da
On iki çeşit hayvanın
Alarak adını on iki yıla
Ad vermişler;
................Yaşlarını çocukların
............Tarihlerini savaşların
........Belirleyip mevsimlere rengârenk
...Tad vermişler...
Çıraklığa gönül,
...Tecrübeye, bilgiye, ustalığa
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.......Saltanat vermişler..
Ve daha daha başka şeyleri
Dönmesiyle yılların
Hesaplayıp bilmişler,
Geçmişten geleceğe
Taşımışlar anıları
Analara kanad, bebelere hayat vermişler.
“Nasıl olmuş bu? ” diye soracaksanız eğer
Marifetnamede Erzurumlu İsmail Hakkı’nın
Seksen üç beyitlik yazdığı destan gibi
Biz de Kaşgarlıdan dil alıp dilimize
Nakışlayalım olmaz mı?
Gülce gülistan gibi
*
Türk Hakanlarından biri
..........Kendisinden birkaç yıl önce
...............Meydana gelen bir savaşı
.....................Bilmek, öğrenmek istemiş
..........................Anlatanlar o savaşın
...............................Yanılmışlar yapıldığı yılda
*
Biz bu tarihte nasıl yanıldıksa
Bizden sonra gelecek olanlar da yanılmasınlar
Yanılmasınlar offf yanılmasınlar! ! !
Yanılan yanıltır, devirdir akar done done
Yanılan isimler gelecek çağlarda
Dilerim bir daha anılmasınlar
Anılmasınlar oyy anılmasınlar! ! !
Yiğitlerim, yalvaçlarım, ak sakallı bilgelerim
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Hiç bir şey bilmez sanılmasınlar
Sanılmasınlar vayy sanılmasınlar! ! !
*
Zaman üzre yakışır mı yiğitler?
Bu ulusa bu yanlışlık söyleyin!
Bundan sonra yanlış yapan olursa
Sofralardan kalkamasın aç olsun
....................Tez toplansın bu meydana kurultay
..........................Konuklara ikram edin mutlaka
................................Bağdaş kurup çekinmeden yesinler
...................................Yesinler,
........................................Kazan kazan sütlaç olsun.
Çağırmışız yedi iklim dört köşe
Bir noksanı gidermeye buraya
Gelmeyenin içi rüzgâr dolsun da
Bakışı,
Kalaylanmış bakraç olsun
*
Hep beraber biz şimdi
Korkut Ata töresince
Göğün
On iki burcu ve on iki ay sayısınca
Her yıla bir ad koyalım;
Bu yılların geçmesiyle
Öleni, yiteni, doğanı,
Barışı, savaşı, ekini, samanı
Ve güneşe gülümseyen tuğlarımız
Bayrağımız, sancağımız tül yaparken zamanı
Zaman denen gerçeğe
Takılacak taç olsun.
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Ulusumun arasında
Unutulmaz andaç olsun.
*
Onaylar kurultay, hakan önergesini
Söz olsun baldan tatlı, bilgece
Ağızlarda dil,
Gül açıp, güllaç olsun..
Diyerek
Ava çıkar hakan;
.........“Yaban hayvanlarını Ilısu’ya doğru sürsünler”
.................Sürsünler hele
.......................Durulmasın iki eli böğründe
.............................Sözlerimiz, uyuyanı
.....................................Uyandıran kırbaç olsun! ”
*
Ilısı derler,
Bir büyük ırmak
Hayvanları sıkıştırarak
Hakanın emriyle
Sürer suya doğru halk.
Suyu geçer hayvanların on ikisi
Her geçenin adı bir yıla ad olarak verilir.
.......................İlk geçen sıçgan (sıçan) imiş
..........................Senenin başı bu adla anılmış
.............................Ve “sıçgan yılı” denilmiş.
..................................Bundan sonra sırasıyla
......................................Suyu geçen hayvanların adları
............................................Verilmiş yıllara
..........................................'Ud yılı (öküz yılı) , Pars yılı (bars yılı)
.........................Tavıçgan yılı (tavşan yılı) , Nek yılı (timsah yılı)
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........................Yılan yılı (yılan yılı) , Yund yılı (at yılı) ,
..............Koy yılı (koyun yılı) , Biçin yılı (maymun yılı) ,
........Takagu yılı (tavuk yılı) , It yılı (kopek yılı) ,
....Tonguz yılı (domuz yılı) ,
..Denilmiş
Ve
Sayı tonguz yılına varınca
Dönülerek yine sıçgan yılı başlasın…”
*
Tam on iki hayvan,
Tam on iki yıl
Kaç bin devir taş yürekle
Peşpeşine dönsün de
Ucu sivri çelik zaman
Hiç durmayan topaç olsun.
Hekimlere haber salın, durmayın
Her bir yılı on ikiye bölerek
Onikiyi onikiyle çarpsınlar
Bitkilerin yaprağından, kökünden
Yaralara bir ömürlük
Ellerinde ilâç olsun.
Devenin sırtına çıkarsa bir fare
Suyu geçip de inmeden yere
Yavrusuna haber verin, unutman
Bu haber de farelere
Övünç olsun,
Kıvanç olsun.
Türkmen yaylasında doğan güneşleri
Toplayın gözlerden, gönüllerden teker teker
Ak topuklu bir gelinin ocağına sürün de
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Al ateşler üstünde
Kızıllaşan saç olsun…
Kül görünce agnanmasın develer
Kaçmamıştır kuma hörgüçten inip sıçgan
Boşuna sinir-öfke, boşuna kin-nefret
Hoşgörüyü destan etsin ufuklar
Türkilleri bayram etsin,
Birleşsin, umut dolsun.
Söyleyin takvimlerin yaprağına
Ayrılığa tıkaç olsun.
*
-IIIAnadolu derler en parlak yıldız
Sanki Yesevinin ilindeyim ben
Bugünden yarına aşkla hazırız
Yunus Emrelerin elindeyim ben
Yağmurda türküyüz, rüzgârda hızız
Pir Sultan Abdal’ın selindeyim ben
Kurun saatleri Türklüğe kurun
Bilin ki saatin pilindeyim ben
Bir başka lisânda aramayınız
Kaşgarlı Mahmut’un dilindeyim ben
Mustafa CEYLAN
(GÜLCE-Bahçe)
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Divanü Lügat-it Türk
ÖGE- ALTUN KAN EFSANESİ
Kaşgarlı Mahmut’un kardeşiyim ben
Yazdığım her şiir ondan hatıra.
Dünyanın en güzel dili Türkçe’mle
Cihanı doldurdum birkaç satıra.
Yeryüzüne ilim irfan öğrettim
Bilim kürsüsünde yazılı adım.
Işıkla yoğruldum, aşkla sabrettim
Yırtmak karanlığı asıl maksadım.
Güngörmüş bilgeler, Korkut Atalar
Her dönem bağrımda sanki meş’ale.
Dualar, âminler içindeki yâr:
Masmavi çinide zikreden lâle.
Kaşgarlı Mahmut’un kardeşiyim ben
Dünya haritası benden sorulur.
Kubbeler, sebiller; minarelerden
İnancımın altın mührü vurulur.
Yürürüm omzumda alıç heybesi
Çin’den Viyana’ya doğru yürürüm.
Divan-ı Lügât’ın sesimde sesi
Sır çözülür, gözsüz bile görürüm
Efsâneler gönlüm, destanlar ruhum
Türküler söylerim, Anadolu’da.
Milletim ben sana kurban olurum
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Öpeyim elinden şöyle bir dur da.
Gençlerim var, büyük sözü dinleyen
Kardeşim Kaşgarlı anlattı bana
Bir müfreze gençin tam ortasına
Töremizdir
Giderken savaşa tecrübe gerek,
Bir “Öge” konulmalıdır.
Zafer akıllının, zafer tekniğin
Zafer bilimin, birliğin zafer.
Kulak verelim ay oğul
Bakalım neymiş Öge ve Altun kan
Kardeşim Kaşgarlı anlatsın
Biz dinleyelim:
“Öge: Akıllı, olgun
Güngörmüş bir kişidir.
Nice gençin içinde
Hakanın kardeşidir.
Tegin’den bir kademe
Aşağıda durandır.
Düşmana darbesini
Korkusuzca vurandır.
Bu adın kökenini sizlere anlatayım;
Verin, zamanı verin, Zülkarneyn’e atayım.
Zülkarneyn’in ordusu Çin’e ulaştığında
Kim tutar ırmakları, kabından taştığında?
Ve bayraklaştığında Türklük denen o deha
Yıldırımdır, tayfundur; eşi gelmez bir daha.
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Toplandı genç erkekler
Yiğitler bir müfreze.
Nerde yaşlı bir Öge?
Önder olsun herkese.
Savaş meydanlarında
Tecrübeli bu kişi
Kılıç çala, ok ata
Çarpışmayı bilişi.
Savurdular, bozdular öncü birliklerini
Nice mezar kazdılar, yapıp bildiklerini.
Döndü kılıç havada, bacak, kelle kopardı
Askerlerden birinin koca karnını yardı.
Meğer ki er, beline sarmış para kesesi
Al kan ile karışık çıktı paranın sesi.
Çil çil altın döküldü, kanla karıştı para
Tüm dikişler söküldü, tarihin göğsü yara.
Ertesi gün meydanda, görenler manzarayı
Merakla soru sordu, bırakıp oku, yayı.
İçlerinden bir yiğit demiş: “Bu altun kandır,
Gayri bu dağın adı, söylene Altundağ’dır.
Altındağ’da Altınordu at bine;
Atlarımız
Ala baharda
Albayrakla
Akça güzel ay balam...
Akça kız mı?
Hiç sormayın aman bana!
Bir Uygur güzeli ki o
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Anlatılmaz, anlatamam.
Kaşgarlı Mahmut’un kardeşiyim ben
İki dil diyenler lânetim size.
Ne istiyorsunuz memleketimden?
Çekin ellerinizi üzerimizden
Bırakın, bırakın bizi bize...
Mustafa CEYLAN
(GÜLCE-Buluşma)
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Divanü Lügat-it Türk
TUTMAÇ EFSANESİ
Yakındılar açlıktan
Bitmişti erzakları.
Sanki düşecek yere
Çaresiz bayrakları.
Türk iline gelmeden
Ya kılıç, ya kındılar;
Komutan Zülkarneyn’e
El kadar yakındılar.
Diz vurdular eşiğe
Açlığı yakındılar:
“Karanlık bir diyara düştük ki perişanız,
Bitirdik ne var ise, rüzgâr dolu bir hanız.
Kalmadı dizde derman, açız, kırılıyoruz
Doğrulup da bir adım atsak; yoruluyoruz.
Ya izin ver varalım, geri gidelim geri
“Tutma aç” bizi burda, kaybettik gözden feri.”
Diyerek, eğilip yer öptüler
Komutana hep böyle yakındılar.
*
Komutan Zülkarneyn’e göre:
Bu nasıl bir çileydi, bu nasıl bir istekti?
Ocaklar, kazanlar boş, tencereler köstekti.
Karar verdi, topladı; hikmet-ül meclisini,
Sordu, danıştı. Dedi: “Neden boştur bu sini?
“Tutma aç” diyor asker, yürüyemem ben diyor
İleri gitmek nerde, sanki geri gidiyor.
Ey benim bilginlerim, en akıllı dostlarım!
Çare bulun bu derde, yollar kalmasın yarım.”
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*
Birkaç gün sonra meclis, toplanmıştı yeniden
“Tutmaç” diye bir yemek, her üyenin dilinden...
Diyorlardı ki:
“Bu yemek,
Vücuda güç, yanaklara renk verir.
Hazmedilmez çabucak
Suyu bile içilir.
Türk mutfağının
İyi bilinen
Bir örneğidir.”
*
Türk mutfağı, dünyanın en özel mutfağıdır,
İnsan ayırt etmeden sağlık, lezzet dağıtır.
Misafir ağırlamak, aç doyurmak ilkemiz
Gelinlerin yüz akı, pırıl pırıl, tertemiz.
Çatal, bıçak, kab kacak; aş, ekmek, kepçe, kazan
Bacadan çıkan duman, der ki helâlden kazan.
Nice sofra süsleyen, nice karın doyuran
Namımızı dünyaya, tarihlere duyuran.
Her iklime, bölgeye; her ağıza bin bahar
Eşi bulunmaz cemre, Türk ilinde mutfak var.
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Tencere, tas, tavamız, beslenmek bir davamız
Mutfağımızla güzel, misler gibi yuvamız.
Gençlik ve zindeliktir, kaynağı güç-kuvvetin
Önemli kültürümüz, dermanı göz ve dizin.
Ruhudur anaların, gururu bacıların
Vücudun ilâcıdır cevabı sancıların.
Bayram eder damaklar, iner mideye sır
Türk mutfağı, dünyanın en güzel mutfağıdır.
Mustafa CEYLAN
(GÜLCE-Buluşma)
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Divanü Lügat-it Türk
BÖKE EFSANESİ
Kalpak da bizim, sarık ta,
Söz konusu vatan olunca
Gerisi teferruattır.
Yedisinden yetmişine
Dağlarıyla, taşlarıyla bu yurt
Durur kıyama...
Şüheda bile takar süngüyü
Fırlar kabrinden..
*
Sığınıp Yaradan’a, yüklendiler düşmana
Kurtuluş savaşında sarıklı mücahitler.
Bir anda yetiştiler dua dua her yana
Kurtuluş savaşında sarıklı mücahitler.
Süngü, bomba, top, tüfek; iman dolu bir yürek
Kıbleye yönelerek, Yaşasın yurt diyerek
Ezan, bayrak, vatana, can verdiler gülerek
Kurtuluş savaşında sarıklı mücahitler.
Dediler: “Peygamber’in övdüğü millet biziz,
Bu topraklar, bu gökler bizimdir, bu su, deniz
Emrinde Atatürk’ün ya Gazi, ya şehidiz...”
Kurtuluş savaşında sarıklı mücahitler.
Şahin Bey, Kara Fatma, bizdendir Sütçü İmam
Efelerle, seğmenle kadromuz oldu tamam
Evliyâlar, erenler; üstelik Hacı bayram
Kurtuluş savaşında sarıklı mücahitler.
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Bir duayla dağları yerlerinden söktüler
Düşmanın tepesine ölümüne çöktüler
Düştüler peşlerine, Akdeniz’e döktüler
Kurtuluş savaşında sarıklı mücahitler.
Ana, bacı, kız, kızan yürüdü peşlerinden
İlham aldı Mehmetçik parlak güneşlerinden
Isındı geceleri “amin” ateşlerinden
Kurtuluş savaşında sarıklı mücahitler.
Her köyden, kasabadan, koşup Kemal Paşa’ya
Dediler, emrindeyiz; Türk’ün adı yaşaya
Yürüdüler kağnıyla, atla, bazen de yaya
Kurtuluş savaşında sarıklı mücahitler.
*
Muhammed-el Kaşgarî
Sayıca kalabalık düşman yenilir neden?
İşte bu soruya “Böke” maddesinde vermiş cevap;
Anlatıp destan eylemek, bize de olsun sevap.
*
“Yetti başlıg yel böke
Yedi başlı ejderha”
*
Bu sözcükle savaşçı tanımlanır, ad alır
Yabaqu şeflerinden biri: Böke Budraç’tır.
Yüce Mevlâ, Yaradan,
Bu kâfirin sonunda, tam yediyüzbin kişilik ordusunu
Gazi Arslan Tekin’in kırkbin Müslüman askerine
Yenik düşürmüştür.
İman, inanç derler
Dağı deler.
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Azim, ilke, birlik derler
Azı çok edip, çoğu eler...
Der ki Kaşgarlı’m
“Sordum;
Bu savaşa tanık olanlara,
Dedim:
-“Çokça olmasına rağmen düşman birlikleri
Sebebi neymiş, aza yenildikleri? ”
Dediler:
-“Biz de buna şaştık
Tutsak olan zındıklara
Kalabalıktınız, neden bu bozgun?
Neden mağlup oldunuz, neden?
Diye sorduk.
Kâfirin askeri, aynen şöyle dedi:
-“Davullar çalınıp borular ötmeye başladığında
Önümüzde boydan boya uzanan bir dağ gördük,
Yemyeşildi, gökleri kaplıyordu.
Üstünde sayısız kapı vardı dağın
Açılan her kapıdan üstümüze
Ateşten oklar yağıyordu.
Sersemledik, kaldık orda
Ve
Yenildik “ dediler...
*
İşte olay bu,
Kaşgarlı ekler:
-“Bu, sevgili Peygamber’imizin
İnananlar için sürüp gelen
Çağlar çağı sürecek olan
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Bir mucizesidir.
Böyle biline...”
*
Biz de deriz ki:
Kalpak da bizim, sarık ta,
Söz konusu vatan olunca
Gerisi teferruattır.
Yedisinden yetmişine
Dağlarıyla, taşlarıyla bu yurt
Durur kıyama...
Şüheda bile takar süngüyü
Fırlar kabrinden..
Mustafa CEYLAN
(GÜLCE-Buluşma)
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Divanü Lügat-it Türk
BUKUK EFSANESİ
Gözümde durmaktadır, fakire, fukaraya
Bayram sabahlarında ekmeğini bölüşün.
Bin tebessüm baharı serpiştirir araya
Nasrettin Hocamızın anlattığı güldüşün.
Işıklar iğne ucu, söyle nasıl çuvaldız?
Kaç bin yıl ötelerden ışık gönderir yıldız?
Atom içi çekirdek, sonsuz boşlukta bir hız
Çözülmez bilmeceler, düşün Allah’ım düşün.
Ölüyüz şehirlerde, yer altında diriyiz
İçi boş bir ağacız, güya sözde iriyiz
Vur patlasın çal oyna, bir camın esiriyiz
Parçalansın şom ekran, yoksa adam-ı düşün!
Türküleri değil de insanları yakanlar,
Günlük güneşlik göğe karanlığı çakanlar,
Yetim ile yoksula tepelerden bakanlar
Fazla yukarda durman, biraz aşağı düşün.
Ünlü olmak isterdin kaldın mı tek başına?
Hırsı, kini, öfkeyi nakışladın işine
Çevirip koltuğunu sağa, sola boşuna
Ham hayâller emerken dalıp gördüğün düş, ün.
Yıkıldın yalanlarla, yeni baştan yapıldın
Elden ele dolaşan mühür yemiş bir puldun
Yalancıydı aynalar, şan, şöhrete kapıldın

45

Diyemedin nedense, gayri yakamdan düş, ün!
Yunuslayın omzuma alıverdim heybeyi
Bıraktım caddeleri oldum artık ev beyi
Diz çöküp bir eşiğe ettik kutlu tövbeyi
Çıkarın adımızı kirli hesaptan düşün!
Neler neler anlatır, destanlar, efsâneler?
Kaşgarlı Mahmut derler zamanı böyle eler.
Adem elması neymiş öğrenelim beraber?
Unutmasın takvimler ebcedle tarih düşün.
*
Adem elmasının iki yanında(*)
Bir parça deriyle et arasında
Fergana’da Şıqnı’da oldukça yaygın
Nesiller muzdarip bu şişkinlikten.
Öylesine şişkin bazılarında
İmkânsız kendi göğüslerini
Yahut da ayakuçlarını
Görmeye engel
O kadar
Büyük
Yük...
Anlatırlar:
Geveze kâfirmiş bizimkiler
Günlerden bir gün
Allah’ın Muhammed Peygamberi(s.a.v) ’nin
Sahabesi akın etmiş onlara.
Bizimkiler,
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Yani atalarımız
Gür sesleriyle haykırarak
Çığlıklar atarak
Baskın düzenlemişler gece.
Bozguna uğramış
Sahabenin ordusu.
Ulaşmış bu haber Hazret-i Ömer’e
Ve ilenmiş Ömer...
Bu boğaz konusu
Ondanmış meğer.
Anlatıp gelirler nesilden nesile
Bu öyküyü böylece.
Bugün evet bugün
Gür sesli tek insan yoksa içlerinde
Sebebi budur.
İşte Kaşgarlımın “bukuk” diye yazdıkları bunlardır.
Hikmet vardır nice hikmet içinde
Hele bir dinleyin, kulak verin birazcık
“Bukuk, bukuk” diye inleyen gırtlak
Dünya misal, neden yusyuvarlak?
Efsâne, efsâne demetleyelim,
Bunu da biz ekleyelim:
“Hayvanlardan birisi
Hakim olamayıp nefsine,
Yasak elmalardan birini
Koparmış koparmasına,ancak
Ağaç solup toza dönmüş...
Korkmuş, ürkmüş hayvancağız

47

Titremiş koşa koşa
Hazret-i Adem’in yanına gelmiş
Anlatmış olanları.
Adem babamız,
Acımış o hayvana
Kanıtı yok etmek için
Yutuvermiş elmayı.
Ve elbette
Kalıvermiş elma boğazında.
Adem elması diye
İşte buna derler dostum...
*
“Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler...”
Biz anlattık, söyledik
Teşekkür ederiz
Hanımlar, ağalar, beyler
Cümlenize...
Mustafa CEYLAN
--(*) Adem elması:Gırtlak çıkıntısı
(GÜLCE-Buluşma)
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Divanü Lügat-it Türk
ÇİĞİL EFSANESİ
Türkçe: Bizi var eden,
Daim bahtiyâr eden.
Şu güzelim ülkeyi
Eşsiz bir diyar eden.
Türkçe: Dil çimentomuz
Dimdik, ayakta, sonsuz
Birliğe ve dirliğe
Saf saf ve omuz omuz...
Türkçe: Karanlık yırtan,
Türkçe: Barış fışkırtan.
Başka dile özensen
Türkçe der: Utan, utan!
Türkçe: Esenlik, umut
Türkçe: Bal damlatan dut.
Öğrenci, öğretmende
Türkçe: Kaşgarlı Mahmut.
Sil!
Durma
Sil hemen!
Ayrılığı
Kaldır aradan,
“Sen, ben” deme, “biz” de
Düşmanı sevindirme
Sen yiğitsin, sen asil!
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Sahip çık ki diline
Olmayasın sefil.
Aman dikkat et!
Alma mendil,
İyi bil
Türkçe
Dil! ..
Türkçe’nin ilk lügatı Divan ü Lügat it Türk
İki menkıbe ile on efsâne getirmiş.
“Bunları birer birer çevirip manzumeye
Ondan sonra yanıma koşa koşa gel” demiş
Pirimiz, üstadımız Mahmud el Kaşgarî’miz.
Demiş ya;
Biz de aldık kalemi ele
Kapılmadan yaban sele
Yazmaya başladık
Başladık ya
Sıra geldi Çiğil Maddesine
Görelim ne demiş dilimizin mimarı
Dinleyelim olmaz mı?
Der ki:
Üç Türk taifesinin adına derler Çiğil
Birincisi:
Barsgan’ın ötesini
Yurt edinmiş göçmen bir halk.
İkincisi:
Talas kente yakınca
Daracık bir bölge ki
Toz, toprak, biraz da kil
Adı Çiğil...
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Zülkarneyn’in ordusu
Geldiğinde bu yurda
Çeşmesini bulutlar
Açıvermiş yollara.
Yollar, yollar çamurdan
Yollar, yollar geçitsiz.
Bunu gören Zülkarneyn:
“İn çügüne ast” demiş(*)
Ve eklemiş emrini
“Bu yere kale yapın
Ya da bir bina çabuk! ”
Yükseltmişler kaleyi
Hem de kısa zamanda.
Elbette ki adına
Demişler “Çiğil Kale”
Bu tarihten sonra, bu yerde oturanlara
Çiğil denmiş ay balam, savaşcı bir il Çiğil.
Dil aldım Kaşgarlı’dan burcu burcu Türkçe dil
Sakın ola özenip gayriye verme meyil.
Üçüncü Çiğil taifesiyse:
Kaşgar’da birkaç köyde yaşamaktalar çil çil
Bu köylerin halkı da, göçebedir, göçmendir.
İki çadır bir direk; tuğla, taş, toprak değil.
Özel bir üslûb ile giyinir insanları
Çiğil üslûbu derler, moda diye bak, eğil.
Ceyhun’dan yukarıya, Amuderya’ya kadar
Çiğil Türklerine tapuludur bunu bil! ..
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*
Türkçe: Kimlik belgemiz
Türkçe: Lisan tertemiz
Türkçe: Ana, baba, yâr
Oğul, evlâd, ata, biz.
Türkçe: Has şiirimiz...
Mustafa CEYLAN

(.) ”İn çüğüne ast”: Bu çamurdan kaçış yok, bu nasıl çamur.
(GÜLCE-Bahçe)
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Divanü Lügat-it Türk
CİN EFSANESİ
Cin çiwi
Çiwi cin...
Kaşgarlı anlatıyor:
.......”Bir savaş durumunda
.......Ordulardan evvelce
.......Cinler çarpışırmış
.......Ülkesi için.
Cinlerin savaşında
Hangisi kazanırsa
Ertesi gün mutlaka
Aynı ülke ordusu
Galip gelirmiş.
İddia bu
Cin çiwi
Çiwi cin...
Cenkten önceki gece
Çıkmazmış çadırından
Türkün yiğit askeri
Cinlerin oklarından
Korunmak için.
Yaygın bir inanç işte
Cin çiwi
Çiwi cin...
*
Zafer, bir gece evvel; son taktik, son plandır
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Her yürekte bir iman, imansa komutandır.
Ertesi gün buluşur orda mânayla madde
Kahramanlık türküsü söyleterek serhadde.
Süngülerin ucundan görünüz kâinatı,
Çift değirmen taşıyla öğütünüz hayatı.
Varın çözün bu sırrı, uzuyorken boyunuz
Eşyanın gömleğini elinizle soyunuz.
Bir komutan emriyle vurulun göğsünüzden
Filim şeridi ömür, aksın, göz önünüzden
Dolu yağmasın diye demir atın dışarı
Çaput bağlan türbeye, bel ki orda başarı
İşte toplumsal kaygı, içinde vardır saygı
Bir bilinmez yazgıdır, alınlarda bu yazgı.
Sırla dolu zerreler,
Kürreler sırla dolu.
Atomdan devasa sistemlere
Dönüş ve kıvranışa kadar.
Bitki, hayvan ve eşya
Görünen, görünmeyen
Bilinen, bilinmeyen
Zikrin halkasında her şey;
O sebeple susmuşum
O sebeple arınmışım, yunmuşum...
Bir ocağın alevine atmışlar
Yanmışım, kavrulmuşum...
Kaybettikçe savrulmuş
Yanardağ olup hakikat göklerine
Püskürmüş, kudurmuşum.
*
Çiwi cin
Cin çiwidir...
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Batıldır battal değil, ne desek bilmiyorum
Çok nazik bir husustur, yapamam asla yorum
Tutmayın ey seneler, iklimler; tutmayın beni
Kaşgarlı’nın yolunda emekliyorum...
Mustafa CEYLAN
(GÜLCE-Buluşma)
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ADANA-LOKMAN HEKİM EFSANESİ
Derler ki:
Bütün doktorların üstadı, piri
Lokman Hekim diye bilinen biri
Dilinden anlar
Türlü türlü otların
Ve çiçeklerin
Her yaprağı bir ilâç…
“Al beni kopar”
Diyerek bitki bitki
Hep ona koşar
Dağ, bayır, ova, yamaç…
Diyar diyar Dünyayı dolaşır Lokman Hekim
En son Çukurova’ ya ulaşır Lokman Hekim
Bu öyle bir ova ki kan düşse fışkırır can
Binlerce nebatında bulunur derde derman
İnsanlığı kurtarmak azmiyle hastalıktan
Diyar diyar Dünyayı dolaşır Lokman Hekim
Derdi veren Yaradan, dermanını da vermiş
Çareyi bitkilerin sinesine gizlemiş
Akdeniz’e uzanan ırmakları özlemiş
En son Çukurova’ ya ulaşır Lokman Hekim
*
Bereket dolu toprak sanki bire bin verir
Misis derler bir şehir avuçlarında erir
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Hastalanan her insan dermanını buldukça
Destan eder Lokman’ı derdinden kurtuldukça
*
Derler ki:
Misis şehrine yerleşen Hekim Lokman
İnsan insan deva olmuş her derde
Çevresinde ne kadar hasta varsa
İyi olmuş hepsi de...
Hastalıksız sapa sağlam
Yaşamaya başlayanlar
Lokman’a gelerek
Ölümsüz olmak için ölüme
Bir çare bulmasını
İstemişler…
İstemişler…
Lokman Hekim bu
Cümle doktorların
Cümle eczacıların piri
Bulmak için ölüme
Ölümsüzlük sunacak son bitkiyi
Adım adım başlamış dolaşmaya
Koca Çukurova’yı…
Günlerden bir gün
Bir çınarın altında uyurken
Bir ses duymuş:
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“Lokman! Lokman! Uyan Lokmannn!
Bitsin bunca zamandır
Araman ve taraman
Ölümün ilâcıyım ben
Uyan Lokman, uyan Lokman!
Bundan böyle insanlara,
Ve dahi hayvanlara
Ölüm yok, yok ölüm Lokman”
Kan, ter içinde uyanan Hekim Lokman
Müthiş bir heyecan içinde
Kendisine seslenen otun
Koşmuş yanı başına.
İlâcın nasıl yapılacağını öğrenmiş,
Yazmış bir deftere.
Otu da kopararak,
Koyulmuş
Misis'e doğru yola…
Misis’e varırken,
Ceyhan Nehri üstünde
Misis Köprüsü'nde duraksamış.
Defteri de elindeymiş.
Defterine yazdıklarına bakarak
İlâcı yapmaya durmuş.
Tam yapıp bitireceği sırada,
Âniden esen rüzgâr
Defteri de,
Otu da
Uçurarak
Düşürmüş suya.
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Efsane bu ya;
Lokman Hekim de
Bu yüzden ölüme çare olacak ilâcı
Bulamamış bir daha.
Ve yüz çevirmiş cümle otlar
Susmuş çiçekler, ağaçlar, dal ve yaprak
Lâl kesilmiş kır, bayır, ova
Hiç konuşmamışlar,
Konuşmamışlar…
Mustafa CEYLAN

(GÜLCE-Bahçe)

59

ADAPAZARI (SAKARYA)
SAPANCA GÖLÜ VE AĞAÇ BABA
EFSANELERİ
……...……….Üstadım Mehmet ÖZDEMİR’e saygılarımla.
“Hani bir nehir var ya
Sessiz sessiz akar ya
Bir adı Anadolu
Bir adı da Sakarya…
İçine dönük derin
Kaynağı perilerin
Mavi, yeşil gözlerin
Yürekleri yakar ya.
Kutsal sütünü nehir
Toprak anaya verir,
Doğmuş bir güzel şehir
Adı Adapazar ya…”(1)
Sakarya ey Sakarya!
Su perisi “Nana” kızın
Nilüferce kokar ya
Akça badem çiçeğine
Aşık olup her Temmuz’da
Umudunu Kıbele’nin
Saçlarına takar ya…
Ay aydın ay tanrıçası
Bağrı yanık toprakları
Ovaları, yaprakları
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Yaylaları kıvrım kıvrım
Dolaşarak en Kuzey’e
Gümüş yeşil, baygın mavi
Işıl ışıl akar ya…
Akmış, akmış, akmış
Halkının ruh köküne
Efsaneler bırakmış.
İşte Sapanca Efsanesi :
Zaman içinde zaman muştulanmış gül iken
Verimli topraklarda,
Bir kasaba yaşarmış, yokmuş Sapanca gölü,
Mal, mülk, dünya hırsıyla bencillik ve cimrilik
Karartmış ruhlarını, kapatmış gözlerini
Zenginmiş, varlıklıymış
Benlik gömleğini çıkarmazmış insanlar…
Zaman içinde zaman muştulanmış gül iken
Erenler tepesinden kopup gelmiş bir ışık
Işık ki insanlığa sevdalı bir sarmaşık
Maddenin kulak zarı delik deşik tül iken
Selâm vermiş herkese, konuk olmak istemiş
Almamışlar selâmı, yüzüne bakmamışlar
Hangi kapıyı çalsa, mum bile yakmamışlar
Kırılan derviş gönlü kerâmetin göstermiş.
Geri dönmüş, terketmiş; aç susuz kasabayı
Ötelelerden ötede küçümen bir kulübe
Sapan yapıp geçinir, mutludur yaşlı dede
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Buyur eder, ocaktan indirir de çorbayı
Şükreder Mevlâsına konuğum geldi diye
Sofrada baş köşedir konuğuna hediye…
İçi talaş dolu bir yatak
Serilir uyku vakti
Seher kuşlarının duası kadar hafif
Erkencidir derviş baba,
Kalkar, doğrulur vedalaşır
Sapan yapan adamla
Ve karşı tepelere kadar
Töre göreği uğurlanır
Uğurlanır…
Dönüşünde bakakalır
Bizim yoksul sapancı.
Ne ev kalmış, ne tarla-tapan
Koskoca bir göl
Yutuvermiş kasabayı
Hey aman!
Hey aman!
Ahı tutan dervişlerin duası var bu gölde
Zaman içinde zaman muştulunmış dururken
Sen de ibret al dostum, Sapanca’ya bir gel de…
*
Efsâne üstüne efsâne anlat
Gel ey zembereği kırılmış saat
Koynuna alevden hatıralar saklayıp
Bebek elleri kadar masum
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Bebek gözleri kadar saf
Bir sarraf ol gel,
Gel ey dostum, gel ey cancağızım
Adapazarına gel !
Erenler Tepesi boş değil
Ağaç Babanın yattığı yerdir orası
Her bahar ormana iner
Fidan diker boş tarlalara
Besmeleyle dokunur toprağa, taşa, yaprağa
El süremez asırlardır hiç kimse
Ağaç babanın diktiği ağaçlara
Yoksa
Kurur elleri, kurum kurum kurur;
İki cihan arasında bir vasiyeti var Ağaç Baba’nın
Yaşar Sakarya kıyılarında
Buyurur :
Benden sonra,
Çocuklarınızın mutlu
Topraklarınızın kutlu
Olmasını istiyorsanız
Dokunmayın ağaçlara !
Hayır duamı almak,
Dünya ve ahreti mamur kılmak için
Ağaç dikin!
Ağaç dikin!
*
Ve günlerden bir gün
Koca Veysel geçer Adapazarı’ndan
Çalar söyler
Der Ki:
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“Ağaçlar al giydi, kuşlar dillendi
Açtı bahar çiçekleri Ada’nın
Toprak mevcut geldi, yâr yeşillendi
Açtı bahar çiçekleri Ada’nın
Kuğul kuğul ötüşüyor kumrular
Çağlayıp akıyor bulanık sular
Meleşir koyunlar, körpe kuzular
Açtı bahar çiçekleri Ada’nın.
Adapazarı’na demişler ada,
Yâr elinden yaralarım ziyade,
Çiğdemleri bağda, gülü ovada
Açtı bahar çiçekleri Ada’nın.
Mektup yok sıladan, dağlar kar mıdır?
Akar gözü yaşı, bir pınar mıdır?
Kuşlar eşin bulmuş, ilkbahar mıdır?
Açtı bahar çiçekleri Ada’nın.
Veysel’de kalmadı hiç sabra karar
Güngünden ediyom ömrümden zarar.
Bizim ele selâm söylen turnalar
Açtı bahar çiçekleri Ada’nın.”(2)
Mustafa CEYLAN
(1) Önder, MEHMET; Şehirden Şehire Anadolu, Syf:7, İş
Bankası Kültür Yayınları, 1995
(2) Veysel AŞIK; Adapazarı için söylediği koşma, a.g.e,
Syf:7
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ADIYAMAN (Hısn-i-Mansur )KALE EFSANESİ
………………….…Üstad Şemsettin Dervişoğlu'na Saygı ile...
Adıyaman kalesinin orta yerinde
Mil üstünde dönüp duran bir köşk düşünün.
Düşünün, yağız atların nal sesi zaman
Türkün keskin kılıçları sarmıştır tekmil
Ve savunur kalesini Arap kumandan
Açılır bir bir merakla köşkün camları
Sonra lâvanta kokulu düşler saçılır
Efsane bu ya susmaz ki susturamazsın;
Görünce sevdalanır Türk ordusunun
Kara yağız komutanına
Kumandan kızıdır bu, durduramazsın...
Döner mil,
Döner köşk
Döner kumandan kızının başı
Yanar yüreciği
Yanar,
Yanan yüreğe ne yaparsan yap
Sözün geçmez, anlatamazsın…
Aşk derler düşmeye gör
Dinlemez kale, sur, köşk ve savaş
Aşk dumansız alevdir sarar bacayı
Kavurur, savurur insanı
Öyle değil mi arkadaş?
*
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Savaşın ortasında aşk,
Aşkın ortasında savaş
Hangi zamana gebedir
Her ikisi de bilemem
Siz de bilemezsiniz...
*
Ve
Haber
Gönderir
“Aşığım” der
Türk komutana
“Alsın beni yiğit
Evet desin yeter ki
Getiririm anahtarını kalenin
Yandım, sevdalandım ben ona…”
Gizliden gizliye haberdir giden
Hem de sardunyalı bir pencereden
Kalede dönüp duran köşkün içinden
Acep buna ne dersiniz?
*
Bir
Gece
Gizlice
Kaçıverir
Türk tarafına
Buyur eder kızı
Kaleden kaçmıştır ya
Konuk eder Türk komutan..
*
Bu sırada kız,
Dinlemez komutanı
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Sırtında sesler “hışır hışır! ! ”
El uzatır, sırtın döner, kaşır ha kaşır,
Meğer,
Elbisesinin içinde kuru bir yaprak…
*
Türk Kumandan sinirlenir
Tutamaz kendini ve der ki:
'Demek ki
Baban seni
Kuru yapraktan
Dahi sakınarak,
Yetiştirdiği halde
İhanet ettin, ihanet!
Bu sebep yüzünden gülüm
Giremezsin kalbimize! ...
Kim bilir, yarın
Ne türlü
İhanetler yaparsın bize? ! ”
*
Ve
Çalar kılıcını
Dünyalar güzeli kızın boynuna
Sonra da seslenir ordusuna
“Hücum!
Hücum aslanlarım! !
Hücum yiğitlerim! ! ! ” diyerek
Fetheder kaleyi…
Yolunuz düşerse şayet
Adıyaman kalesinin orta yerinde
Mil üstünde dönüp duran bir köşk düşünün.
Düşünün, yağız atların nal sesi zaman
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Türkün keskin kılıçları sarmıştır tekmil
Ve savunur kalesini Arap kumandan.
Bir türkü duyarsanız, susmayın,
Siz de söyleyin bir taraftan
'Kaleden kaleye şahin uçurdum
Ah ile vah ile ömrüm geçirdim
Yare şeker ezdim şerbet içirdim
..............Kalenin ardında taş ben olaydım
..............Kara göz üstüne kaş ben olaydım
..............Yalınız yatana eş ben olaydım
Kapının önünden gelir geçersin
Karanfil kokulu tütün içersin
Ne candan seversin, ne vazgeçersin'
Mustafa CEYLAN
(GÜLCE-Bahçe)
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AFYON GAZLI GÖL EFSANESİ
Bir kartal heybetiyle şehre kanat geriyor
Yükseliyor göklere şu Afyon’un Kalesi.
Şehirle Akarçay’ın ortasına uzanmış
Eliyor yüzyılları şu Afyon’un Kalesi.
Bağrında Selçuklunun saklar hazinesini
Destan eder haykırır, Türk’ün efsanesini
Yalancı tarihlerin toz tutan sinesini
Deliyor türkü türkü şu Afyon’un Kalesi.
Getiriyor hizaya bölücü oynakları
Bir ve beraber edip yurtsever kaynakları
Zaman denen ovanın yolunda toynakları
Çeliyor birer birer şu Afyon’un Kalesi.
Hürriyetse bu gökler, kutsal emânet zemin
Ay yıldızlı bayrakla bin atlı geçti demin
Yedisinden yetmişe insanını ülkemin
Beliyor yüreğine şu Afyon’un Kalesi.
Şöyle der
Bizanslı atasözü:
'Dünya fethedilir ama,
Akroen Kalesi fethedilemez'
'Akroen Kalesi' dedikleri de
Afyonkarahisar Kalesidir ay balam.
Gerçekten de,
Simsiyah kayalar üstünde oturan kale,
Öylesine sarp ve öylesine sağlam…
Düşer gün batımında ince melale
Sivri tepeler üstünde her akşam…
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Selçuklu Sultanı Kılıç Aslan’dan beri
Karalar giyinmiş, kederli, yaslı
Kara taşlı bu kaleye ad verdiler
'Karahisar' dediler.
*
Efsanedir bu, dağın taşın destanı var ülkemde
Efsanedir bu, halkımın inancı, düşüncesidir.
Efsanedir bu, anlatılır ağlasam da, gülsem de
Efsanedir bu, halkımın zaman üstü güncesidir.
……..Masal değil, öykü değil, olmazların olurudur,
……..Karmaşık değildir asla, gölde sudur, dupdurudur
……..Hakikatin kendisidir, aslında Anadolu’dur…
Gülce Ana anlatıyor, kulak verin, dinleyin
Şu Afyon’da Gazlı Gölün öyküsünü hele bir
Termal kaplıcalar kenti, neresiymiş anlayın
Anlayınca; kaymağı, sucuğu, tatlısı gelir.
……..Kavşağıdır yolların orada buluşur herkes
……..Yedi düşmanı kovalar,yedi dilden bir tek ses
……..Sağlığına kavuşur, vücut şehri, alır nefes
Efsaneye göre,
Afyon Beyi'nin biricik kızı
Öyle bir hastalığa tutulmuş ki
Yok!
Yok ki
Çaresi! ..
Derdi pek çok
Fayda etmedi
İlâçlar, hekimler.
Birer birer koştu da
Kimler geldi, gitti kimler? ..
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Kurum kurum kurudu gül kız
Yıkıldı sanki Afyon Kalesi
Düşüverdi yere en parlak yıldız..
Bey kızıdır, nasıl olur, böyle inler?
Dinleyin, işitin, ey gökler, ey yerler!
Bulsa dermanını bey yüreği serinler…
*
Günlerden bir gün,
Çaresiz bey
Demiş ki:
”- Göz görmeyince gönül katlanır.
Götürün bu kızı ıssız bir yere bırakın.”
*
Götürmüşler kızı,
Bir yamaca bırakmışlar.
Kızcağız kaderine razı, beklerken ölümünü
Aşağıda, düzlükte, orada, bataklıkta
Bir kaynaşma görmüş,
Kurt, kuş çamurlara bulanmada…
Yer altından köpük köpük
Kaynayan suları içip
Güne, güneşe doğru
Kanat kanat uçmakta…
Zavallı Bey kızı da
Sürüne sürüne yaklaşmış bataklığa,
Bulanmış sıcacık çamurlara
Derken
Ne ağrısı kalmış, ne de sızısı...
Kalkmış ayağa,
Düşmüş yola,
Çalmış babasının kapısını
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Biricik kızını karşısında görünce şaşırmış baba.
Sevinç göz yaşlarıyla sarılmışlar birbirine…
Sarmaş dolaşken beyle kızı
Hastaların hepsi tutmuşlar Gazlıgöl'ün yolunu
Uzanmışlar boylu boyunca
Şifalı çamurlara
Ve
Bir Afyon türküsü söylemişler:
“Afiyon’un ortasında kalesi
Üzerinde vardır Kızlar Kulesi
Zümrüt gibi yeşillenmiş ovası
Ay karanlık gece vurdular beni
Yârin yazmasına sardılar beni
Galecik’ten ayva gelir kar gelir
Gümüş yüzük parmağına dar gelir
Ben de sandım meyhaneden yâr gelir
Ay karanlık göremedim yolumu
Bilemedim cerrah kesti golumu
Bir incecik yol gidiyor Gördes’e
Ilgıt ılgıt kanı aktı mor fese
Nasıl kıydın yeşil gözlü Firdes’e
Ay karanlık görünmüyor yolumuz
Üç kardeştik kurban gitti birimiz.
Bir incecik yol gidiyor Yemen’e
Ilgıt ılgıt kanım aktı çimene
Öldüğümü duyurmayın anama
Ay karanlık gece vurdular beni
Yârin yazmasına sardılar ben.”

Mustafa CEYLAN
(GÜLCE-BAHÇE)
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AĞRI-NUH’UN GEMİSİ
BÜYÜK VE KÜÇÜK BACI
EFSANELERİ
“Allah ü Ekber” der lisan-ı hâl ile dekor
İşitsek, farkına varabilsek ah ki ah!
Gemiler batıyor ufkumuzda gemiler
Acemiler elinde devri devran, ki zor;
Kekeme dünya işte
Nuh’u bize anlatıyor…
*
Üç oğul, üç gelin
Her türlü hayvandan erkek ve dişili birer çift
Seçip de bindirdi gemiye Nuh’um
Suların dünyayı kapladığı vakit…
Nice zaman sonra bir gün
Sarsılanda yer, yarılanda gök
Bir dağın tepesine ilişip kaldı gemi demiri
“Allah ü Ekber! ” dedi Nuh, “Allah ü Ekber! ”
*
Günler, günler sonra
Yine bir sarsıntı, hem de derinden
Nuh’un dilinde “Süphanallah! ”
Bir dağın tepesinde oturup kızakladı gemi
Kürekler işe yaramadı, yürümedi bir türlü
“Ne ağır dağ” dedi Nuh, “Ne ağır dağ”
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*
Çekildi sular, duruldu gök, yer
Duruldu, sustu zaman
İndiler gemiden, vardılar secdeye…
Secde bayramdır, secde kurtuluştur,
…………Ve secde vuslattır sevene.
…………….Secde nur içinde nurdur
………………….Secde sır içinde sırdır.
Sürmeli Çukuru bayram yeridir…
Ve
Sonra
Gemide ne varsa
Buğday, arpa, pirinç, nohut, mercimek,
Üzüm, ceviz, fındık, fıstık, incir, dut kurusu,
Pekmez ve bal…
Her birinden bir damla
Son yemektir aşure aşı
Üç oğul, üç gelin ve Nuh
Bağdaş kurup bir arada yediler.
Hazreti Nuh silkeleyip sofrasını Sürmeli Çukuru’na
Döktüğünden bu Iğdır Ovası’na sofradan zerreleri
Çok bereketli olmuştur ova.
Ağrı, Süphan ve Allah ü Ekber
Tufandan, sudan, Nuh’tan beridir
Dik duranda başları sisler içinde
Taban vuranda Anadolu toprağına
………………Bizim için, bizimledir…
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AĞRI-BÜYÜK VE KÜÇÜK BACI EFSANESİ
Tostoparlak ay doğanda geceden
Ben dağlara kavuşurum, nerdesin?
Çağıldayıp köpürende dere, çay
Ben dağlara kavuşurum, nerdesin?
Her derenin dağ başında yazgısı
Türkülerde gök bakışlı ezgisi
Düşlerime girdiğinde kuş sesi
Ben dağlara kavuşurum, nerdesin?
*
Çok
Eski
Zamanın
Birisinde
“Sürmeli” denen
Bu çukur düzlükmüş
Hem de uçsuz bucaksız…
Ağrı Dağı’nın yerinde
Bir orman varmış devasa…
……….Böyle der, böyle anlatır ağam hey!
………......Efsane Bacı böyle söyler işte
………………..Söyler, susmaz, devam eder:
Günlerden bir gün
Elele vererek iki bacı
Evlerine odun getirmek üzere
Giderler bu devasa ormana.
Çerden çöpten toplayıp,
Birer yük hazırlarlar.

75

Sıra
Yükü
Sırtlarına almaya gelince
Seslenir büyük bacı:
………“Bacı bacı kurban olam!
…………Ne olur gel sırtıma
……………..Kaldırıver bu yükü”
Kaldırmaz
Küçük bacı kaldırmaz yükü
Ve üstelik de:
…………“Canın çıksın kendin kaldır”
……………Diye seslenir.
Büyük bacı yalvarır, yakarır olmaz.
Çaresiz kalır:
………….“Gel ben senin sırtına kaldırayım” der.
…………….. Küçük bacı inadım inattır
………………….Razı olmaz buna da…
Aralarında bir kavga başlar.
Saç saça…
Kan ter içinde kalır ikisi de,
Hareket bile edemezler
Ve birbirlerine
Başlarlar beddua etmeye
Küçük bacı:
“…………..Allah seni öyle bir dağ etsin ki,
………………Yaz, kış başında kar eksik olmasın! ”
. Büyük bacı da anında verir cevap:
“……………. Sen de öyle bir dağ olasın ki,
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………………Başından yılan, çıyan eksik olmasın! ”
Yüce Tanrı
Kabul eder
İki bacının da
Bedduasını
Kabul eder
Efsane bu ya;
Başında yaz, kış, kar eksik olmayan
Büyük Ağrı Dağı olur büyük bacı
Küçük bacı da Küçük Ağrı Dağı
Tepesinde yılan ve çıyan…
……………..Siz,
………………Bakmayın bu dağlara
………………….Böyle sesiz ve mağrur
……………………..Böyle sakin duruşlarına.
Siz
Girin yüreğine taşın, kayanın
Çıkın yaylasına, su için derelerden
Güneşe yakın dursun başınız hele
……………Gün yanığı yüz, nasırlı el sizin olsun
………..……..O zaman anlarsınız
……………….Bu dağların bizim dağ olduğunu…
Sarı çiçek türüm türüm tütende
Ala kuşlar seher vakti ötende
Uçurumlar bir ceylanı yutanda
Ben dağlara kavuşurum, nerdesin?
Mustafa CEYLAN
(Gülce-Bahçe)
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AKSARAY EFSANESİ
Sultan kızın hastalanmış oy anam!
Hekimlere, hocalara tez varın
Haber verin, derdest olup gelsinler
…………….Selçuklunun sarayından gam tüter
…………….Ah vah ile ağıt yüklü türküler…
Bir amansız hastalıktır eritir
Eritir de ta ciğerden çürütür
Kara sevda derler adam ürkütür
……………Selçuklunun sarayından dert tüter
…………...Tüter yavrum tüter, âleme yeter.
Gökçe kızın duvarlarda feryâdı
Kalmadı sarayın kalmadı tadı
Sultan bile diz çöküp de ağladı
………..Selçuklunun sarayında elem var
………..Sultanların gözlerinde tek nem var
Günler, aylar hastalıkla geçiyor
Su yerine sanki zehir içiyor
Çare nerde diye derdin açıyor
………..Selçuklunun sarayından bir keder
………..Yeter Rabb’im yeter, çektiği yeter!
Yolların bileşkesi, kervanların cangıl cungul
Güneş avlulu,ahırlı, ambarlı, hamamlı
En emin kervansaraylara
Konakladığı günlerden bir gündü işte
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Derviş kılıklı bir ademoğlu
Çıkagelir saraya
Ve
Nabzına el atar hasta kızın,
Anlar aşk hastası olduğunu.
Döner sultana :
Ve
-“Ölmesini istiyor musunuz gözdenizin?”
El cevap :
-“Hayır ! Hayır!
Neye mal olursa olsun
Kurtarın kızımı,
O benim hayatım,
N’olur kurtarın” der.
Bu teminatı, bu kesin sözü alan derviş
Der:
-“O halde
Bu ceren kızı
Tiz
Falan yerdeki delikanlıyla
Ediniz baş göz!
İşte çaresi budur
Çekilen hastalığın!”
Kısa zamanda bulunur delikanlı
Gizli aşk sona erer böylece
Ve
Öykümüz sonuçlanır mutlulukla…
Ah ki ah!
Ah ki ah gülüm ah!

79

Aksaray’dan İlyas Beğin Moğal’a
Kaldırdığı bayrağın rüzgârıyım ben halâ.
Sevgiye, aşka en büyük saygı
Kara sevda çekenlerin ilâcıyım ben halâ…
Sultan kervansarayının kışlığında dursam da
Her Selçuklu deseniyle bu sanat ve bilim şehrine
Sonsuza dek duacıyım ben halâ…
Evliyâlar, erenler ve nice nice sultanların
Gözbebeği, sevdiğiyim; eğilmeyen tacıyım
Fatih’in emri ile İstanbul’a sürgünüm
Gurbet rüzgârıyım, bu sebeple acıyım
Akça taşlarda nabız atışım var Hititlerden bu yana
Beş bin yıllık bir mâzinin
Erimeyen son harcıyım ben halâ…
Mustafa CEYLAN

(GÜLCE-BAHÇE)

80

AMASYA-FERHAT İLE ŞİRİN EFSANESİ
Toz edip savuruyor yüzyılları içinde
Sessizce bir tabloyu çiziyor efsaneler.
Birçoğu halktan gelen kıssalardan hissedir
İbretlik manzaralar diziyor efsaneler.
Mucize havasında işleyen muhayyile
Zaman üstü zamanda geziyor efsaneler.
Kara mizah rüzgârı, dopdolu bir imajla
Haksızlığı ve zulmü eziyor efsaneler.
İnanmanın verdiği rahatlıkla huzuru
Takvim imbiklerinden süzüyor efsaneler.
Hikmet okyanusundan bakraç bakraç su verip
Düşünce kulacıyla yüzüyor efsaneler.
Toprağı vatan yapıp alınterle yoğurup
Melek kim, şeytan neci; seziyor efsaneler.
*
………………………Oğul oğul, iki gözüm can oğul
……………………Çiçek açan umudum,
…………………..Koca yürekli han oğul.
………………Danişmend Ahmet Gazi’nin eşi
………….Ümmü Asiye ana anlatıyor
…....Dinle hele
Sultan oğul:
Bak
Hele
Doğuda
Ferhat dağı,
Batıda Kırklar…
Bu dağlar bizim dağ
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Tepelerden esen yel
Derelerden akan çaylar
Ve nazlı gelin Yeşilırmak
Hepsi hepsi bizim, asırlardır
Yeşil, yemyeşil süzülüp gidende
Söyler türkülerimizi zaman ve su
Efsanedir, anlatılır yürek dolusu
Amasya evlerinin camlarında her seher
Su kuşları söyleşir aşk anlatan perdelerde
Suların sesinden büyür sevda, kat kat olur birden
Cümle kızlar Şirin, cümle yiğitler Ferhat olur birden
Hey!
Hey ki
Aman hey!
Düştün mü hiç
Kara sevdaya?
Milyon volt ceryana
Tutuldu mu yüreğin?
Amasya Beyi’ nin kızı
Şirin’i gördün mü acaba?
Görmediysen bilemezsin elbet
Ne yaman şey olduğunu sevdanın…
Beydir, “Yüce dağlar ardındaki suyu
Kim getirirse şehre, ona vereceğim
İki gözüm, evlâdım Şirin’i o alacak.”
Yarılır mı koca dağlar, delinir mi taş, kaya ?
Yalçın zirveleri, kurt ulur, dimdiktir Şahinkaya
Eğilmeli bu dağlar, delinmeli; akıtılmalı su
Amasya kızları Şirin, yiğitleri Ferhat’tır doğrusu
Yarılır,
Dağ yarılır,
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Aşıksan bir Şirin’e
Dağ nedir ki?
Çağ yarılır…
Almış balyozu eline Ferhat,
…..Çıkmış Şahinkaya’ya.
………Vurdukça ferahlamış,
…………Erimiş taşlar bileklerinde,
……………Kocaman kayalar küçülmüş,
………………Yeşilırmak akmış,
………………….Kaynar Havuz akmış Amasya’ya.
…………Ferhat’ın alın teri gibi akmış sular şehre.
………………………Böylece iş bitmiş,
Şirin’ine kavuşmuş mu?
Hayır!
Kötülükler onu da bulmuş.
Şirin’in öldüğü haberini vermişler,
Suların şehre doğru çağıldadığı gün…
Bağrındaki yangını söndüremez bu sular
Atmış havaya Ferhat,
Elindeki kırk okkalık demir külüngü,
Düşürmüş başı üzerine.
Hemen orada can vermiş…
Bu acıklı olay unutulur mu hiç?
Amasyalılar bu dağa Ferhat demiş,
Onun dağ gibi derdiyle
Dertlenmişler senelerce…
Hey!
Hey ki
Aman hey!
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Sevdadır bu
Öyle yaman hey!
Düşte gör, yan da bil!
Oğul oğul can oğul
Sevdadır oyuncak değil
*
Yeşilırmak türküsü, Ferhat - Şirin aşkıdır
Güllü bağda bu aşkı yazıyor efsâneler.
Dağların başlarına sis ve duman çökünce
“Ferhat, Ferhat! ” diyerek tozuyor efsaneler.
Duyulur kara haber, inmez dağdan Ferhat’ı
Ceylan gözlü Şirin’i üzüyor efsaneler.
Taş kesilsin yalancı, kederli aksın ırmak
Hüzün, ayrılık, ölüm; uzuyor efsaneler.
Efsâneler şehridir, cennet yüzlü Amasya
İmbiğinden zamanın sızıyor efsaneler…
Mustafa CEYLAN
(GÜLCE-Bahçe)
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ANKARA-Çamlıdere ŞEYH ALİ
SEMERKANDİ EFSANESİ
“Bedenim yağmuruna, gözüm yeşile kandı
Çamlıdere gönlümde, gönlüm Çamlıdere'de
Mekân kurmuş bağrında Şeyh Ali Semerkandi
Çamlıdere gönlümde, gönlüm Çamlıdere'de
Yüreklerin coşkusu aksediyor etrafa
Tek yürek, tek yumrukla ikilik kalkmış rafa
İşte cezbeden yanı, koş diyor o tarafa
Çamlıdere gönlümde, gönlüm Çamlıdere'de.
Hele yağmur altında koşuşturan insanlar
Gitmez gözümden asla insan ki insan yanlar
İşte konukseverlik ancak görenler anlar
Çamlıdere gönlümde, gönlüm Çamlıdere'de.
Bir de sinsin ateşi süsler rüyâlarımı
Yedisinden yetmişe kurdular kutlu cemi
Yükseldi duman duman semaya yürek gamı
Çamlıdere gönlümde, gönlüm Çamlıdere'de
İslâmın Halifesi Ömer-ül Faruk yurdu
Çamkoru güzel mekân izciler çadır kurdu
Yer etti yüreklerde yine hedeften vurdu
Çamlıdere gönlümde, gönlüm Çamlıdere'de
Ya görmeseydim dedim bu müstesna beldeyi
Her yöremiz bir cennet korur isek elde/yi
Vatanım gözyaşımda akar durur sel deyi
Çamlıdere gönlümde, gönlüm Çamlıdere'de
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Yetiştirmiş bağrında nice sevdalı yürek
Sanki yarışa durmuş işte söz işte erek
Diyeceğim şu idi fazla söze ne gerek
Çamlıdere gönlümde gönlüm Çamlıdere'de(1)
*
(S)ırların sırrı, göğün yerin diliydi
V(E)fakirin, fukaranın umut kandiliydi
Ça(M)lıdere’ nin bağrında yatıyor şimdi
Sem(E)rkant’tan gelen yolcu huzur içinde
Sığı(R)cık kuşlarının kanatlarında esintidir duası
Cümle (K)ırkların yüreği, insanlık mecmuası
Bütün k(A)dı ve hakimlerin büyükten büyüğüydü
Müslüma(N)ın gururu, âlimlerin süsüydü
Çilehâne (D)e çekip çilesini bakarsınız kırk yıl sonra
Çıka gelir (İ)kindi namazına beş kala belki
Şaşırıp kalmayın sizde e mi!
Yine Bursa’yı, Ankara’yı
Ve yine Kafkasları sarmışsa haşerat sürüsü
İnan ki,
İçinde ışıklar yanan gül terlemesinde tomur tomur
Duasıyla çıka gelir Şeyh Ali Semerkandî...
*
İsfahan’da beşiklerin ninnisi,
Cengizhan’da hakanların çehresi
Ey, ilimlerin çağıldayan pınarı
Yetimlerin, gariplerin çınarı
Kâbe-i muazzama imamı
Medine’nin türbedarı ey!...
Üçler, yedilerle yan yanasın
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İçimin içinde nur şelâlesi sen
Ben yanarım,
................Sen yanarsın...
Rüyânı görürüm zifiri gecelerde
Çoban olurum senin gibi
Çimenleri yıkayan seherlerde
Duyarım, işitirim
Mübârek sesin gelir
Kıyamete kadar her Ezan vakti..
Diyar-ı Rum’u Anadolu yapan
Pirler içinden pir
Şeyh Ali Semerkandî’dir...
*
Geçerken Semerkant’ tan Anadolu’ya
*
Îmansızın biri
“-Ey pîr!
Duyduğuma göre
Bizim gireceğimiz cehenneme
Siz de girecekmişsiniz.
O zaman aramızda ne fark kalır
Ve bu nasıl olur?” dedi.
Allah'ın velisi bu imansızı
Ateşle dolu bir fırının önüne kadar götürdü.
Kendi elbisesinden bir parça,
Bir parça da imansızın elbisesinden kesip
Attı fırının içine.
Fırının ateşi sönüp bittikten sonra
Baktılar ki
İmansızın elbisesinden kesilip atılan parça kül
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Fakat
Velinin elbisesinden kesilip atılan ise yanmamış
Dokunmamış ateş ona.
Veli imansıza dönerek:
“İşte Cehennem'de sizinle bizim aramızdaki fark
Buna benzer” dedi.
*
Ve Çamlıdere’ ye geldiğinde;
*
Pir
Çoban
Çoban Pir
Kuzuların
Buzağıların
Kırlardaki canı
Mahlûkatın sultanı
Çamlıdere çobanı..
Bitkiler, hayvanlar
Ve tüm insanlar
Dilinde dil
Dost yürek
Çoban
Pir
*
Yaz gelende, yazılara yaz gelende
Tarlalarda cümbür cemaat, şen şakrak hava
Ekin yığınlarının gölgesinde ayran dolu testiler
Lıkır lıkır iç, serinlesin yanan bağrın
Paralı değil ki, bedava...
*
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O güzelim gün
Ekinde oraktalar
Kadın, kız, baba
Başaklarda tebessüm
Toprakta çaba.
Ekinler sancılandı
Namaz vaktidir
Güneş mi, kamçılandı?
Pir duasıyla
Hilkâtin âhengidir.
*
Çoban Ali Semerkandî, sığır otlatanda,
Bir su bulamaz abdest tazelemeye
Vurur asasını yere “Bismillâh” deyip;
Ve ekler "Çık, yâ mübârek!
.........................................Çık bekleme! Çık!"
Uğultunu duyarım yeraltından hem de apaçık.
Çıkar yerden gövde kalınlığında bir su
Yayılır hızla meyilli arâzide etrâfa
Yükselir tarlalardan kadınların sesi
“Zamanı mı su çıkarmanın şimdi,
.........................................Hayret, cık ! Cık!
Her tarafı sel götürecek sanki işte apaçık.”
“Ekinlerimiz su altında kalmasın ey Çoban!”
Demekle kalmadılar,
.........................................Kızdılar, bağırdılar...
O da suyun çıktığı yere bakarak;
...................................................- "Ey mübârek su!
.........................................Ne çıktığın belli olsun,
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.............................Ne de aktığın!" buyurdu.
Bu söz üzerine suyun çıktığı yer,
Kuyu ağzı gibi olup hareketsiz dondu kaldı...
*
Morumsu tepelerin sinesinden fışkırıp
Kahkaha atan, halay çeken sularımız var
Sırça parmak büklümü saat camını kırıp
Zamanın bileğini büken sularımız var.
Yayla çeşmelerinde türküler söyleyerek
Yosunlanmış yalakta gönlünü eyleyerek
Yiğitlerle sohbette hem de heyheyleyerek
Yılan gibi kıvrılıp çöken sularımız var
Bereketli şifalı, büyük dertlere derman
Damla damla bir hayat, çağıl çağıl bir ferman
Göl, deniz, kuyu, ırmak; içlerinde binler can
Gece yakamoz diken, söken sularımız var
*
O taarihlerde
Osmanlı pâyitahtı olan Bursa'da
Bir çekirge âfeti oldu.
Her tarafı çekirge kaplamış,
Mahsûlleri ve çiçekleri harâb etmiş idi.
Bu âfetten kurtulmak için,
Çare soruldu zamanın ziraatçılarından
Yapılan bütün araştırmalardan
Alınamadı bir netice.
Âlimlere, velîlere haberler gitti ulam ulam :
..........................................El atın ey erenler
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....................................Bu “âfet-i çekirgeden”
.............................Başkentim ben
.......................El atın da kurtulam...”
Bu haber,
Çamlıdere'de yaşayan
Bizim Çoban Ali Semerkandî'ye de ulaştı.
Asâsıyla çıkardığı sudan bir miktar
Gönderdi Bursa'ya.
Bu suyu,
Zarar veren haşerâtın
Bulunduğu bölgeye dökmelerini tembih etti.
Suyu Bursa'ya götürdüler.
Çekirge âfetinin bulunduğu bölgelere
Azar azar döktüler,
Çok kısa bir zaman içinde
Kayboldu çekirgeler.
Kurtuldu çok şükür
Mahsûller,
...........Bitkiler,
...................Çiçekler...
............................................Nasıl mı?
.......................................Başları beyaz
.........................Karın altları beyaz sığırcık kuşlarına
..................Açıktan davet yapıyordu su...
Geldiler yağmur gibi
Kondular kanat kanat
Ve
Yok ettiler çekirge sürülerini...
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*
Bir dua okunur Çamlıdere’de şimdi
Bir dua ki birlik-dirlik üstüne
Ve
Eklenir, denir ki:
-«İlâhî Ya Rabbi!
İlâhî Ya Rabbi!
İlâhî Ya Rabbi!
Şu köyün, şu kentin
Dört bir tarafından
Zapt-ı ziraatinden
Olmuş olacak
Cünüdu'l-cerad,
Bambul, kımıl,
Ağkurdu, tırtıl,
Sinek, çekirge,
Kınacık, bit pirecik,
Fare-sıçan, yılan çiyan
Ve bütün haşereleri
Def-i refeyle Rabbim».
-“Amin!”, “Amin!!!”
Mustafa CEYLAN
(GÜLCE-Bahçe)
-----------------------(1)Zübeyde Gökbulut Sunguroğlu Şiiri
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ANKARA-Haymana Efsaneleri
BİRİ ANA-BİRİ SULTAN
1-HAYME ANA
Cefakâr, fedakâr Türk anasının
En büyük timsali Hayme Anamız.
“Devlet ana” dense yeridir.
O
Devlet
Evinin
Direğidir.
O
Kayı
Boyunun
Yüreğidir.
O
Türkün
Bükülmez
Bileğidir.
O birleştiren, bir eden
O çadırlardan şehir eden
O parmak kalınlığında suyu
Tarihin çeşmesinden akıtarak
Okyanusa doğru çağıldayıp koşan
Nehirler içinde kutlu bir nehir eden
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O Türk’ün anası
Hayme Ana O...
Kocası Gündüz Alp'in vefatından sonra
Dağılma noktasına gelen Kayı’yı
Aşağı Sakarya boyunda önce
Sonra da Domaniç Çarşamba'da
Çekip çekiştiren
Bir edip birleştiren
Oba oba çadır çadır..
Cihanda en büyük devleti
Osmanlı’yı kuran O
Yere göğe Türk’ün
O kutlu mührünü vuran O.
Ertuğrul Gazi'yi
Oğul oğul diyerek
Büyük olma ülküsüyle
Nice zaferin türküsüyle
Tutup hamur hamur yoğuran O
Torunu Osman Gazi'ye gösterip
Dorukları ufuklarda eğiren O
Hayâlini torununun hayâliyle
Bir ederek, sırları bir, çağıran O
O
Ana
O temel,
O büyük kök,
O kutlu toprak,
O masmavi gök.
Ana
Ana
Hayme Ana O
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2-CİMCİME SULTAN
Bir hüzün türküsü, bir öksüz çiğdem
Cimcime Sultan’ın hatırasıdır.
Akasya çiçeği gözündeki nem
Cimcime Sultan’ın yürek yasıdır
Anneler annesi o Hayme Annem
Cimcime Sultan’ın son dünyasıdır.
*
İster Polatlı’ dan, ister Başkent’ten
Nerden gelirseniz gelin buraya.
Bir elem iklimi karşılar sizi
Alır da götürür sanki saraya.
*
Böyledir bu yurdun kadını işte
Beyninde şoklanmış efsanelerin.
Çeteyle eşkiyâ, öz, övey derken
Ruhunda şaklanmış efsanelerin
Susmayıp konuşan ahvâli olmuş
Arınmış, paklanmış efsanelerin
Kim ki kadın deyip umursamazsa
Kalbinde haklanmış efsanelerin
Cimcime Sultan dediğimde ne?
Anlatayım dinleyin, dinleyin hele:
Bir
Çocuk
Düşünün
Ufak-tefek
Sevimli güzel
Saraydan alınmış
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Çocuğu olmayan
Bey evine bir evlât.
Bir
Çocuk
Düşünün
Elâ gözlü
Cennet bakışlı
Menekşe kokuşlu
Sevgisi var kat be kat
Çocuğu olmayan evde
Baştan başa hayat ve sanat
Hayhat
Bir süre sonra
Hak vergisi bu ya
Aileye verir Mevlâ
Bir kız çocuğu dünyaya gelir.
Böylece de
Biri saraydan aldıkları evlatlık,
Diğeri de öz kızları
Büyümeye başlarlar birlikte...
Gel zaman, git zaman
Ailenin öz kızı
Kıskanmaya başlar Cimcime’ yi
Annesiyle birlikte
Evden uzaklaşıp ayrılsın derler
Karar verirler.
Evde huzuru bozulan baba
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Çaresiz kalarak evlatlık olan Cimcime Sultan' ı
Uzaklaştırmayı mecburen kabul eder.
Bir gece evden çıkarır
Bugünkü kaplıcaların olduğu yere
Sık ormanlık, ağaçlarla kaplı
Bir cennete götürür baba
Oyalanır bir süre kızla
Uyumasını bekler.
Ve sonra kaybolur oradan
Kaçar gider hızla.
Korku içinde uyanan
Cimcime Sultan' ı bir sıkıntı ve üzüntü alır
Kaplar bütün vücudunu sivilce yara
Keder türküleri çığırır peşpeşine
Ağaçlara, yamaçlara, taşlara...
Kabuklu yaralar kaplar ellerini yüzünü
Ağrılar sızılar içinde kıvranır durur
Cimcime’yi gören komşular, ormancılar
Hastalıklı haberler götürür bey evine
Kıvranır yaralardan inler inim inim
Orman dal dal ortak olur acısına
Ve nihayet vakitlerden bir vakit
Sıkışınca kul, yetişirmiş Hızır ya
En kuytu ağaçların gölgeliğinde
Bir su peydahlanır, göllenir sanki
Ve girer o suya Cimcime Sultan
İy’ olmaya başlar yaraları ılıman suda
Diner sızıları...
Yıkanır birkaç defa

97

Kalmaz, yok olur ağrı ve sızı
Ve Sultanı olur güzelden güzel
Yeşilin süsü, suyun yıldızı...
Sahiplenir suyu sonunda
İnanmıştır şifasına
Tavsiye etmeye başlar gelene geçene
Babalığı olan kişi bir müddet sonra
Merak içinde Cimcime’ yi
Bıraktığı yere gelerek görür
Ve kalır hayretler içinde
*

...............Aradım güzelim yıllarca seni
...............Yine taş kesilip baktın yüzüme
...............Acımaz yüreğin rüzgârı keser
...............Ateşin düşüyor bağban özüme
...............Yakarak, yıkarak gelmez çözüme
...............Aradım güzelim yıllarca seni
...............Yine şahmaranın ardında idin
...............Talihim acımaz yazgım karadır
...............Karacoğlanımın yurdunda idin
...............Ve bu Ceylanımın derdinde idin
*
Böyledir bu yurdun kadını işte
İçine saklanmış efsanelerin
Yeşil direnişi, mavi yağmuru
Göğsü nakışlanmış efsanelerin
Lavanta çiçeği,acı gerçeği
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Son defa koklanmış efsanelerin
Ya asker mektubu,ya da mendili
Arada yoklanmış efsanelerin.
*
Yolunuz düşerse Başkent’te Haymana’ya
Bir Fatiha Hayme Ana’ya
Bir fatiha Cimcime Sultan’a
Okumadan geçmeyin
Olur mu dostlar?
*
Bir hüzün türküsü, bir öksüz çiğdem
Cimcime Sultan’ın hatırasıdır.
Akasya çiçeği gözündeki nem
Cimcime Sultan’ın yürek yasıdır
Mustafa CEYLAN

(Gülce- Buluşma)
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ANKARA-ELMADAĞ
GELİN KAYASI EFSANESİ
Elmadağ’la İdris Dağı’n arası
Yaktı beni kaşlarının karası
“Ağ gelinde çıktı m’ola yayladan? ”
Değişmiyor çiğdemlerin sırası
Elmadağ’la İdris Dağı bakışır
Ağ geline sarı çiğdem yakışır
Taş kesilir, telli duvak neyleyim
Efsânedir dilden dile dolaşır.
….Dolaşır da Gülce Gelin duy hele
……Anlatmaya başlamadan
……..Birkaç kelam eyleyelim olmaz mı?
Olmaz mı da gök öncekli, sırma saçlı bi denem,
…...Çile derler çektiğimiz bu yüke,
……..Yazı derler Gülce Gelin bilirsin,
………Avcumuzda kınalanıp durmaz mı?
Kar yağanda çiçek açar ağaçlar
Anadolu gelinleri “gül” derse.
………..Sır dayanmaz, her muamma çözülür,
………..Anadolu gelinleri “bil” derse.
Yiğit gözü sabır çeşme demektir,
Anadolu gelinleri “sil” derse.
………..Göz kırpmadan gerekirse ölünür
………..Anadolu gelinleri “öl” derse.
Kara gece, ışık ışık bölünür
Anadolu gelinleri böl derse.
………..Yağız atlar rüzgârlarla yarışır
………..Anadolu gelinleri “gel” derse.
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Eşkiyâlar taş kesilir bir anda
Anadolu gelinleri “ol” derse
…..İşte böyle Gülce Gelin
……..İşte böyle Nakşıgül
………..İşte böyle yarasından
………….Kan yerine açan gül
…………….Bildin mi, belledin mi?
………………Duydun mu bizim köyde
…………………Kaç asırdır anlatılan öyküyü?
Gel gidelim İdris Dağı’n başına
Soralım derdini kayanın taşın.
Biz susalım, onlar konuşsun
Onlar konuşsun biz dinleyelim olur mu?
…..Gelinim, gelinim Gülce gelinim,
…..Gelinim gelinim yağmur gözlü gökçe gelinim,
…..Anadolu derler bu sancılı, bu mübârek toprağa,
…..Her taşında bir efsane gizlidir,
…...Edirne’den Ardahan’a….
Gelin Kayası’ndan bakma aşağı
Uçurum, uçurum kaç arşın bilmem.
Düğün gecesinde eşkiyânın kaçırdığı gelinin
……..Yâr olmaktansa eşkiyâya deyip
………....Kendini attığı yerdir burası…
Görüyor musun?
……. Şu halka,
………..Şu taş örgü,
…………..Şu apak,
…………….Şu yuvarlak,
O gelinin duvağıdır,
Yüzyıllardır durur böyle
Baştanbaşa dert,
Baştan sona kederdir burası.
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……Şimdi yakın uzak köylerde
……Eşkiyâ türküleri çalınıp söylenende
……Ağlayan yaşlı anneler görürsen,
……Yaklaş onlara, sor “neden ağlarlar siyim siyim”
……Düğünde ağlanır mı deme sakın Gülce gelin,
……Bizim düğünler hüzün yüklüdür biraz.
Anlatır ak saçlı bir ana öyküyü sana
İç çeke çeke anlatır.
Ve sen her bakışında İdris Dağı’na,
Boran estiğinde tepesinde,
Sis, duman bürüdüğünde
Gelin alaylarının yürüdüğünü görürsün hep,
Unutamazsın,
Unutamazsın! …
………….Elmadağ’la İdris Dağı bakışır
………….Ağ geline sarı çiğdem yakışır
………….Taş kesilir, telli duvak neyleyim
………….Efsânedir dilden dile dolaşır…
Mustafa CEYLAN

(GÜLCE-Bahçe)
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ANKARA-ELMADAĞ
ASÎ YOZGAT EFSANESİ
Yozgat Sancağı'ndan Çapanoğlu Bey
Gönderir dört yana adamlarını,
Emirler yağdırır, sormaz yarını;
Namı destan olmuş dillerde hey hey!
Mal, mülk ve arazi, ne varsa her şey
El koyar hepsine alır vergiyi,
Canından bezdirir şu ahaliyi;
Tirim tirim titrer kuzey ve güney...
Yozgat Sancağı'ndan Çapanoğlu Bey
Tanımaz devleti, baş kaldırmıştır
Söz dinlemeyeni vurup kırmıştır.
Bir bey buyruğudur tutula ki ey!
Yanlış yapılmaya, ses de çıkmaya;
Ulam ulam sözcü atlı ve yaya...
*
İdris Dağı derler başı dumanlı
Gelin Kayasından düşer gelinler.
Kırk kızlar tepesi nedendir kanlı?
Kırk kızın kırkı da ağlayıp inler.
İmanım da aman, ben yandım aman!
Dere boyu kavak, yetişmez çimen.
Yozgat'tan, Sorgun'dan beyler mi gelmiş?
Tandırlar yakılsın edelim konuk.
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İmiçan Kaya'yı emirle delmiş
Biter mi söyleyin burda yolculuk?
İmanım da aman, ben yandım aman!
Bir şey söyleyeyim delirmiş demen.
Okuf' un yazı'dan esen şu rüzgâr
Kargalı Bağı’nda üzüm kuruttu.
Gitsin başımızdan bu zulüm, efkâr
Çapanaoğlu Bey'i bizi unuttu.
İmanım da aman, ben yandım aman!
Çöktü fukaralık burası Yemen...
Öteyüz Bağı'nda kaldı çıbığım,
Dereşıh yolunda kağnı tekerim.
Sar yaramı sar, sar; eli çabuğum !
Bu derdi daha ben nasıl çekerim?
İmanım da aman, ben yandım aman!
Söyle nerde kaldın ey saçı çemen?!
*
Köylü fakir
Köylü yoksul
Salma vergi
Emir, hüküm...
Öksüz, yetim
Gariban, dul
Sabır bitti
Bitmek üzre
Dayanmaz kul..
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Kına taşı gibi yamaçlara gelip oturdu
Çapanoğlu Beyi’nin zulümkâr adamları
Mecalsiz gaz lâmbaları aydınlatmıyor,
Avlular içinde çorak damları...
*
Düşünür aksaçlılar
Çeşme başlarında fısıldaşır kadınlar,
Akşam alacasında harman dönüşü
Bakışlardan düşer ortak bir karar..
*
Biziz Türkmen-Yörük, Oğuzlar biziz
Vursun cenk davulu yavuzlar biziz.
Bu yalçın kayalar, bu dağlar, taşlar
Kar yağanda sanki benimle kışlar.
Sustum hatır için, misafir dedim
Anlasın tez elden gitsin istedim.
Uysalız bu doğru ağır başlıyız
Ancak esir değil Elmadağlıyız...
Bir yanım İdris'se, bir yanım Elma
Sen ey Çapanoğlu üstüme gelme!
Dinlemem emrini, sözünü duymam
Gaddar elçini de kapıma koymam.
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Toplan oymak oymak, gel dirgen kürek
Göster nasıl imiş, korkusuz yürek!
Dedik
Dedik de
Bir güzelce
Yatırdık yere
Dövdük, sopaladık
Gerisine bağlayıp
Alaca katırlarının
Postaladık Çapanoğlu'na...
-"Bu
Nasıl
Adamlar?
Bunlar asî
Bu taş, kaya, bu
Bırakın uykuyu
Güç yetmez ki bunlara
Hepsi ASİ, hepsi çılgın"
...........Diyordu Çapanoğlu Ağa
............Ve çekip gitti adamlarıyla..
*
"Vuracakmış, vuracakmış
Hangi çılgın bana zincir?"
Güle güle Çapanoğlu
Dikkatli git, kolun incir!
Hele bakın şu gidene
Süklüm püklüm eğik başı
Kursağında duruyor mu?
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Tirit ile ekmek aşı?
*
O
Günden
Beridir
Bir hatıra
Kalmış ki bize
ASİ YOZGAT adı
İyi belle çocuğum
Timsalisin özgürlüğün
Hep böyle başı dik, mağrur
Sürüp gitsin sağlıcakla
Sonsuzluğa yolculuğun...
Mustafa CEYLAN

(Gülce-Bahçe)
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ANKARA - ELMADAĞ
İKİ DAĞ-İKİ DEV EFSANESİ
Çok eski zamanlarda, nice devler yaşarmış
Yanlarında yavrular şen şakrak dere boyu
Sinesinde tarihin söylenceler kopkoyu
Gelmiş beklenen Gülce, karanlıklar ışırmış
Biliyorum sen idin, bu büyük efsânede
Öfkeyle kavga eden iki devi ayıran
Kalecik mi, Çubuk mu dev İdris’i kayıran ?
Varsın olsun bu böyle, sen benimsin gene de
Devler arası savaş, nihayet bulmuş bir gün
İkisinin annesi, hem kovmuş, hem ilenmiş
Buraya Elmadağ’ı, karşıya İdris denmiş.
Tutmuş anne ilenci, yarıda kalmış düğün
Taş kesilmiş yavrular, analarla birlikte
İşte o günden beri gözün yok fakirlikte
Kaç bin yıldır sultanım
iki devin, tutmuşsun ellerinden
Sarı papatyaların ışım ışım ışıyor...
Aşkının esiri bu sefil şair
Gurbet elde seninle
Yıkılıp dolaşıyor...
Ata yurdum, baba ocağım ey
Duy beni, işit beni...
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Üşüyorum yaban elde bilesin
Sar bağrına sar,
Kokla ve ısıt beni...
Rüyâlarıma giren, düşlerimi süsleyen
Bilmiyorum kaç mevsim, hasretiyle yandığım
Bayram sabahlarında “gel gel” diye sesleyen
Yollarında ağlayıp Mecnunca dolandığım
Tandır ekmeği gibi tiridine bandığım
Derdime derman olan,güç katan,nefesleyen
Kara sevdalı olup, herkesten kıskandığım
Benim can memleketim, hep adını andığım
Aklım, fikrim, göz nurum, şiir şiir besleyen
Efsâneler diyârı, sonsuz ilham sandığım
………………………………….Üzüm asmam, çıbığım, bağım
………………………………….Doğusunda Başkentin
………………………………….Can Elmadağ’ım…
İki dağ arasına bağdaş kurmuş, oturmuş
El vermiş iki şehre, bana dünyalar kurmuş
Yer yüzünün en güzel, en soğuk suyu ile
Yurtsamış coğrafyayı, bölmüş uykuyu bile
Türk töresi gereği vermiş duyguyu dile
İki dağ arasına bağdaş kurmuş oturmuş
Bulunmaz ki gurbette, tandır ekmeği ara
Un beyaz şakaklarım, yenik düştüm yıllara
Türkü türkü içimde Kırıkkale, Ankara
El vermiş iki şehre bana dünyalar kurmuş
……………………….Gelin kayasından, Kırk Kızlar tepesinden
…………………………………….Şimdi kilometrelerce uzağım.
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……………………………………..Hiç bitmiyor hasretin
……………………………………..Böyle giderse bir gün
……………………………………..Bil ki
……………………………………..Zamanı durduracağım
……………………………………..Can özüm Elmadağ’ım…
Mustafa CEYLAN

__________________________________________________
Şiir : (Gülce-Bahçe)
Not:

Efsâne bu ya, Elmadağ ve İdris Dağı iki büyük devmiş ve bizim
yöremizde yavrularıyla yaşarlarmış. Ne olduysa olmuş,
geçinememişler; kavgaya tutuşmuşlar. Ana dev ilenmiş. Halk, ikisinin
arasına girip ayırmaya çalışmış. Ana devin ilenci tutmuş ve "Taş
kesilirsiniz inşallah!!" diye ilendiği için, halkın ayırdığı ve aralarına girip
barış sağlamaya çalıştığı iki koca dev yavrularıyla birlikte taş
kesilivermiş... İşte onlardan birisi Elmadağı, ötekisi de İdris Dağı ki
yanlarında, eteklerindeki küçük tepeler de yavrularıymış...
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ANKARA - ELMADAĞ
KIRK KIZLAR EFSANESİ
Yine duman bürümüş İdris Dağı’ın tepesini oy anam!
Uğrun uğrun ağlamalı hey hey! Varıp da kırk kızlara.
Davetiye göndermeli hüzün dolu yıldızlara,
Kırk çiçeğin tam kırk kere düğününde bu mevsim.
Derleyip bulutların küpesini oy anam!
Takmalı gizlice, kızların kulağına.
Öyküsü okunmalı bugün ve yarın...
Koparmalı nağmesini alevden
Bir ıslık sürmeli dudağına
Bir ıslık, delikanlıların...
Dolu dizgin eşkiyâlar,
Dualar dolu dizgin...
"Ya taş et,ya da kuş
Namusumuzu
Çiğnetme Rab!
Ey Yarab!
Ey ki
Ey !"
Yine duman bürümüş İdris Dağı'n tepesini oy anam!
Söyle nasıl dönsün köye, kırk güzel bu sisli havada
Sırtlarında odun, ellerinde kına.. Ve eşkiyâ
Yolu kesmiş, pusu kurmuş;geçit vermez besbelli..
Kayalar, kayalar, yalçın kayalar;susmayın!
N'olur göstermeyin bağrınıza saklayın!
Ya da öldürün n'olur, teslim etmeyin!
Büklüm büklüm yolları bıçaklayın!
Kaya susar, yol kalır çaresiz;
Tutuşur el ele kırk kızlar
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Dönerler kıbleye doğru
Ve başlarlar duaya:
"Ya taş et,ya da kuş
Namusumuzu
Çiğnetme Rab!
Ey Yarab!
Ey ki
Ey !"
Ve
İşte
O günden
Beridir hep
İdris Dağı'nı
Kapladığında sis
Kırk hıçkırık duyarız
Gün doğarken sabahları..
Kıble rüzgârının nefesi
Kayalardan toplaya toplaya
Alıp da getirir kırk hıçkırığı...
Taş kesilen zamanın içinde durur
Duası kabul olmuş kırk güzel yüreği
Bir gün sizin de yolunuz düşerse buraya
Öyküsünü dinlersiniz mutlaka analardan
Açtığında mor çiçek sakın şaşırmayın; zira o
Bu dorukta taş kesilmiş tam kırk kızın gül nefesidir,
Yaprağın parlaklığı, dualarla bize kalan sesidir.
Mustafa CEYLAN

(Gülce-Üçgen)
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EMİRDAĞ YANIK ŞEHİR EFSANESİ
Sen tiriti bilir misin yiğidim?
Hele ki düğün sofralarında et tiritini
Kış aylarında soğan tiritini
ve
Hüzünlü bir sonbahar ortasında
Sarı çemen tiritini
Yedin mi hiç, söyle bana?!
Ya madımak topladın mı bayırlardan?
Yeryüzünün en güzel tatlısı höşmerimi,
Kıynaçı, ulavaşı bilir misin?
Mis gibi apaydınlık bir köy sabahında
Tandırdan uzatılan kete yaktı mı avuç içini?
Haside, arap aşı, omaç aşı, fıtfıt aşı ve erişte
Duydun mu bu yemek isimlerini hiç?
*
Aynı yemek, aynı töre,
Aynı giysi,
Türküler söylenir dillerde
Türküler aynı türkü :
"Emirdağı’na kara gidelim,
Ayvadan usandık nara gidelim
Ya da
Emirdağı birbirin ulalı..."
*
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Özgür ufuklarımızda parıldayan güneştirler,
Emirdağ, Elmadağ ve şehr-i Yozgat; kardeştirler
*
Üç kilometre batısında Gömü Köyü'nün
"Ören" diye bilinen tarihi bir yer var
Anlatır efsâneyi büyüklerimiz
Ben nakledeyim siz de dinleyiniz :
Ören, ören derler; sır şehrine
Çözülsün sırrı birer birer
Bilsin, yakın uzak her yer
Konuşsun yerler, gökler
Dile gelsin seher
Gömü Köyü halkının
"Yanık Şehir" dediği
Büyük bir şehir varmış
Yozgat'mış adı onun..
Her yıl baharla birlik
Koruma altındaymış
Hıdrellez gününe dek
Hiç bir canlı girmezmiş
Şehr-i Yozgat iline
*
Örene bak örene
Çiğdem çiçek törene
Mevlâm sabırlar versin
Sana gönül verene
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Örenden gel örenden
Kan damlıyor yârenden
Mevlâm ayrı koymasın
Şu gönüle girenden
*
Gömü Köyü’nde hıdrellez
Öylesine anlamlıydı.
Ören denilen yerde.
Köyün yarısı kurban keser,
Pilavlar dökerdi kazanlarla
Ve hazırlanan yemekler
İkram edilirdi cümlesine
Ana, bacı, oğul, kız, kızan
Ayırmadan...
Ören'de bulunan yatırda,
Kurak geçen yıllarda
Yağmur duaları yapılırdı.
Topluca...
*
Rivayete göre,
1400-1500 yıllarında
Han-Bayat yolu üzerinde
Arkası dağ, önü ova olan bu şehir,
Eski Gömü’nün aşağısında
(Aşağı Yortu) su kanalı bulunan yer,
Havası güzel, suyu bolmuş.
Dağ bölgelerinde hayvancılık;
Ovasında çiftçilik
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Ve meyvecilikle uğraşılan
Güzel bir yerleşim yeri olmuş
Anlaşılan...
Hâlâ günümüzde bile
Bağ veya ağaç kütükleri çıkmakta
Bu alanda
Yer yer yanmış külleri görülmekte,
Bir de oymalı taşları
Köylüler tarafından götürülüp
Avlu duvarlarına süs olarak örülmekte,
Sırrını yaşatmış Yozgat şehri
Bu şekilde asırlarca gönüllerde
Ve aratmış zamanın ateş mavisine sesi
Merakta koyarak herkesi...
*
Yanık şehir, yanık şehir
Sevdamıza tanık şehir
Sor tarihe dinle işit
Acep neden sanık şehir
Bedir Köyü, Sungur gibi
Emirdağ'da Yozgat varmış
Bir zamanlar ıpışılken
Şimdi viran, sönük şehir.
*
Yine rivayete göre,
Fatih Sultan Mehmet 1481’de vefat ettiğinde
Büyük oğlu 2. Bayezid
Amasya Valisi iken İstanbul’a gelerek
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Tahtına oturur babasının...
Ve kardeşi Cem Sultan
Küçük kardeş olmasına rağmen
“Tahta ben oturacağım” der
Bilirsiniz, isyân eder...
Beşyüz süvari toplar Konya Türkmenlerinden
Yürür Bursa'ya Bursa'ya...
Önce Yozgat şehrine gelir.
Anlaşır Yozgat Türkmenleriyle
Yanına alır, yüz kadar da süvari
Cem Sultan’ın askerleri
Yürür Bursa'ya Bursa'ya...
Cem Sultan Bursa’da
Para bastırır kendi namına,
Hutbeler okutturur
Ve padişah ilân eder kendisini...
Bunu duyan 2. Bayezid
İstanbul’dan kuvvetli bir orduyla
Varır Bursa’ya Bursa'ya...
Askerî gücü zayıf olan
Cem Sultan bozguna uğrar,
Kaçar Konya'ya.
Oradan Mısır’a,
Mısır’dan Fransa’ya gider.
Ağabeyi Bayezid,
Geçim masrafını Cem Sultan'ın
Türkiye’den göndermek suretiyle temin eder
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Bilirsiniz değil mi?
Öte yandan
Cem Sultan’ın hadisesi üzerine
Yozgat şehri
Cezalandırılır
Padişah fermanıyla…
Padişah buyruğudur karşı çıkılmaz
Yakılıp, yıkılacak, yok edilecektir
Kalmayacaktır taş taş üstünde
Yozgat şehrinde...
Payitahttan vazifeli memurlar
Şehrin ileri gelenlerini toplayıp
Anlatırlar durumu.
Şehir boşaltılır,
Pahada ağır, yükte hafif neleri varsa
Toparlayıp bir an evvel oralardan ayrılıp
Koyulurlar yola...
Ve Yozgat şehri ateşe verilir.
Koca bir şehir yana yana kül olur.
Yozgat ahalisi nereye göç etti diye soracak olursanız eğer
Büyüklerimizden bize aktarıldığına göre,
Bir kısmı Ankara’da Asi Yozgat'a
Ki şimdiki adı Elmadağ olan ilçeye yerleşmişler.
Diğer bir kısmı da
Çapanoğlu Yozgat’ına gitmiş,
Rivayet edilen budur işte...
*
Bol meşelikli
Güçlü ardıç ağaçlarıyla kaplı
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İki dağ arasında Asi Yozgat Elmadağ
Çatal yürekli yiğitlerin diyarı...
Sırtını dayamış Karakaya'ya
Çevirmiş yüzünü İdris Dağı'na
Bakışlarında başkent üzümü
Altın sarısı çiğdemler avuçlarında
*
Bir türkü söyleyelim bir türkü
Yürek yüreğe verip bir türkü
Duysun içimizi dağlar, taşlar, bulutlar
Sesimize ses katsın yeni baştan
Bedirköyden, Sungurdan,
Ve Tebet kalesinden topladığım
Bal damlatan dutlar...
Höşmerim gitsin Elmadağ'dan Emirdağ'a ansızın
Bayramı olsun hıdrellez gününde bayramı
Oğulun, uşağın, kızın...
"Ham meyveydim kopardılar dalımdan"
"Meşeler güvermiş varsın güversin" diye diye
"Emirdağına kara gidelim,
Ayvadan usandık nara gidelim"
Olmaz mı?..
Mustafa CEYLAN

(Gülce- Bahçe)
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ELLİ ALTI KÖPRÜSÜ EFSANESİ(1)
…………………………………Itırbanu’ya
Ben İmiçan Kaya’yı, Kayıncak Kaya’yı
Ya da Karakaya’yı bilirim Itırbanu
Köy Pınarından su içip
Vezir Pınarında hayâllere dalmışım,
Ağca Pınar kenarında dinlenmiş
Atalağan’da yıkanmışım,
Kargalı güneşinde gözü sulu
Şişit çotuklarıyla budanmışım
Üstüm başım toprak kokar bilirsin,
Dayanamam hasretine
Keven olup yanmışım.
Sense Itırbanu
Bir yanın Bozan kayası,
Öte yanın Dede kayası
Dağ yamaçlarının bülbül sesli rüzgârısın…
Sen, Defdef Kayası,’nı Pençere Kayası’nı
Ve çatal yürekli Çatal Kaya’sını bilirsin
Kelebek Deresinde kelebek kanadı neyse
Sen o’sun işte…
Gelin Kayası düşlüsün
Mor, mavi, erguvan, pembe
Tam yirmi çeşit çiçeğin
Bir de kan kırmızı gelinciklerin
Alim Pınarı suyundan türküler söylediği
Tebet Kalesi’nde Türkmen kızısın…
Dereşıh yayla gecelerinin
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En parlak yıldızısın…
Nefesin akşam otları, Fatma Betül çiçekleri
Ve kekik kokuludur,
Tut bırakma ellerimi
Alnımdaki yazısın…
………..Ardıçtandır elli atlı köprüsü
………..Aman gülüm ardıçtan
……….Üstünde Timur filleri
……….Hazırlanmış kara kıştan
……….Yol boyunca kuzular
……….Boyunlarında çan, çan…
……….Şu Çubuk Ovası’ndan
……….Yükselir göğe duman
……….Aman gülüm aman hey
……….Sevdiceğim söyle gayri
……….Düğünümüz ne zaman hey?
Ah Itırbanu ah!
Neredesin söyle şimdi?
Kağnı, yabaldı, harman
Sarı buğday başağı
Ve ekin yığını işimdi.
Yağız atlıların topuğunda çıngı
Başımdaki ateşimdi…
Hatırlıyorsun değil mi?
O kara geceyi …
Elli atlı eşkıya, ellisi de silahlı
Yakıp yıkacaklardı kaleyi.
Elli atlı eşkiyâya karşı
Elli atlı yiğit Dereşıhlı
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Nasıl direnmişlerdi, dur demişlerdi
Ve
Ardıçtan köprüden öteye
Bir adım geçirmemişlerdi
Eşkiyânın cümlesini
Unutmadın değil mi?
İşte onlar Itırbanu
Onlar benim kardeşimdi…
………..Ardıçtandır elli atlı köprüsü
………..Aman gülüm ardıçtan
……….Üstünde Timur filleri
……….Hazırlanmış kara kıştan
……….Yol boyunca kuzular
……….Boyunlarında çan, çan…
……….Şu Çubuk Ovası’ndan
……….Yükselir göğe duman
……….Aman gülüm aman hey
……….Sevdiceğim söyle gayri
……….Düğünümüz ne zaman hey?
Mustafa CEYLAN

( Gülce-Buluşma )
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ELLİ ALTI KÖPRÜSÜ EFSANESİ(2)
Kör Kâzım namıyla meşhur bir asker kaçkını
Toplamıştı kendisi gibi eşkiyâyı
Merhamet ne, acımak ne bilmezlerdi
Ankara, Keskin, Yozgat köylerini
Demeden fakir, yoksul, gariban
Kör bir kurşunla acımadan
Vuruyor, vuruyorlardı.
Yol kesip, evler basıp
Zulmediyorlardı…
Tam elli atlı
Kutludüğün
Köyünü
Basmış
Ve
Ordan
Gelmişti
Sıcak haber
Eşkıya zulmü…
İki kardeş köydü
Dereşıh, Kutludüğün…
Gün ağarma vaktindeyken
Camide gizlice, sessizce
Toplandı Dereşıh Köy Meclisi
Yaşlı, genç; kadın, erkek ayırmadan
Görüş aldılar birer birer herkesten
Karar verdiler : “Köyü boşaltacaklardı
Mal, davar, yatak yorgan, kap kacak, her şeyiyle
Hattâ kedi köpek bile durmayacaktı
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Bir iki saat içinde koskoca köy
Kervan yolu köprüsünden öteye
Bir tedbir olarak taşınacaktı
Oğlakların boynundaki çanlar
Söküldü aman ses çıkmaya!
Kucaklandı bebe belik
Yüklendi cümle yükler
Dere boyunda ses
Rüzgârdı yalnız
Taşınmıştı
Dereşıh
Dere
Şıh

Bir
Dere
Bin ışık
Tek bir yürek
Böyledir işte
Bizim köyler böyle
Yalanım varsa söyle
Itırbanu susma öyle
Elli atlısı Kör Kâzım’ın
İkindi vaktinde girdi köye
Baktılar ki, cümle evler boşalmış
Kalmamış bir tek canlı, ne varsa gitmiş
Ancak ne var ki, Kör Kâzım çok uyanıktı
Ahırlarda taze mayıs kokuyordu hepten
Anlaşıldı köyün ordan yeni kaçışı
Belliydi, fazla uzaklaşamazlardı
Koskoca Dereşıh nerde saklanır?
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İdris Dağı, Elmalı Deresi
Üçüncüsü asla yoktu.
Topladı elli atlıyı
Elli eşkiyâyı Kör
Yeminler ettirdi
Sözleri aldı
Hücum dedi
Hücum hey!!!
Ata
Bin!!!
Bindi
Ellisi
Düştü yola
Bıçak bıçak göz
Ve öfke öfke söz
Yelelerle naralar
Deli toynaklar kişnedi
Bulup yakıp yıkacaklardı
Kızları da kaçıracaklardı
Karşı koyan olursa şayet köyden
Acımadan, anında vuracaklardı
Eşkıya derler buna, kararı kesindir
Zafer narası onların, ölüm herkesindir.
*
Burada kaç asırdır
Kervan yolu köprüsü
İpek yolunda sırdır
Kervan yolu köprüsü
Kalmış filden, Timur’dan
Ne demirden, ne saçtan
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Yapılmıştır ardıçtan
Kervan yolu köprüsü
Ad verdi elli atlı
Yüzbin yetmiş kanatlı
Sanki ardıç suratlı
Kervan yolu köprüsü
Yanında Akkaya’nın
Atlının ve yayanın
Vaz geçilmez dostudur
Kervan yolu köprüsü
*
İşte o günlerden bu güne
Anlatılır bu öykü
Anlatılır be gülüm
Anlatılır be canım
Canda cangülüm
Itırbanu’m…
Akkaya’nın Bozan Kaya oluşu
O günlerden biliyorsun
Dereşıhlı yiğitler
Omuz omuza, yürek yüreğe…
Geldiğinde eşkiya
Kervan yolu köprüsünün üstüne,
Bir yaylım ateşi başlar ki, dile destan…
İyi bir nişancıdır
Ardıçoğullarından Ahmet
Çeker Besmeleyi
Ve tek kurşunla düşürür atından
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Eşkiyâbaşı Kâzı’mı
Ve
Serilir elli eşkiya leşi köprü üstüne
Panik içinde atları,
Dereboyunca ürküp kaçmıştı...
Dereşıhlı o korkusuz yiğitler
Elli atlıya karşı elli atlı yumruk olmuş
Darmadağın etmişlerdi eşkiyanın tümünü…
Yavaş yavaş köprü ayağına
Gizlice yanaşır İzci Bekir,
Bir oyun olmasın köprü üstünde ?
Öğrenmek ister
Bu manzara ne diye ?
Ve
Şaşırır kalır oracıkta;
Kör Kâzım dahil eşkiyanın cemi cümlesi
Devrilmiştir köprü üstüne
*
Döner evine Dereşıh
Bozan Kaya olur Akkaya’nın adı
Ve
Timur’dan kalma Kervan Yolu Köprüsü de
Elli atlı Köprüsü…
*
Tebet Kalesi’nin Türkmen güzeli
Balım, sevdalım, Itırbanum…
………..Ardıçtandır elli atlı köprüsü
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………..Aman gülüm ardıçtan
……….Üstünde Timur filleri
……….Hazırlanmış kara kıştan
……….Yol boyunca kuzular
……….Boyunlarında çan, çan…
……….Şu Çubuk Ovası’ndan
……….Yükselir göğe duman
……….Aman gülüm aman hey
……….Sevdiceğim söyle gayri
……….Düğünümüz ne zaman hey?
Mustafa CEYLAN

( Gülce-Üçgen )
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HASANOĞLAN KÖY ENSTİTÜSÜ DESTANI
…………………………………..Başkan Gazi ŞAHİN’e

-ıÇıksın çift kanatlı kapıdan
Çıksın çift kanatlı kapıdan,
Binsin atına Yenişıhlı Rıza Efe
Konuşsun Başkent’de
Anlatsın tasarıyı, ikna etsin yönetenleri
Sonra,
Vilâyet Meclisine bir önerge sunsun
Encümen Muzaffer Büyükekşi
Desin ki:
“Köylü milletin efendisidir” diyordu ya
O sarı saçlı, deniz gözlü kahraman
O büyük Türk, o Yüce komutan Atatürk;
Bir enstitü kuralım bir enstitü,
Efendilerin yaşadığı Hasanoğlan Köyü’ne
İlim ışığı, irfanın nurundan
O ışık ki
Ulaşsın göğe, yere,
Yağsın yüreklere
Işık olsun, aksın bütün ülkeye…
*
Kepirtepe’den bir tren gelmiş, bir tren
Lalahan’da yanaşmış rampaya
Tahta, masa, sıra; okula dair ne varsa ne
Durur mu evinde, oturur mu sedirinde Hasanoğlanlım
Bir koşu at, araba, kağnı düşer yola
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Taşır özenle köyüne…
Ardından talebeler ve hocalar
Köy okulu, cami, boş evler
Hattâ mutfak için şırahâne
Büyük çadırlarda başlar tedrisat
*
Değsin sihirli bir usta eli
Sarsın şu yaralı sütunu
Ayağa kaldırsın müşfik kollarıyla
Hüzünlü duvarları.
Tebessüm etsin tavan
Ve güneşe gülsün çatı.
Kiremitler Yahşihan’dan
Kereste Ankara’dan
Kireç Elmadağ’dan
Taşınsın at arabalarıyla.
Su getirsin uzaklardan
Macar Sili Usta.
İkinci Kalfa Gabel
Kursun santralı, yansın lâmbalar
Peşinden yırtılsın karanlıklar
Elbistanlı Mustafa Güneri’yle…
Hani bir gecede
Yüce Atatürk’ün işaretiyle
Samanpazarı’ndaki hastaneye
Yatak, yorgan, çorap, giysi taşımışlardı ya
Hasanoğlan’dan yola çıkan
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Atatürk’ün kağnıları.
İşte o kağnılar çıksın yeniden
Taş taşısın dağlardan, derelerden
Bu dört yüz dönümlük arsaya
Arsa ki armağan bu köylüden
Çoğunluğu Büyükekşilerden
*
Değsin sihirli bir usta eli
Sarsın şu yaralı sütunu
Ayağa kaldırsın müşfik kollarıyla
Hüzünlü duvarları
Sabahları, erken…
Gül gülistan koksun tavan
Gülümsesin çatı
Kar yağarken…
Vur çekici aşk ile vur ey Ferhad
Duvara, pas tutmuş köhne zamana
Amana da deli gönül amana
Yaralarım sızlıyor, acılarım yaman ha!
Şu bahçede gezinen
Bulgaristan göçmeni İzzet Palamur’a bakın hele
Yüz dönümlük bağ yapmış araziyi
Üzüm alır asmalardan
Sebze bahçeleri yemyeşil
Ve konuklara ikram eder halâ
Kokulu elmalardan…
Kimler geldi, kimler geçti buradan
Atölyelerden, sınıflardan, sıralardan
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Gözlerinde kâinatın ışığı bir Aşık Veysel
Göğsünde sazı
Sesleniyordu her gece rüyâlarımdan
“Dostlar beni hatırlasın”
Özüm sen gel, sazım sen gel,
Oğlum, kızım sen gel diye…
Amana da deli gönül amana
Yaralarım sızlıyor, acılarım yaman ha!
Vur çekici aşk ile vur ey Ferhad !
Duvara, pas tutmuş köhne zamana
Mustafa CEYLAN

(Gülce- Buluşma )
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KARACAHASAN-DERVİŞ BİLÂL EFSANESİ
Yedi kurt`u, yedi vakit, yetmiş bin kere sever
Sever ey yiğidim, bizim Meşeli Dede
Sever ki can evinden, sever ki rahat ede
Konu komşu,
Cılga yollardan gelip giden
Sen ve ben…
Kurt başı okşamak nedir bilir misin?
Canavarı su misâli yumuşatmak
Süt misâli aklamak; de hele!
Kanatlı gök atlarına
Binip binip gidende
“Sarıkışla Köyü” cümbür cemaat
Bize o günlerden kalan yadigâr
Yedi kurt uluması özgürlüğümce
Bir dua Meşeli Dede dudağından
Her seher, her seher minarelerden
Sonsuzluğun saçlarına Ezan sesiyle…
“Kara yağız, Yusuf yüzlü, Ali Güçlü
Her işte mahir,”
Şıh Ali oğlu Avcı Bilal ki :
Bilal-i Habeş’in kopyası işte
Bizim Bilal, Bizim Bilal canım ey!
Gümüşlü yaylası yaylalar içinde
Gümüşten yayla
Gümüşleten Derviş Bilal;
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Işığı salkım saçak yüreklerde
Her kıvılcım bin şelâle,
Tohum, umut ve doğum…
Şıh Ali, Şam illerinden göçüp gelende
Ve yerleşende; önce
Balâ, Karaali Köyüne
İlimle, fenle, imanla
Kök sala, avuçlaya toprağı…
Horasan Erenlerinin göç yollarından
Kapıp getirmişti,
Aşk ile parlayan bayrağı
Dikiyordu Ankara topraklarına
“Bismillâh” deyip…
Zamanı diziyordu sabır ipine gün-güneş vaktinde
Harman yerlerinde, ekin yığınlarında
Bir testi ayranda, kilimde, oyada, nakışta
Yanık türkülerin ezgilerinde
Ve cami önlerine düşen selvi gölgelerinde
Zamanı diziyordu
Boğum boğum…
Diyordu ki
Şıh Ali oğlu avcı Bilal
Diyordu ki, saz çalmasında usta
Sazcı Bilal
Diyordu ki ah sultanım :
Varım, güle düşen çiğ damlasında
Yoğum, yüreklerin yangın haritasında
Varım, kafatasının ortasında
Yoğum, aynaların arkasında…
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Öndeyim, aynaların yüzündeyim aman hey!
Hiç’den de hiçim “öteyüz” bağlarında
Çoktan da çoğum Gümüşlü yaylasında
Sultanım ey, cananım ey, bi denem hey!
Bu yöre, bu uçsuz bucaksız enginler
Bu yeşille çoraklığın, ormanla çeşmelerin
Bu buğdayla üzüm çotuklarının
Değirmenle harmanın korkusuzca,
Yan yana gezdiği yöre
Bizim yöre hasılı vesselâm…
Şam Göçmeni Şıh Ali oğlu
Bir Derviş Bilal ki, sazıyla silahı
Yanyana, cancanadır omuzlarında
Vurur attığını havada,
Ve
Çalar sazını Balaban Çayı kenarlarında
Günlerden bir gün
Öykü bu ya, dilden dile söylenip gelmiş
Biz de anlatalım olmaz mı?
Evet, hangi av hayvanına doğrultsa silahını
Ak sakallı bir pir-i fani
Nişangâhta çıkıverdi önüne…
Ve düşer peşin sıra Dervişin
Düşer yollara yollara…
Kuşçu Ali Köyü derler
Bereketli yeşillerin cennetine
Piri fani ardı sıra
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Varır yerleşir,
Kalır orada,
Mesken tutar...
Kuşçuluğu Kuşçu Ali’ nin
Bilal’in avcılığından;
Ali’liği zaten belli
Adı üstünde fidanım…
Ve
Asırlardır Kuşçu Ali’dir
Sırtını ormana dayamış
Bereketli muştuların evleri heyy!!!
Kovalar yıllar yılları,
Yolcular gelir geçer yollardan
Edigeli, Delilerli, Tekkeli
Yolcular yollarda boz toprağı giyinmiş
Lastik ayakkabılar içinde ter kokulu yolcular…
Yine av, yine saz
Ve yine ay çiçeğidir güne dönen yüzüm hey…
“Asarköy” den bir yâr gelir bizlere
Yemenisi su yeşili,
Gözlerinin rengini vermiş yemenisine
“Kılıçlar” dan dut sallamasında ürkek imzalar
İmzalar içinde imzaları imzalayan imza var
Derviş Bilâl duasında,
Samimiyet gülü, barış bülbülü
Ve de
Çeşme başlarında kınalı eller içinde
Bulunmaz bir hiza var
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El uzat, al bağrından öğle güneşini göklerin
Ve dipsiz kuyuların çıkrıklarına çal !
Ve güvercin donunda
Ve öte dünya aklığında pir-i fani,
O yürür, ceren yürür, Bilal yürür oy hanım oy!
Karacahasan bağlarında asma dalında hoş
Köprü uğultusunda bir ömür ki sadece boş…
Av ki av işte, avlanmaz, avlanamaz
Sürükler Bilal’i ardı sıra
Getirir Karacahasan’a
Ve kaybolur gider oracıkta…
Yıllardan 1760’lı yıllar,
1765 olsa gerek sanırım,
Işıklar içinde türbesi
Şeyh Bilal Kocanın
Karacahasan Köyü’nün
Manevî mimarıdır
Ve
Konusudur bugün işte
Bu destanın, hanım ey!...
Gümüşlü yaylasında gümüş renginde zaman
Selede süt aklığı duygularım
Duygularım ki yedi iklim dört kutuplu,
Dört cihan…
Bir Hacı Mehmet Dayı’dır Bilal bakışlı
Bir Hacı Mehmet Dayı’dır ki kırklar içinde
Bir tipiye yakalandım, yaman tipiye
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Kovalı deresinde ah anam hey!
Alır, çıkarır Meşeliden köye doğru
Hızır çareli, Bilal sesli canım hey!
Sonra,
Gelin süslemesinden daha süslü
Bir at düşer yollara,üstünde aşkımın göz yaşları
Siniler üstünde “damat yemişi” ve boy aynası
Offf ki offf!...
At düşer yollara, ben düşerim nal izine
Ve serçe yüreğim garkolur tutunamam şimdiye
Düşerim
Dünlerin denizine…
Meşeli Dedemin elleriyim gayri ben
Yedi kurdu yedi yerden
Okşayıp seven
Ve
Ozan Bilal sazıyım inileyen ozanların içinde,
Gurbet türkülerinde,
Köy odalarında, meydanlarda
Duayım, ışığım, seherlere sarmaşığım
Yamaçlardan düzlüğe göz kırpan
Yıldızlara dolaşığım
Sarıkışla gecesinde,
Gümüşlü ikindisinde…
Mustafa CEYLAN
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ANKARA - ELMADAĞ
KARACAHASAN MEŞELİ DEDE EFSANESİ
Zümrüt yeşili gözleri var bu köyde doğanların
Ruh kökleri su gözesi umut, aşk ve iman
Dost dergâhının kapısında pırıltıdır eşikleri
Ve analar, kutlu bir ninniyle sallar beşikleri
Korkusuzca, özgür ve huzurlu…
Kaç asırdır koşar yamaçlardan aşağı
Hasanların sevdalı karacası oy gelinim oy!
Vadiler arasından gökkubbenin kandilleri
Daha bir parlak gülümser, türkülü gecelerde
Baharı bülbül sesli, yazı cennet âhenkli
Sonbaharı gurbet alacası
Karacaların Hasan’ı
Ya da
Hasanların karacası
Civanım oy!
Yaz biter Gümüşlü yaylasında,
Eser serin rüzgârlar, sarıya döner yeşil
Kızıl saçlarını savurur toprağın güneşine
Ve zifiri gecenin orta yerinden
Kar kelebekleri düşer peşpeşine
Kış gelende bozkırın gözbebeğine
Sorma biraderim, yaman olur bizim kışlar
Köylünün yolu büyükşehre
Köylünün yolu Başkente uzadıkça uzar
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Tuzcu yolu, Büyük Ardıç
İpek yolu ve Kutludüğün
Sonrası mı birader?
Perşembe pazarında ak yumurtadır gün
Ve yaz helvasıdır “şeğer somunu” arasında öğle vakti,
Ayran üstüne hey ki hey!!!
Akşam alacası düşmeden yamaçlara
Toplayıp sofrayı Cebeci’den
Mamak, Kayaş yollarından
Geriye dönmek bir türkünün içinden
Türkü türkü dönüştür hey balam hey!!!
Meşeli Dede’ye bir selâm,
Bir dua ki, o göstere tipide yolu
Yedi kurt başı okşar elleri ki
Korkusuzca geçip gide diye yolcular
Meşeli Dede, bu dağın, bu yamacın, bu bozkırın
Bu göz kırpan en parlak yıldızların sunduğu
İçimize doğan kış gecesi aydınlığı…
Kovalı Deresinde tipiye yakalansam
Kırklar ve Derviş Bilal’den el almış
Hacı Mehmet Efendi bir olur Meşeli Dedeyle
Çeker çıkarır beni köye doğru…
“Şam’da sabah abdestini alan,
İkindiyi Hacı Bayram’da kılan”
Erenlerin yolunda yolcuyuz
Her zaman ve daima
Hey sultanım heyy!!

140

Hızır’ı gören
Her gördüğünü Hızır bilen
Gözün sahibi analarımız var şükür…
Ve derler ki hep :
“İlle edep, ille de edep !!!”
Ve analar ki, kutlu bir ninniyle sallar beşikleri
Korkusuzca, özgür ve huzurlu…
Dost dergâhının kapısında pırıltıdır eşikleri
Zümrüt yeşili gözleri var bu köyde doğanların
Ruh kökleri su gözesi umut, aşk ve iman
Mustafa CEYLAN
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ANTAKYA(HATAY) HABİB NECCAR VE
İSKENDERUN EFSANESİ
Milâttan tam üç yüz yıl önceydi
Mayısın yirmi ikisi
Büyük İskender’in şöhretli generali
Selefkos kurmuş bu şehri derler
O günlerden beridir
Asî’nin sol böğründe bir sevda var
Akar da yakar, yakar da akar…
*
Diyar-ı Rum’a kutsal mührünü
Vurmaya gelen Halife Ömer ordusu
Komutanı Ubeyde bin Cerrah
Ve bayraktarı Habib Neccar
Bir elinde sancağı şerif, ötekinde kılıcı
“Yetiş ya Neccar!” denmeye görsün
Ortadan yarıyor düşman safını
Nur Dağları bizim dağlar hey aman!
En yüksek yere dikilir bayrak
Ve bayrağın gölgesine düşer
Vücudundan kopan başı Neccar’ın
Geri çekilende düşman
Habib Neccar başını bir sırığa takarak
Antakya Kalesinin burçlarına diker ya
Susar mı deyin hele ölümsüz başlar?
Susmaz,susturamazsınız!
Kuşatmıştır İslâm Ordusu kaleyi
Burçlarda kesik baş
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Haykırır ve der ki:
-“Yiğitlerim, kardeşlerim buradayım ben!
Sağdan hücum edin,
Soldaki kapı zayıf, vurun oradan yüklenin !”
Ve düşer kale bir iki saat içinde
Habib Neccar kesik başı tekbirlerle
Defnedilir,
Bir türbe üzerine ve yanına bir cami,
Nur dağlarına konur şehidin gövdesi
Her Fatiha okunanda bu efsâne
Gönüllerde yeniden tutuşur işte
Habib Neccar Camiinde asırlardır;
Unutma ey sağır dünya
Burası Müslüman Türk Hatay’dır.
Ve
Gelelim İskenderun’a;
Kavminin zulümünden kaçan
Yunus Peygamber’i yutar bir balık
İskenderun-Payas demiryolu yarmasında
Bir “Yunus Sütunu” var, görüyor musun?
Ve üzerine çıkıp
Halka sesleniyor halâ o Peygamber
Duyuyor musun?
Ve
Gelin alayları düzülür gider
Analar kızlarına üzülür gider
Kaderdir yağız toprakça alınlara hey
Kudret kalemiyle yazılır gider!
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Dulkadiroğlu Karaca Bey görende
Görende hey at üstünde gelini
Ve gelin alayı muhafızlarını teker teker
Bağlatır da bağlatır, nideyim eyy!!!
İskenderun Beyine gidecekti bu gelin
Öyleydi kavil karar, öyleydi alay
Yol kesilip değişende adamlar
Şehirdeki şenliğe sonunda bak kan damlar
İki saat içinde Türkmen beyi
Fetheder, şenlik üzre bu şehri
Dellallar çalar davulu, ilân ederler
-Şehrimizin yeni hakimi
Dulkadiroğlu Karacabey
Hey hey! Hey ki de hey!
Sürecek şenlikler,
Ve cemi cümleniz davetlisiniz
Karacabey’in düğününe hey!!”
*
Sarıseki Şatosunda oturur durur
Aslan Yürekli Rişar
Ve bir “Dağlı Havası” vardır Yörük kızının
Keklik misal atılır kayalardan kayalara
Bir türkü söyler damat evine giderken
“Geline bak geline
Kına yakmış eline
Onun yâri şu dağlar
Gitmez yaban eline…”
Mustafa CEYLAN
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ANTALYA - YARALI CEYLAN EFSANESİ
*”Sen bir ceylan olsan, ben de bir avcı
Avlasam çöllerde saz ile seni”
.................................Aşık Veysel

Dinleyin ağalar, dinleyin beyler
Eritir zamanı bu halkın gücü.
Özlem duyuyorsa kahramanına
Diriltir mezardan bu halkın gücü.
Dilsize söyletir, gösterir köre
Aminle, duayla dertlere çare
İsterse indirir doruktan yere
Çürütür tahtları bu halkın gücü.
Haydutlar kayadır, gelinler ırmak
Suları ortadan ayırır parmak
Kâh Dicle-Fırat’tır, kâh Kızılırmak
Arıtır çağları bu halkın gücü.
Arıtır da nazlı yârim, taa kudretten arıtır
Gönül imbiğinden geçer gider seneler
…Geyikli Baba, Tavus Hatun ya da Eyüp Sultan’ı
……Sarıkızı, Sarı Saltuk veya Merkez efendiyi
……Efsunkâr zamanın aralığından
……Efsâne efsâne getirir bize
……Çoğaltır umut umut bu halkın gücü.
Olmazı oldurur, yakar ateşi
Çevirir gülşene kızgın güneşi
İsterse on eder yedi kardeşi
Kurutur neslini bu halkın gücü
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Bağlar çaputunu bağlar türbeye
Hızırı uğratır şehire, köye
Girer destanlara, girer öyküye
Yürütür orduyu bu halkın gücü.
……Yürütür de can gülüm, ta kudretten yürütür
……Gönül sultanıyla geçer gider mevsimler
……Mevlâna, Yunus ve de Pir Sultan’ı
……Bardaklı Baba, Sarıca Kız ve Emir Sultan’ı
……Devr-i devranın tam ortasından
……Öylesine şahane getirir bize
……Sağaltır hikmet hikmet bu halkın gücü
Hoca Nasrettin’le düşün düşün gül,
Karagöz, Hacivat başında püskül
Kül atar haksıza ocağından kül
Sırıtır yüzüne bu halkın gücü
Seması, semahı, halayı, sazı
Çilekeş anası, gül yüzlü kızı
Karanlık gecenin iri yıldızı
Kırıtır, salınır bu halkın gücü
Evliyâsı, enbiyâsı, ereni
Kaz Dağında, Kop Dağında cereni
Seğmeni, efesi, dadaş, yâreni
Farıtır birliği bu halkın gücü
……Farıtır da ay balam, taa kudretten farıtır
……Gönül dergâhından geçer gider takvimler
……Battal Gazi, Hüdai sonra Şeyh Galip’i
Zincir Bozan Mehmet Bey’i, sonra da Abdal Musa’yı

……Akreple yelkovanın dünyasından
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Bir Yivli Minare, bir tekke, bir kubbe getirir bize
……Kısaltır ayrılıkları, anlatır dil olup dilime,
……Anlatır ay kızım, can oğulum işitin hele:
Karamanoğulları devrinde,
Beyler beyi Alanya Beyi'nin
Gaybi adında bir oğlu vardır.
…..Sığmaz ele avuca,
……..İşi gücü
……….Geçit vermez dağlarda
…………At koşturup
……………Cirit ata bir oğul…
…………….Geyik avı peşinde
……………….Zirvelerde yata bir oğul…
…………………Yüreği sadağında
…………………..Sevdasını okuyla
……………………Susmayıp anlata oğul…
Bey oğludur, Toroslarda nam salan
Şu dağ senin, bu dağ benim dolaşan
……..Günlerden bir gün
……….. Bir alageyiğe rastlamış.
…………..Arkasından yıldırım hızı ile at sürmüş,
…………….Ancak yakalayamıyacağını anlamış
………………..Anlamış anlamasına
…………………..Başlamış Veyselce söylenmeye:
“Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı
Avlasam çöllerde saz ile seni
Bulunmaz dermanı yoktur ilacı
Vursam yaralasam söz ile seni
Kurulma sevdiğim güzelim deyin
Bağlanma karayı alları geyin
Ben bir çoban olsam sen de bir koyun

147

Seslesem elimde tuz ile seni
Koyun olsan otlatırdım yaylada
Tellerini yoldurmazdım hoyrada
Balık olsan takla dönsen deryada
Düşürsem toruma bez ile seni
Veysel der ismini koymam dilimden
Ayrı düştüm vatanımdan ilimden
Kuş olsan da kurtulmazdın elimden
Eğer görsem idi göz ile seni”
……………Dedikten sonra, evet sonra;
………………Yayını germiş,
…………………Okunu fırlatmış…
Ok
Bulur
Hedefi
Fakat o ne?
Yıkılmaz geyik
Hem de tam aksine
Koltuğunun altında
Bey oğlunun oku ile
Akar kanı, koşmaya başlar
Geyik önde yiğit arkasında
Aşarlar dere, tepe, düzlük, ova
Bir geçite gelirler ki, soluklanır Beyoğlu
Ve gene seslenir Veyselce:
….Bu dağlar avcumun içidir benim
….Arar da bulurum iz ile seni
….Düşmüşüm peşine asla vaz geçmem
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….Bu yorgun, bu sakat diz ile seni
……..Alanya dağları dar gelende oy
……...Dim Çayı, Alara, har gelende oy
……...Gümüş saplı okum zor gelende oy
……...Tanırım ağlayan yüz ile seni
*
Efsane bu ya;
Ta Alanya Dağları'ndan
Elmalı yöresine geçerler…
………….Elmalı Ovası'nı
……………Bir uçtan bir uca geçen
…………….Yaralı alageyik
………………Sonunda,
………………..Bugünkü Tekke Köyü'nde bulunan
…………………Abdal Musa Dergâhı kapısında
…………………..Kaybolur gider.
Beyoğlu
Kan ter içinde
Dayanır dergâhın kapısına…
Birkaç derviş onu karşılayarak,
………….Ne istediğini sorarlar.
Anlatır Beyoğlu olup biteni
Anlatır bir iyice nefes nefese.
“Derviş baba, bir yaralı cerenim var burada
Saklamayın, yol gösterin, bana gelsin naz ile
Nice yollar, nice beller aşa aşa gelmişiz
Kapınızdan içeriye giriverdi hız ile
Beyoğluyum Alanya’dır meskenimiz yurdumuz
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Doğru söylen, aldatmayın, ey Hak diyen öz ile”
Dervişler:
- Biz, böyle bir Alageyik görmedik, derler.
Israr eder Beyoğlu,
………….Bağırır,
…………....Çağırır
Büyüdükçe büyür çekişme…
Hayırdır diyerek
……Dergâhın kapısına
………….Nur yüzlü yaşlı bir şeyhtir
……………..Abdal Musa çıkar gelir
…………………Sorar:Gürültüyü kim
……………………Eder düşünmeden?
Anlatırlar.
Ve
Bir tebessüm, bin ışık yağmuru
Yağmurudur yağar bakışlarından
Bakışlarından açar nar çiçekleri,
Çiçekleriyle portakal ve limon kokusu sarar çevreyi
Çevreyi can kırmızısında elma
Elma yeşilinde aşk ve gizem doldurur
Doldurur da doldurur…
Açar, aralar Abdal Musa cübbesinin önünü,
Koltuğunun altına saplanmış oku göstererek:
- Oğul, atttığın ok bu mudur? der.
Ve ekler:
“Bu yoldan çoklar gider,
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Aç gelen toklar gider
Sinemi kalkan ettim
Her gelen oklar gider.”
………..Tanır Bey oğlu oku görür görmez, tanır…
Birazcık da utanır.
- Evet bu.. Benim okum.
Onu, sapındaki gümüş halkasından tanıyorum.
Böyle der
Ama, kendinden de geçer…
Artık bundan sonra
Bu dergâhtan onu kimse ayıramaz.
Unutur adını, sarayını unutur.
Abdal Musa'nın
Kaygusuz Abdal adında
Bir dervişi olup çıkar,
…………..Dervişlikten de öte
……………Onun gerçek bir ozanı olur.
Der ki: GG
”Hind'den bezirgânlar gelir yayınır,
Pişer lokmalar, açlar doyunur,
Aşıkları gelir bunda soyunur,
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya..”
Yunus için Tapduk Emre ne ise,
Kaygusuz Abdal için de
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Abdal Musa odur dostlar…

Mustafa CEYLAN

Not:
*Alanya beyinin oğlu 'Beyoğlu'nun ilk adı GAYBî olup, bu olaydan
sonra, Abdal Musa dergâhına düşüp eriyende adı:
KAYGUSUZ ABDAL olmuştur...
Hani şu 'kaynatırım kaynamaz diyen Kaygusuz var ya, hah işte o...'
(GÜLCE-Bahçe)
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ANTALYA - ÜÇ KAPILAR EFSANESİ
Deli gönül sokağında buz kesen rüzgârları
Seni arıyorum seni, neredesin ey Belkıs?
Mermerlerle nakışlanmış üç kapının üçüne
Seni soruyorum seni, neredesin ey Belkıs?
Side'de nar çatladı nar, Attalos'un sesine
Hasretini doldurmuşum omuzda heybesine
Toynakların süpürdüğü surların ötesine
Seni kuruyorum seni, neredesin ey Belkıs?
Tam kırk adet koca gemi demir atmış limana
Pırlantayla dolu içi, bunların hepsi sana
Hasret mührü ellerimde şu göğsümde sol yana
Seni vuruyorum seni, neredesin ey Belkıs?
Kan düştü efsânene
Bilmedim, bilemedim.
Ben hep seni sevdim Belkıs,
Ben hep seni sevdim;
Bir öykücük sevilmedim...
Haberin var mı bilmiyorum,
Yoksa, dinle
Anlatayım:
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Uykusunda zafer takının gece sular uyumuş
Ve
Üç kapıdan üç güzel
Üç ceylan gözlü kaçmış
Üç yiğitle bir zaman...
....................Nice yiğit, nice hakan ve Sultan
............."Ey Saba melikesi Belkıs nerdesin?"diye diye
..........Bal yeşili gözlerine
Benim gibi vurulmuş...
..........Roma, Selçuklu, Osmanlı
......Üç kapıda kurulmuş Üç medeniyet
.................Ve geçip gitmişler durmaksızın
.......................Takvimler,peşlerinden savrulmuş.
Şimdi ben serçe yüreği
Şimdi ben boynu bükük mirasyedi
Gitti gideli Hazreti Süleyman
Gölgeni arıyorum
Muz tenli mermerlerde
Kral kızı, sevdiceğim, Belkıs'ım...
Üç vakittir üç kapıda
Eriyorum kısım kısım
Türkünü çığırıyorum :
Akdeniz'in yüreğinde cümbüşlü bir aynadan
Kahkahanı işitirim damarda kan kaynatan
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Düşlerimde asırlardır bilmeden zaman,mekân
Seni sarıyorum seni, neredesin ey Belkıs?
Hadrianus teslim oldu yaslandı dizlerime
Portakal kokulu sevdan düştü gündüzlerime
Bel ki de açılır diye kör olan gözlerime
Seni sürüyorum seni, neredesin ey Belkıs?
Mustafa CEYLAN
(Gülce-Buluşma)
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ARDAHAN EFSANELERİ
………Üstadım Ekrem YALBUZ’a saygılarımla.
OĞUZ TAŞI EFSÂNESİ
En uzak ocaklardan kesilip getirilen
Köprü olayım diye çekiç, murçla dirilen
Ya Allah, Bismillâh’la yüreğine girilen
İşlenen sert yüzüne alın teri sürülen
Kura Suyu üstünde uzaklardan görülen
İki kapı boyunda
Bir kesme taş durmalı.
İki kardeş bir olup
Zembereği burmalı.
Saatleri Uğuz’un
Uykusuna kurmalı…
Uğuz’dur bu, taş kırar, güçlüdür, kuvvetlidir
Baş kırar meydanlarda zorluğa şerbetlidir
Dağ cüsse, yufka yürek, dertlidir, gurbetlidir
Kulak verip dinleyin gönülden sohbetlidir
Yorgunluk nedir bilmez, çalışır, gayretlidir
Bu güzel vatan için
Hepimizi yormalı.
Haine, bölücüye
Hesabını sormalı.
Saatleri yeniden
Uğuzlayın kurmalı…
*
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Bu
Akça
Dev taşı
Kura Nehri
Öper de koklar,
Usul usul gelir
Hem sarılır, hem saklar.
Hey!
Gayri
Gelmiştir
Öğlen vakti
Tepelerde nar,
Tütmeli dostluğa
Ardahan’da ocaklar…
Giderler evlerine
Öğlen yemeğine
İki kardeşin
Emeği: Ne
Kıymetli
Terdir
Bu…
Ve
Küçük
Bir adam
Peydah olur
Buyur ederler
Tam da yemek vakti
Konuktur evlerine…
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Bir
Konuk
Bin sevap…
Töredir bu
Yenilir, içilir
Ne varsa sofrada
Esirgenmez konuktan…
Konuk uğurlanırken doldurulur torbası,
Sorulur nasıl, nice; matarası, kırbası?
Bir somar(*) arpa alır, Uğuz’un atı ancak
Küçük boylu bu konuk daha da dolduracak
Torba değil mübârek sanki koca bir kilim,
Boyunu katlar geçer,bu ağırlık, bu zulüm.
Eğer atın başını
…..Azıcık öne eğer,
………..Arpa dolu torbayı
……………..Bir çırpıda kucaklar
…………………..Kaldırır ata yükler.
Şaşırır baka kalır
İki kardeş orada,
Seslenir Uğuz Ana
Seslenir sana, bana
Kulak verip dinleyelim hay oğul:
-“Oğul oğul han oğul!
Olasın şu Uğuz’a
Yiğit bir hakan oğul! ...
Güvenme dağım diye deprem olur yarılır,
Gubarma guli gibi gınnap boyna sarılır.
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Karaçayın seli gibi haksızlığa köpür gel,
Bozovanın yeli gibi kara bulut süpür gel.
Küçümseme hasmını örtmede yiğit yatar,
Omzunda olsa güneş, akşam olunca batar.
El yumruğu yemeyen kendini güçlü sanır
Sabır sebat etmeyen başlamadan usanır.
Camuş gövde, fil kulak; neye yarar kof cüsse?
Lokmaya döner vatan parçalanıp küçülse.
Aç gözün akıllı ol, kanma elin aşına
Herşeyden fazla sarıl, toprağına, taşına.
Özgür uçsun diyorsan göklerde şahan oğul
Yadigârdır atandan cennet Ardahan oğul…
Güvenme beyim diye tacın, tahtın devrilir
Yola çıksa kervanın yarı yoldan çevrilir.
Bıtıraklı çalı gibi takılma niçinlere,
Bir zeytin dalı gibi el et güvercinlere.
Tapusu sende olsa yamaçda yaylakların,
Çoktan geçmiştir bugün, iflâs edersin yarın.
Kestiğiniz bir taşa bakarsınız kaç aydır,
Sorun hele konuğa, o iş bel ki kolaydır.
Eğilmese at boynu, kavramasa bileği
Böyle cücük adamlar dünyanın geleceği
Bu gidişle herşeyi yiyip bitirecekler,
Taşınızı heybeye koyup götürecekler.
Duyun dediğimi her insan, bir cihan oğul,
Yadigârdır atandan cennet Ardahan oğul.
…Kime verilmiş kime,
……..Bu iklim kader diye?
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…………..Yüce Yaradan’ımdan
…………………..Uğuz’a bir hediye.
Dayan at nalı gibi, sık dişini sabır et
Bayrağın alı gibi helâl sana hürriyet.
Hanak, Çıldır, Damal’dan görünen bu dağ senin
Vadilerde kışlağın, selede süt, yağ senin.
Şu akan ırmak senin, sınırda kapı senin
Kaleler, bedestenler, her türlü yapı senin.
Çıldır Gölü dibinde dokuz burmalı çeşme,
Öğren efsânesini bir göl deyip de geçme.
Yedi yıl sonra senin, gurbetten ağan gelse,
Taşbaşı’ndan Zarşat’a göl toprağı delmezse
Suya gömülür gider akşama dek han oğul;
Yadigârdır atandan cennet Ardahan oğul.
Hangi birini desem,
………..Hangisini anlatsam?
…………..Ovalar zaten benim,
………………….Uğuz Dağı’dır tasam.
Ovapınar köyünde kan ağlayan çamın var,
Uğuz’un çayırında tırpan tırpan gamın var.
Her yıl üçyüz araba otu biçen bir günde
Sıcak gün öğle vakti,teri gözün önünde.
Dalmış ki öylesine, sallıyor tırpanını
Kolbaşına gelince görmüş kardeş kanını
Biçivermiş bilmeden telâşla kardeşini
Yere vurmuş masatı, yere vurmuş elini.
Şu karşıki yamaçta adam boyundan yüksek
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Dikili taş dibinde bir bacı yatar gerçek.
El açıp da göklere bulutlar sağan oğul,
Yadigârdır atandan cennet Ardahan oğul.
*
O
Konuk
Fazlaca
Beklemedi
Yüklendi yükü
Eyvallah diyerek
Düştü atın peşine…
Uğuz ana, yana done
Anlattı,anlattı öyküyü
İki kardeş unuttular bir anda
Kura Çayı üstüne
………………………..Kurulacak köprüyü…
*
İşte
Taa o günlerden beri
Uyku durak bilmeyen,
Uyursa da yedi gün aralıksız uyuyan
Saflığın, temizliğin, yiğitliğin timsali
Entrika nedir bilmez, içi dışı bir
Uğuzlunun efsânesi bu dostlar,
Asırlardır söylenir...
İşte,
Uğuz Dağın tepesinde bir yerde
Her yaz çayırlarda otlar, yeşerip yükselende
Bir serçe kuşunun
Ağıdını duyarsanız,
Biliniz ki, o ağıd Uğuzlunun ağıdı...
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İşte,
Ardahan evlerinin örtmesinde açan gül
Türkülere vermiştir yüreğinin sesini,
Bir ana çıkarsa avluya, eli yüzü dualı
Ve başlarsa konuşmaya her baharda
Derse ki:
'Ecdadı vuruldu, göğsündeki oku saydı
Evladı aldanır mıydı şimdi, okusaydı? '(**)
Biliniz ki o ana,
Ve elleri öpülesi cümle analar
Uğuzlunun anasıdır...
Mustafa CEYLAN
(*) Somar:(300-320 kg ağırlık ölçüsü)
(**) Üstad Ekrem Yalbuz' dan bir cinas
beyti.(Türkçenin nakışı CİNAS isimli eserinden)
(GÜLCE-Bahçe)
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ARTVİN KIZ GÖLÜ EFSANESİ
Çoban Ali’m çıkar Göze Dağı’na
Sürüsünü bekler göl kenarında
Daldıkça hayâle yârin saçına
Sarı çiğdem ekler göl kenarında
Akşam olur döner gelir yaylaya
Bir de baksa bir koyunu noksandır
Alaca karanlık akşam vaktinde
Dolaşır yaylakları birer birer
Telâşa kapılır ah, vah eder…
Arar kaybolan koyununu
Arar arar en sonunda
Gelir göl kenarına
Bir de bakar, “O ne? ”
Şaşırır kalır
İnanamaz
“Düş bu” der
Düş bu
Düş…”
Kayanın üstünde periler şahı
Bir balık kız vardır, tarar saçını
Kıskanır çiğdemler güzelliğini
Göğsünden çobanın söker kalbini
Mıh kesilir kalır oracıkta
Neden sonra gelir kendine
Sessiz, ürkek adımlarla
Yaklaşır balık kıza
Çoban Ali şaşkın
Çoban Ali mıh,
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Ya giderse?
Peşine
Durma
Düş…
Bu ne güzellik Rabb’im,
Balık kızın ağzında
Rengârenk hayat
Bir taraftan saçın tarar
Bir taraftan şarkı söyler
Ağız değil
Sanki
Cümbüş…
Der ki:
'Bey babamın evidir
Tahtaları kavidir
Çalın vurun oynayın
Bura düğün yeridir.
Uzun uzun kamışlar
Ucunu budamışlar
Benim elâ gözlümü
Gurbete yollamışlar
Ben bir uzun kamışım
Yolunda budanmışım
İster al ister alma
Alnına yazılmışım.
Bahçesi var bağı var
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Ayvası var narı var
Atamızdan yadigâr
Bizde Ata Barı var.” (1)
*
*
Atabarı derler buna
Artvin’ imin yüreği
Balık kızın ağzında
Ne de güzel, ne de hoş.
Çoban Ali’ım unuttu
Kaybolan koyununu
İpe uzatır gibi boynunu
Öyle mahzun ve garip
Durma öyle suskun, bomboş
Gir halkaya Çoban Ali’m
Uyan, davran haydi koş!
Tarak ol saçın tara
Gerekirse
Balık kızın ellerine
Damla damla
Bekleme
Düş…
Biraz daha yaklaşınca
Fark eder bizim çobanı balık kız
Ve
Dalar gölün serin sularına
Gözden kaybolur gider…
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Balık kız gitmiştir amma
Oturduğu o kayanın üstünde
Tarağını unutmuştur.
Tarağı alan çoban
Saklanır bir kenara.
Bir süre sonra
Sudan çıkar balık kız
Hem de tekrar aynı kayaya
Bakar ki tarağı
Yerinde yok
Anlar çobanın aldığını
İster tarağını
Çobandan
Vermek istemez çoban
Israrla istese de işe yaramaz.
Çoban ikna olmaz bir türlü
Balık kız,
Göle tekrar girerek
Bir taş çıkarır
ve uzatır çobana.
'Al bunu.' der.
' Kilerine koy
Hiçbir zaman
Eksik olmaz bereket.'
Çoban, dediğini yapar
Taşı alır,
Verir
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Balık kızın
Tarağını.
*
Döner yaylaya
Balık kızdan aldığını
Koyar kilere
Kavuşur berekete…
Sorar komşular
Bu zenginlik ne?
Olanları anlatır
Anlatır çoban
İşte o günden beri
Bu gölün adı
Artvinlimin dilinde
'KIZ GÖLÜ' kalır.
Mustafa CEYLAN
---------------------(1) :Artvin ATABARI sözleridir.
(GÜLCE-Bahçe)
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AYDIN - ATÇALI
KEL MEHMET EFSANESİ
Sönerse efsâneler, bir şey kalmaz tarihten
Fosile döner takvim halk yüzünü dönerse
Okunmaz, okunmazsa; alınmazsa bir ibret
Gayret, çaba boşuna; kıyamet kopsa birden
Efeler diyarına birlikte uzanalım
Kazanalım zaferi, duman edip düşmanı
Aydın dağlarından alalım güneşleri
Atçalı Kel Mehmet’e “diyelim gözün aydın”
*
Her
Sene
Atça’da
Nice yiğit
Çıkar meydana.
Yağlı güreştir bu
Paça, kasnak tutar da
Yıkılmaz denilen sırtı
Çakar meydana, meydana
O sene Atça Beyinin
Pehlivanı herkesi
Tutar tutar yener.
Meydan okur bey:
“……..Hiç kimseler
………Yıkamaz!
………Yiğit
………Bu!..
168

………Bu
………Yiğit
………Benimdir,
………Helal olsun
………Güçlü bileği
Kocaman yüreği
Başpehlivan işte bu!
……..Var mı benim
………….Pehlivanımı yenecek olan?..
……………Kim yenerse,
……………..Benden ne isterse, istesin,
………………..Vereceğim!
…………………..Hodri meydan!!!
Orada
Sessiz ve sakin
Garip Çoban Kel Mehmet
Bir adım öne çıkaraktan
……..“Bu pehlivan beni yıksın bakalım!?
…………..Cümle istediğimi alacaksam şayet;
………………Meydansa meydan işte, yıksın da görelim beni!”
Ve
İki
Pehlivan
Tutuşmuşlar güreşe
Sonunda bizimkisi
Yenmiş başpehlivanı
Yere çalmış sırtını.
Sonra da kan ter içinde
Dönmüş Atça Beyine:
“………….Kızını istiyorum.”
Şaşırmış kalmış herkes
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Bir gürültü,
Bir kıyamettir kopmuş
Atça Beyinin adamları,
Dövmüşler bir iyice bizim garip çobanı.
Mehmet, köyde barınamamış, çıkmış dağa
Dönem, Osmanlı’nın zayıflama dönemi.
Eziyor halkı ağalar, beyler
Yerel yöneticilerde
Zulüm üstüne zulüm…
“Kel Mehmet Efe” olmuş adı dağlarda,
Kurmuş teşkilâtını
Toplamış kartallaşan kızanları
Ve geceden gündüze
Mahmuzlamış atını.
Kimi “Keloğlan, Keleş Mehmet” demiş ona
Kimisi “Keleşoğlan”
Sis kaplayan tepelerde
Yürütmüş saltanatını.
Zulme, haksızlığa karşı Kuyucak’ta isyan başlamış
İsyânın lideri kim dersiniz?
Dağdan inen Atçalı Kel Mehmet Efe.
Kuyucak‘ta, Köşk‘te, Arpaz‘da
Evi, barkı, tarlası, tapanı,
Odu, ocağı
Ağalar, beyler tarafından
Yakılıp, yıkılan köylü,
Katılmışlar isyâna ve destek olmuşlar.
Nihayet,
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Efe’nin isyânı Aydın’da son bulmuş.
Ele geçirmiş Efe hükümet binasını
Oturmuş Vali koltuğuna
Bir de mühür kazdırmış:
“Vali-i Vilayet, Hademe-i Devlet, Atçalı Kel Mehmet.”
O bir “isyâncı” ama, devlete sadık
Kucaklamakta ayırmadan herkesi.
Yaptırdığı “mühürden” belli fikri:
“Vilayetin valisi, devletin hademesi…..”
Âşık olduğu bey kızıyla evlenmiş…
Alıp ağalardan, yoksullara vermiş
Ve mutlu kılmış Aydın’da her insanı.
Bir yönetim ki adil, bir düzen ki kurduğu
İçi dışı şefkat dolu
Oluvermiş halkın
Muhteşem kahramanı.
Fakat, padişah demiş ki
“Aydın’ı iyi yönetse de,
O bir isyancı…
Tez getirin kellesini!..”
Kuvvet yollamış İstanbul’dan Padişah
Atçalı Kel Mehmet Efe’nin
Kellesini almışlar…
İstanbul’a götürmüşler.
Adına efsaneler anlatmış.
Türküler yakmış halk.
Ve Atça’nın girişine
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Dikivermiş heykelini.
“Meşhur mührü” nü de,
Heykelin üzerine yazmış:
“Vali-i vilayet, hademe-i devlet, Atçalı Kel Mehmet.
Aydın dağlarında bir türkü söyler efeler
Buluta, rüzgâra, güne, güneşe
Zembereği kopar zaman ölçen saatin
Ve
Duyurur yürek sesini
Dosta, düşmana, kardeşe…
Derler ki:
”Aydın dağlarında gezerim gari
Yazıldı fermanım okundu gari
Aldım martinimi çıktım dağlara
Dünya bir olsa da tutulmam gari
Atçalı Mehmet'im bilsinler beni
Yoksulun yanında görsünler beni
Koyarım bu yola bu tatlı canı
Dünya bir olsa da tutulmam gari
On iki yaşımda binerdim taya
Minnet etmez idim paşaya beye
Bizi yaman bildirmişler devlete
Dünya bir olsa da tutulmam gari”
Mustafa CEYLAN
(GÜLCE-Bahçe)
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BALIKESİR SARI KIZ EFSANESİ

Kâinatı var edenin
Doksan dokuz adı ile
Öykümüze başlayalım.
………Muhammed’i yâr edenin
………Hiç bitmeyen aşkı ile
………Çağı nakışlayalım.
Anadolu destan dolu
Yazıp alkışlayalım.
Gülce dergâh, gülce otağ
Varıp orda kışlayalım
………Gülce Ana seslensin de
………Gönlümüzü hoşlayalım.
Kulak verip dinleyelim
………Neler diyor Gülce Ana?
*
-Baştanbaşa efsânedir Anadolu
Bilir misin bre oğul?
Eğil, işit neler diyor?
Gördüklerin dağ taş değil
Bil iyice belle oğul…
Yürek koymuş ortasına
Bu toprağın insanları
Kaç asırdır söyleniyor
Türküleri, destanları.
Duydun mu hiç?
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Gökçe gelin ağıdını söylüyor
Nehirler bükülende…
Ferhat kazmasının sesidir, yankılanır
“Aslıııı! ... Aslıııı! ...” diye
Gecelerden seherlere
Yüce dağlar sökülende…
Gördün mü hiç?
Ceylan gözlü kızları
Tunç bilekli oğulları
Uykuları
Orta yerden bölende
Çiğdemi öksüz,
Rüzgârı mektup
Ağacı dilek yüklü bu toprağın…
Sordun mu hiç?
Düşüp yayla yollarına
Göçler yola sürülende
Uzağı yakın eder hep
Kuzuların çıngırağı neden?
Düğünde oynayıp, ağladın mı cenazede?
Halay çektin mi, kirmen çevirdin mi?
Hangi kale burçlarından yansır halâ
Yağız atın topuk sesi, efelerin öçleri
Söyle hele
Oğul oğul, can oğul
Ağustosta kar kalkmayan uz yamaç
Kardelenler görülende
Gölgesinde acaba kimi saklar, kime aç?
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Minareler, kubbeler
Heybeler, alıçlar, hikmetler
Sebiller, kervansaraylar, dipsiz kuyular
Balıklı göl,
Ateşi gül eden su
Bu gökyüzü, bu yer, bu sonsuz türkü
Bu masmavi, bu yemyeşil, bu ıpışıl
Evliyâlar, enbiyalar, veliler, erenler, bu yıldızlar
Analar, bacılar, gelinlik kızlar
İsimsiz ardıç kuşları,
Bu saz, bu cura,
Bu semah, bu sema, bu ney…
A benim gül yürekli oğulum dinle beni, duy beni ey ki ey!
*
Aç göğsünü tarihin, göz at yazılanlara
Efsanenin ruhunu, kendi ruhunda ara
Kaz Dağıdır diyorlar mesajı asırlara
Nasıl hoşça süsleyip sunuyor hele işit.
*
Biz
Ona
Kaz Dağı,
Babadağı
Sarıkız derde
Öylece severiz.
Efsaneler yazmanı
“ida” diye bir ad koymuş..
Gürül gürül pınarlarından
En vahşi hayvanları su içip
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Ecelin göğsünden korkuyu soymuş
Diye yazmış Homeros’un İlyada’sı
Zeus doğmuş bağrında
İlk kez âşık olmuş Afrodit
İlk güzellik yarışması yapılmış
Ve ardından başlamış Truva Savaşı…
Mitolojik dil ne derse desin..
Biz
Onu
Severiz
“Bizim dağ” diye
Ve güvenle yaslarız yamaçlarına
Umutlarımızı,
Bademler çiçek açanda her ilk baharda
Alır çıkarız başımızı
Alır çıkarız su kenarlarına kavim kardaşı.
*
…………Ay balamsın, can balamsın, ay oğul
…………Geçer zaman, birer birer say oğul
…………Coğrafyayı vatan eden hâfıza
…………Kayıpm’oldu, yok mu oldu, vay oğul?

Ellerini iki yana düşürme
Süt kaynasın ocağında, taşırma
Dedem Korkut, Gülce Ana diliyle
Türkçe konuş, dil yerine koy oğul
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…………Dağların var, özgürlüğün simgesi
…………Irmağın var, göğü deler gür sesi
…………Ovalara çağıranda herkesi
…………Cehaleti ışık ışık soy oğul
Sarı kızın güzelliği dillerde
Sarı çiğdem ya da sarı güllerde
Sorma bana, nerde yaşar, o nerde?
Güre derler Edremit’te köy oğul
……………Koca köyde dedi kodu yayılır
……………Yalan yanlış çoğu gerçek sayılır
……………Taş değin çelik matgap oyulur
……………Takvimlerin taş göğsünü oy oğul
Korkusundan sarı kızın babası
Üç beş kazla Güre köyün yakınında bu dağa
Can kızını bırakır..

*
Sular yıldızlarla verip ağız ağıza
Sarı kız için şırıl şırıl akar
Yağmur yüklü bulutlar dudak dudağa
İner iplik iplik sis olur başına dağın
Akar bozbulanık
Akar durmaz yukarıdan aşağı
Derelerle çay oğul…
Akar zaman, akar mevsim
Akar tahta beşikten tahta dört kolluya
Akar insanoğlu isim isim…
Geride kalan yazılı olandır

177

Bilesin, bilesin de unutmayasın
Hay oğul! ...
*
Günlerden bir gün
Babası uğrar sarıca kızının yanına
Gün öğle vaktidir
Güneş tepede mızrak ateşi
Susuzluktan yapışır dil damağa
Üstelik namaz vaktidir.
Su ister kızından baba,
Su ister ama,
O da ne?
Mucize bu ya,
Kız koca dağın yamacından
Uzanıverir körfeze
Dolduruverir tasını…
Baba şaşkın,
Baba suskun,
Baba yüreği telâşta,
Tuzlu mu tuzlu bir su var
Abdest aldığı bu tasta
Değil ki bir mey oğul…
*
Anlar sarı kızın babası
Her şeyi anlar; olanı, biteni
Geleni, gideni, doğanı, yiteni
Koşar karşı tepeye
Pişmandır yaptığına,
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Ölsün diye kazlarla bırakmıştı kızını
Kara gözlü, kara zindan bu dağa...
Kaç bin yıldır
Şıngır mıngır iner türkü
Kazdağı’ ndan sahillere
Korkusuz, yalın, sade..
*
Yine akar derelerden
Yayan yapıldak zaman
Apansız çöküverir kara bulutlar dört yana
Kekeme taşlarda gürültü, cümbüş
Kazların sesinde büyüyen
Çığlık çığlığa taş kesilip
Kovsan da geliveren
Meğer ölümmüş...
İşte o günden bu yana
İda Dağı Kazdağı,
Doruğu Sarıkız Tepesi,
Babasının öldüğü yer de Babadağı…
*
Bu kayalar, bu taşlar inleyende inim inim
Eriyende kötü zaman, eriyende öfke kinim
Alıç heybesini boşaltıp gidecek Yunuslar
Gülecek Sarı kızın gülmeyen bahtı, ağ olacak
Ve dolacak gök yemişiyle
Ocağım, obam, sofram, sinim….
*
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Kaz dağında kaz güden sarıca bir kız gördüm
Gözbebeklerimle saçlarını ben ördüm….
Dinlesem ürkek Ceylan yavrusu yüreğimi
Kaz dağı olur, çağlar üstü yürürdüm…
Mustafa CEYLAN
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BARTIN-AMASRA EFSANESİ
”Atlı geliyor atlı
Anam altında kilim katlı,
Benim sevgili yarim
Anam baldan şekerden tatlı.
Dıv, dıv dıv, dıv dıv...
Dallarda yeşil yaprak
Anamk kirazlar tabak tabak,
Kavuşalım sevdiğim
Anam sonumuz kara toprak.
Dıv, dıv dıv, dıv dıv.”
Ve
Mavili, Haydah Nirinay
Bahçelerde Patlıcan
Gide gide
Elma aldım Bartın’dan
Sonra
Bartın çiftetellisi
Ve bir aşk sorgulaması :
“Kiremitte buz musun?
Gelin misin, kız mısın?
Akşam size gelecem
Evde yalınız mısın?
Kiremitin özüyle
Kimler görmüş gözüyle
Ben yârimden ayrılmam
El âlemin sözüyle.
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Kiremitte özler var
Yarda ela gözler var,
Yari tenhada görsem
Söylenecek sözler var.
Eşim Aman hey, eşinlen gel
Kavşak suyuna giderken peşimden gel,
Hey aman hey, ille de sana varacam
Eğer almazsan kaçacam, aman aman.”
*
Nazlı güzeli Karadeniz’in
Yelkenlilerin demir attığı yer
Ceneviz tüccarlarından altın askı
Türküler dolusu Selçuklu
Çeşm-i Cihan gerdanlıktır gözlere, gönüllere
Behçet Kemal kaleminde bir destan :
“Şark seferi dönüşü, bir gün verince mola
Bir cezbeye tutulup düştü de Fatih yola,
Bakacığa ulaştı, Amasra’ya göz attı.
İçini İranlının eski derdi kanattı.
Cenevizler elinde esir olan güzeli,
Tâ oradan kavrayıp sarmak istedi eli.
“Bu nice bizden mahrum bir hüsnü ândır” dedi
Çifte koyu seyretti “Çeşm-i cihandır” dedi.
Bir kadına tutulur gibi hemen tutuldu,
Büyülendi yüreği, içi yandı, burkuldu.
Üstüne titrer gibi bir güzel kimsesizin,
Kurtardı pençesinden üç günde Ceneviz’in.”
İran Kralı Dara’nın yeğeni
Prenses Amastrisi düşünüyorum,
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Ne talihsiz başı var, anlatamam
“-Dördüncü evlilik mi
Allah korusun,
Yeter gayri, tamam!”
Der.
Çekilir ömrünün sonuna kadar
Ve adını verir kurduğu küçük şehre
Amastris der.
Zengin bir şehirdir Amastris
Göz kamaştıran güzellikte.
İştahı kabarır önce oğullarının
Boğarlar urganla annelerini
Ve atarlar cesedini
Karanlık sularına Karadeniz’in…
Olayı duyan üvey baba Lizimakos
Yakalar birer birer anne katillerini
Alır eski karısının intikamını
Oğullarından hem de…
İşte o günlerden bu yana
Bir Bartın güzelidir Amasya
Amastris’e türkü yakar
Yüreklerin en dibine kadar
Çağıldar akar…
Mustafa CEYLAN
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BATMAN HASAN KEYF EFSANESİ
Hasan Keyf de neresi diye sormayın
Açın tarihleri okuyun hele
Artukoğulları Beyliği’nin
Başkentidir Hasan Keyf…
Batman’da
Petrol kuyusunda kurulan dünya
Yedi kat yerin dibine ambar binasını
Göçürtür de, Batırır da
Olmaz haberiniz bile…
Sakın ola “batmaz, batmam” demeyin ha!
Petrol, Raman’da, dağ yamaçlarında
Zeytin karası yağ ışıltısı
Zenginin çekmece tıkırtısı
Fakirin yumurta sarısı yüz resmidir özetle
Efsânesine gelince :
Zamanın birinde
Eşkiyalar eşkiyası Hasan
Haraca bağlamış herkesi.
Sonunda yakayı ele vermiş
Atılmış zindana, hapsedilmiş.
Bir süre sonra da açıklanmış hüküm :
İdam…
Kale, taşkale…
Meydana kurulur dar ağacı
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Son arzusu sorulur eşkiyaya
“Bir küheylan getirin
Bu meydanın,
Bir ucundan diğer ucuna
Oynamak isterim cirit.”
Nasıl olsa idam edilecektir
Yerine getirilir bu son arzusu
Ve eşkıya Hasan
Biner ata,
Son hızla Hasankeyf Kalesi'nden
Tam iki yüz metre aşağıdaki
Dicle Nehri'ne atlar.
Bu atlayıştan sonra
At ölür, ancak Hasan,
Yüzerek karşı sahile kadar
Kurtulur kaçar.
İşte o günlerden bu yana
Meydana toplanan halk
Bu kaleden seslenir hep
-“Hasan keyfe! Hasan keyfe!”
-“Neden yaptın Hasan?
Neden yaptın Hasan?”
*
Batman da halk mani söyler
Mani içinde sır gizlidir
Dicle kıyısında pembe güldür düşlerim
Yaram gönül yarası.
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“Bülbülem bağ gezerim
Mecnunam dağ gezerim
Seksen yerde yaram var
El bilir sağ gezerim”
Dicle boyu sazlıktır,
Ablam sana âşıktır
Oğlan yine bilmezsin
Geçtiğim yol taşlıktır.”
Mustafa CEYLAN
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BAYBURT EFSANELERİ
-I……………Mübeccel Zeynep Ünalan Kardeşime
Dedi:
“yavan bir manzaradan ibaret
yaban dedikleri...
alabildiğine olsa da temiz
ah bir gelip görseniz
herkes nereye gitti dersiniz…
burada
tüm insanlık acı çekiyor olmalı
hatta bu kesin!
toplanıp cümbür cemaat
benim yurduma gidesi vardır
sanki herkesin …” (1)
*
Ekledi:
“Memleketim dağlar ardında kaldı
Nemlendi gözlerim uzağa daldı
Bu ayrılık beni hasrete saldı…
Ah bir atım olsa binsem de gelsem!
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Sanki yıllar gecmiş uğramamışım
Aşına ekmeği doğramamışım
Dönüp bir kez daha ağlamamışım
Varıp yağmurumla dinsem de gelsem! ”
Dedim:
………..Sesler duyuyorsan mağaralardan
………..Ağlar kaç asırdır taşı bu yurdun.
Dedi:
“Deli akan nehrim durulmuş derler
Yatağına rahat kurulmuş derler
İnanmadım ama yorulmuş derler
Yorgun sularına kansam da gelsem! ”
Dedim:
…………Ferhat vuruyor kazmayı yukardan
………….Bağlar nice yollar kışı bu yurdun.
Dedi:
“Mağrur kalesinden seyre dalayım
Eşsiz manzaramdan nasip alayım
Dokunmayın bana öyle kalayım
Kendimi orada sansam da gelsem! ”
Dedim:
……………Kâh Aslı Kerem, kâh masalı aşkın
……………Dağlar sevenin sırdaşı bu yurdun.
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Dedi:
“Sarıdan bir bina vefa öğretir
Hakk’a ibadete ifa ögretir
Azla yetinene sefa öğretir
Mihrabında aşkla yunsam da gelsem! ”
Dedim:
…………...Mehmetçiği bayraklara sararken,
…………...Çağlar gözünün hep yaşı bu yurdun.
Bil, her sene kışlar çelebiler hey!
Beğlerbeği kursun düşü bu yurdun.
…………...Eğler de gelin nazlıyı yolundan
…………...Eğler, keman eyler kaşı bu yurdun.
Dedi:
“Varmadıkça yurda yarası onmaz
Bedeni gurbette, yüreği dönmez
Burda Bayburtlunun yangını sönmez
Meşhur kışlarında donsam da gelsem! ”(2)
Dedim:
…………...Siz bakmayınız manzaraya yanlış
…………...Bozkurt gibi diktir başı bu yurdun.(3)
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-IIDİKMETAŞ EFSANESİ
Bayburt’tan yirmi kilometre uzaklıkta
Değirmencik köyü yol güzergâhında
Buğdaylı yol ayırımında duruyor,
Çoruh ile saatleri bir bir
Efsâne efsâne kuruyor.
Baktığında ona herkes
Ot yığını sanıyor.
Adı Dikmetaş’tır,
Asra kardaştır
Bilmez kimse
Ah bilse
Öykü
Bu..
“Bu
Otlar
Zengince
Bir keşişe
Aitmiş” derler.
Çok şiddetli geçen
Uzun kış mevsiminde
Çevre köy çiftçilerini
Zor duruma düşürmüş zaman,
Aman aman, anlatayım aman
Kulak verip dinleyelim ay aman!
Çiftçilerden birisi mecbur kalınca
Hayvanları için ot ister o keşişten…
*
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Keşiş önce ot vermek istemiş ise de
Sonra ot isteyen çiftçinin “pek güzel
Kızına, karşılık vereceğim” der.
Bunu da güzel kızına söyler,
Gece sabaha kadar gece,
Ağlayıp, sızlar güzel kız
Eder beddua, eder
Bakın neler neler
Der, türküsünde:
……….. “Estir kaba yel estir
………....Bu gün dağlara destur
………....Gâvurun yığınını
…………Sabahan daş kestür”
Gerçekten
Sabahleyin
Mucize olmuş,
Esmiş kaba bir yel
Güneyden hep güneyden
Sarmış, büsbütün çevreyi
Eritmiş karları, eritmiş
ve otlar meydana çıkıvermiş
Keşişin ot yığını yerine de
Dikivermiş işte bir taş yığınını
Efsânede
….Adı geçen taş yığını
……Halen varlığını
………Muhafaza etmekte
………….Aynı yerde…
*
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-IIIEJDERHA EFSANESİ
Bayburttan Trabzon’a
Giderseniz şayet
Nişantaşı(Osluk) Köyünde
Bir dağın eteğinde
Kıvrıla kıvrıla
Yılan gibi
Köye doğru gelen
Tam yüz metre uzunluğunda
Bir taş dizilişi göreceksiniz…
Dikkatli, biraz dikkatli bakın e mi,
Görünce zaten,
Hayret edeceksiniz…
Derler ki:
Gün olur bir ejdarha, kıvrıla kıvrıla
Gelmektedir köye doğru.
Evini terk edip kaçan kaçana…
Fazla uzağa gidemez köyden
Yaşlı bir ana.
Çömelir, korkar, kalır oracıkta,
Bekler ejderhayı..
Bir yandan sığınır Rabb’e
Eder duasını:
……………“Allah’ım ya beni taş kes, ya onu”
Efsâne bu ya işte,
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Tam köye girmek üzere iken
Taş kesilir oracıkta ejderha…
*
-IVBEN BAYBURT'UM
Ben BAYBURT’ um,
Zengin gönüllü insanların yurduyum...
Ben vatan için, millet için, bayrak için
Can vermeye hazır Türk oğluyum...
Ben BAYBURT’ um
Çoruh’ u taşırım sinemde
Güneşi dans ettiririm
KALE’ deki çinilerimde
Ve zamanı belirlerim saat kulemde...
Selçuklu otağı göğsümde kurulu
Ulu Cami’ de
Namaza durmuştur sultanlar
Osmanlı ordusunun
Bendedir ekmeği, unu...
Kop Dağında akan
Özgürlük çeşmesi benim
Soğanlı dağlarına koşan atlar bende...
Şehit Osman, Ahmet-i Zencani,
Kutlu Bey, Güneşli kümbetimle
Tarihi yansıtırım göz aynalarınıza,
Baksanıza...
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Nice güzeller dolaşır göremezsiniz
Taşhan’ ın koridorlarında,
Pulur Medresesinde okur,
Okur da göğe yükselir evlâtlarım,
Halde’ li esnaflar besmele çeker
Aydıntepe Yer altı şehrimde
Ah bir bilseniz! Ah bir bilseniz! ..
Ben BAYBURT’ um,
Dağların, suların şehriyim
Ben büsbütün Anadolu’ ya,
Ben yeryüzündeki her Türk’e
Can hemşehriyim...
Ben BAYBURT’ um,
Kemer, Soğanlı, Haldizen, Kırklar
Köse, Coşan, Kop,
Otlukbeli, Divanyurdu
Nedir bilir misiniz?
Duydunuz mu türkülerimi?
“Bu dağda maral gezer
Zülfünü tarar gezer
Can maral, ay balam
Dağ bizim, maral bizim
Eller burda ne gezer?
Can maral ay balam”
Diyen türküleri söylediniz mi hiç?
Gel dağlarımın sesini duy,
Gel destanını oku kahraman Türkün,
“Nehirler gazidir, dağlar kahraman” Diyen şair
Bana söylemiştir o dizeleri
Gel işit beni, gel kurbanın olam!
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Ben BAYBURT’ um
Balıklı göl, Atlı göl’ üm de geceleri
Ay yıkar saçlarını,
Gökçedere, Akçar, Sorgunlu
Ve Yıldırım derelerim
Sevgiyle Çoruh’ a sokar avuçlarını...
Gelinlik kızlarım, ruhunu,
Yüreğini, can evini
Nakış nakış, desen desen işlemiş
Kilime, seccadeye...
Bahar gülüşlüdür analarım,
Ayyıldızlı bayraktan başka yere Çevirmez babalarım
Göz uçlarını...
Ben BAYBURT’ um
Tel helvası çekilir,
Çekilir de halka halka çevrilir
Tadsa tadların en güzeli ağzınızda
Damaksa zevklerin özeli damağınızda,
Ayranlı çorba, süt böreği
İmir dolması, lor dolması
Bir de ekşi lahanayla, gendirme pilavı
Hadi “hücum! ” kaşıklarla
Yemeklerin hasına...
Cirit bende, Ata barı benim
Sevdaların en kutsalıyla sevdalıyım
Vatan haritasına...
Ben BAYBURT’ um
Şu dünyada dilencisi olmayan
Tek yöreyim
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Lâkapsız anılmaz insanlarım
İsterseniz bir kaçını hatırlatayım:
“Kör Zaki’ nin oğlu Binali
Böğreğin oğlu Sıtkı
Gadık’ ın oğlu Zihni
Dereli Bayram’ ın oğlu Necati
Ve davulcu Osman ve niceleri”
Kim mi bunlar?
Niye mi söylüyorum isimlerini?
Bunlar kahkaha makinesidir de ondan
“Kırk yalancılar” denir bu ekibe
Doğru söyleyene
En büyük cezayı verirler haa!
Alimlerim, aydınlarım, şairlerim
Devlet büyüklerim,
Tarih yazan yiğitlerim var,
İsimlerini saymaya kalksam,
Sayfalar tutar...
Haa unutmadan deyiverem:
Her yöre gibi benim de delilerim var
Ali Seyit, Esık, Kını, Ferhat, Kırzıklı Süleyman
Siz gördünüz mü hiç mal pazarında Belediye çavuşu Ağıç’ ı
Bir elinde değneği,
Ötekinde pantolon lâstiği...
Ben BAYBURT’ um
Kırkgözeler, fincan içinde kır havasında
Bayburt tavası yediniz mi?
Cemil Kamber’ le tabut içinde,
Kamyon kasasında
Yolculuk yaptınız mı acaba?
“Kayserili ticaretten,
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Bayburtlu muhabbetten” anlar Hemşehrim,
Galli Şeref’ e piknik akşamında
“Büyük kaşığı ver hele, biz de ölek Gardaş” dediniz mi?

Demezseniz, yandınız gitti bilin,
Aç kalırsınız...
Ramazan akşamlarında sekiz çocukla
“Tukara gördüm” oynayıp,
Oyunda “ebe” oldunuz mu?
Ya elinde palaskayla
“Herkes benim gibi olsun” diyen
Birisini karşınızda buldunuz mu? ...
“Herfene” buluşmasında “yenge” olup Bahşiş verdiniz mi?
Bu töre, bu hoş görü, bu sevgi benim
Daha, daha niceleri var,
Öğrenin- bilin derim...
Ben BAYBURT’ um
Zihni’ m var asırlardır saz çalar,
Çalar da peşinden gider nice ozanlar,
Ataların atası Dede Korkut
Nerede söyleyin?
Yakup Abdal, Veysel Efendi, Uzun Gazi,
Şaban Veli, Halit baba
Hepsi hepsi bende değil mi?
İkinci Plevne savunmasını yapan
Kop şehitleri,
Bamsi Beyrek, Abdulvahap Gazi Bağrımda uyur...

Bir türkü söyle delip geçsin zamanları,
Türkümüzü yeryüzüne,
Gökyüzüne duyur...
Bir efsane anlat, sabah ezanında
Secdeye varsın ağaçlar
Ve ağaçlara bağlasın yemenisini
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Fahriye Sultan...
Ben BAYBURT’ um
Tarih, kültür, doğa bende
Beni yaşa, beni yaşat hemşehrim!
Yüreğinin içindeyim biliyorum,
Cümlenizi, genç, ihtiyar, çoluk, çocuk
En haşmetli kale burçlarımla
Çoruh kenarında
Bekliyorum...
Bekliyorum...
Mustafa CEYLAN
(1) ÜNALAN, Mübeccel Zeynap; 'ÖZLEM' başlıklı şiiri
(2) ÜNALAN, Mübeccel Zeynep, 'MEMLEKET ÖZLEMİ'
başlıklı şiiri
(3) Hece Aruz=Gülistan(GÜLCE Nazım türü) (FâîlatüFâîlatü-Feîlün)
(GÜLCE-Bahçe)
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BİLECİK EFSANESİ
“Bir rüyâdan doğan Devlet: Osmanlılar”

(B)ir rüyâdan doğan devlet
G(İ)rer düşlerime vay bazı bazı
Ge(L)ir zaferli iklimlerden tuğlar
Ve s(E)lâma durur,alkış tutar
Biri (C)eylan, biri aslan say bazı bazı
Davul (İ)nletir semayı, kös vurur;
Bileci(K) yollarında çalmalı sazı
Üç kıtaya hâkim oldu
Bir rüyâdan doğan devlet.
Altı asır mehter çaldı
Bir ruyâdan doğan devlet.
Işık tuttu karanlığa
İlham verdi insanlığa
Geçip gitti çağdan çağa
Bir rüyâdan doğan devlet.
Zaferlerin türküsüydü
Coğrafyanın tek süsüydü
Göklerin gürültüsüydü
Bir rüyâdan doğan devlet.
Bilecik, Söğüt, Domaniç
İnsan insan, kerpiç kerpiç
İman, ahlâk, saygı, sevinç
Bir rüyâdan doğan devlet.
*
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Osman Bey, ziyaretine gider
Sık sık Şeyh Edebalı’nın,
Öğütlerini dinlerdi.
Misafir olarak kaldığı bir gecede
Gördüğü rüya
Şöyle idi:
Şeyhin koynundan çıkan bir ay
Geldi kendi koynuna girdi.
Br ağaç bitti göğsünden
Büyüdü, büyüdü, büyüdü
Öylesine büyük bir ağaç oldu ki
Dalları gökleri,
Kökleri sardı tüm dünyayı.
Gölgesi tuttu bütün yeryüzünü
O ağacın gölgesinde toplandılar insanlar.
Ulu ulu dağlara
Ve dağların eteğinden çıkan çoşkun sulara
Gölgelik etti hep o ağaç.
Anlattı Şeyh Edebalı’ya
Gördüğü rüyâyı Osman Bey.
Şöyle yorumlar rüyayı
Şeyhler şeyhi Edebalı
Der ki:
“Oğul Osman,
Padişahlık sana
Ve soyuna kutlu olsun,
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Kızım senin helalin oldu.”
*
Söğüt’ün kuzeyinde bir tepe
Çam ağaçlarının yeşilinden duası
Zaferler getiren atların hatırası
Ertuğrul Gazi türbesinden göklere
Aykutalp,Turgutalp
Abdurrahman Gazi, Karamürsel, Samsa Çavuş
Konuralp, Akçakoca, Baykoca
Dündar bey ve oğlu Sarı Batu
Devlet-i Osmanî’nin kökleri burada
Her Eylül sonrası kent meydanına
Diker sancağı Ertuğrul Gazi
Nice yiğit yatar hepsi de bir sırada
Hepsinin bin destan eder
Öyküsü var dinleyene hemşerim.
Sancak, tuğ ve davul
Uçbeyi Osman Gazi’nin Başkenti Söğüt’e…
Düğünü var Bilecik tekfurunun
Kız alacak Yarhisar tekfurundan
Osman Gazi’yi de davet eder düğüne
Öldürmek, yok etmektir maksadı.
Duyar tuzağı Kösemihal
Haber ulaştırır dostu Osman Gazi’ye.
Osman Gazi, daveti kabul eder
En güçlü silah arkadaşlarını
Anamdır, bacımdır diyerek
Sokar kadın kılığına
Düğün kale dışında
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Düğün açık yerde
Dardır kalesi Bilecik’in
Osman Gazi’nin ricasıdır aslında…
Ve diğer yiğitlerini de
Bir keçeye sardırarak
Yükletir kağnılara
Kağnıların hedefi Bilecik kalesidir.
Tekfur ve misafirleri
Başlar eğlenmeye düğünde..
Aynı anda
Kaleden içeri giren kağnılarla yiğitler
Sıyrılır keçelerden
Yalın kılıç çıkarlar meydana
Bir saat içinde fethedilir kale.
Müjdeli bir haber gelir Osman’a
Düğünün tam orta yerinde
Bir işaretle gaziler
Soyunurlar kadın kılıklarını
Allah Allah nidalarıyla
Sıyırırlar kılıçlarını.
Yarhisar ve Bilecik tekfuru
Yenilir, esir düşer ikisi de
Düğünü yapılan dünyalar güzeli Holifira
Oğul Orhan Gazi’ ye eş olur
Ad verilir Nilüfer Hatun diye
Osmanlıya güneş olur…
Mustafa CEYLAN
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BİNGÖL EFSANESİ
Bingöl dağlarında düşman kovalayan
Bir bölük asker,
Su bulamaz içecek
Karşıdan gelen birisine
-“İçecek su bulamadık
Kaybettik yolumuzu
Bir çare bize!” derler.
Cevap verir adam:
Karşıdaki dağın tepesinde bir göl var
Var ki aradığınız suyu bulabilirsiniz orda
Orda, bölük, ulaşınca dağın tepesine,
Tepesinden baktıklarında
Baktıklarında, aşağıda bir değil bin,
Binler sayısız gölün bulunduğunu görür
Görürler ve haykırırlar hep bir ağızdan:
-“Burada bir değil
Bin göl var,
Bingöl var!”
*
Bingöl dağlarında avlanan avcı,
Bir keklik avlar.
Yıkar kanlı kekliği göllerden birinde;
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Yolar tüylerini
Atar torbasına
Tutar köyününün yolunu
Tutar da tutar…
Ve
Açar torbayı
Evine geldiği zaman
Açar da açar…
Açmasıyla keklik "Pırrr!" diye uçar, gider.
Uçar da uçar…
O zaman anlar ki
Kekliği yıkadığı göl,
"Ab-ı hayat" tır.
Koşar dağlara dağlara
Koşar da koşar…
Şu göl senin, bu göl benim
Arar da arar,
Bulamaz bir türlü.
O gün bugündür ay balam,
Arar da bulmaz hiçbir kimse
'Ab-ı hayat gölünü”.
*
Oy ben olaydım ben, kınalı keklik
Yıkasaydı sularda Bingöllü bir çoban beni
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Koç Köroğlu’nun dil yayını açan su
Oy yapsaydı ya beni,
Sazı meydanlarda susmayan bir ozan beni.
*
Yılda bir kez
"Hızır Peygamber" in,
"Ab-ı hayat" gölünde yıkandığı,
Abdest tazelediği söylenir.
Ama
Ne zaman, hangi gölde
Bilemez kimse bunu.
Bilinmemesi için de,
Allah, burada bir değil, bin göl yaratmış..."
*
Ve çıkagelmiş Kemalettin Kamu
İnletmiş gönül sazını
“Bingöl Çobanları” na ses etmiş
Demiş ki :
Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum,
Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum.
Bekçileri gibiyiz, ebenced buraların,
Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların
Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi,
Her gün aynı pınardan, doldurup testimizi
Kırlara açılırız çıngıraklarımızla.
Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski, yeni,
Kuzular bize söyler yılların geçtiğini,
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Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek;
Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek
Dolaştırıp dururuz aynı daüssılayı,
Her adım uyandırır acı bir hatırayı.
Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burda,
Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam,
Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda,
"Suna"mın başka köye gelin gittiği akşam,
Gün biter, sürü yatar ve sararan bir ayla,
Çoban hicranlarını basar bağrına yayla,
- Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al
Diye hıçkırır kaval:
Bir çoban parçasısın olmasan bile koyun,
Daima eğeceksin başkalarına boyun;
Hülyana karışmasın ne şehir, ne de çarşı,
Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı,
Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an,
Mademki kara bahtın adını koydu çoban!
Nasıl yaşadığından, ne içip yediğinden,
Çıngırak seslerinin dağlara dediğinden
Anlattı, uzun uzun.
Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun
Nadir duyabildiği taze bir heyecanla,
Karıştım o gün bugün bu zavallı çobanla
Bingöl yaylalarının mavi dumanlarına,
Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına”
Mustafa CEYLAN
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BİTLİS EFSANESİ
“Bitlis’te beş minare beri gel oğlan beri gel
Yüreğim dolu yare beri gel oğlan beri gel
İsterem yanan gelem beri gel oğlan beri gel
Cebimde yok beş pare beri gel oğlan beri gel
Tüfeğim dolu saçma beri gel oğlan beri gel
Sevdiğim benden kaçma beri gel oğlan beri gel
Doksandokuz yarem var beri gel oğlan beri gel
Bir yarede sen açma beri gel oğlan beri gel”
Diyen türküler büyüttü bizi
İskender’in komutanı Badlis’ten beri
Kafa tutar haksızlığa şehrimiz
Okur bir iyice yüreğimizi…
Hele ki Ahlat’ta üç bin yıl öncesinden
Bir kutlu temel atılmış, ne mutlu görebilene
Van Gölü bizim göl, sevdiğimin göz rengidir rengi hey!
Kayı boyunun güzellerinden
Bir ceviz türküsü Adilcevazda.
Selçuklu bilgelerinin bastonu kadar hoş
Hatıralarım düşer sararmış yapraklardan,
Malazgir’te hazırlık yapar Alparslan ordusuyla
Van Gölü kıyısından…
Bilgeler bilgesi Evliya Çelebi
Melek Ahmet Paşayla birlik konuk olanda
Bahseder altı yüz adımlık
Bitlis kalesinden.
Tanırım Bitlisliyi nerede olursa olsun
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“Kardeşim” diyen sesinden;
Aramayın beni efsâneler içinde
Gelin, sorun ve çıkarın beni, en uzak diyarlardan
Yorgun postalarla gelen
Mektupların adresinden.
Altun Kalbur Pınarı’nı bilir misiniz?
Ağustos ayında bile
Karpuz çatlatan soğuk
Doyumsuz billur suyu
Yaşlı bir nine anlatır, şaşırırsınız
O güzelim öyküyü.
Bir testi suyla, hamur açıp, ekmek yapan
O ananın duasıdır göğün iki yakasında
Hamurlu elleri vardır
Bitlis pınarlarının su akıtan dünyasında.
Ah ki ah!
Un teknesini de altın yap diye dua etseydim
Deyip nice dersler veren analar bizde
Bin çiçek açan seccadelerde “şükürler Rabb’im”
Halimize şükür diyen Sunalar bizde…
Hüsrev Paşa çarşısından ipekli kumaş
At binende yüz yaşında dedemden;
Altın gümüş askılar var takkesinde
Hatuniye Köprüsünden geçip gelir
Sultan kızı Huma Hatun canım heyy!
Mustafa CEYLAN
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BOLU – KOÇ KÖROĞLU EFSANESİ
Bolu dağlarında,
Çamlıbel’de, Yıldız Dağlarında,
Edirne’den Kars’a kadar,
Gürcistan’a ve Azerbaycan’a kadar
Bütün Türkiye’de ve Türkiye’nin dışında Türk illerinde
Halkın gönlünde, içinde yaşayan Köroğlu
Seyis, yahut baytar Yusuf’un oğlu
Asıl adı Ruşen Ali
Bir rivayete göre
İstanbul Padişahı, bir deyişe göre İran Şahı,
Yahut Erzurum Beyi,
Yahut Bolu beyi
Yanında çalışan Yusuf’un
Mil çektirmiştir gözlerine.
Suçu mu?
İki cılız tay getirerek
Koymasıdır bey ahırına.
-“Bu ne ola ki?” demiştir bey!
Kendisiyle alay edildiğine hükmetmiştir.
İlerde yaman küheylân olacağını kestirdiği
İki cılız tayı getirdiği için Yusuf’un
Kör edilmiştir gözleri.
Kör Yusuf’un oğlu Ruşen Ali büyüdü,
Taylar büyüdü.
Onbeş yaşındadır Ruşen Ali
On beş yaşında.
Baba-oğul binip gelişmeye başlayan atlara
Vardılar Bingöl dağı eteklerine.
Üstü kan köpüklü bahar selleri
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Başladığında akmaya
Dağın doruklarından,
Aras nehrinden akıp gelecektir
“Âb-ı hayat”.
“Hayat suyu” denilen köpük
Sürülecek Kör Yusuf’un gözlerine
Mil çekilerek oyulmuş gözler
Hayat bulacak.
Hızır ile İlyas’ı da ölmezliğe ulaştıran
Köpükleri beklerken Yusuf,
Kucaklamıştır
Oğlunun öğrenmeye başladığı sazı
Yaslanmıştır Bingöl yaylalarına
Eli kan bıçaklı beylere seslenmektedir:
“Dinleyin ağalar, dinleyin beyler
Sorarım bunları bir gün olur ki,
Adam olup koç Kır- At’a binişim
Kırarım belleri bir gün olur ki…
Ben yükümü dağ başında çözersem
Sıra, sıra koç yiğidi dizersem
Yiğitler destinde bâde süzersem
Ararım bunları bir gün olur ki…
Al yanağım kızıl kana bulandı
Akan kandan coşkun sular bulandı
Düşman ne söyledi Paşam inandı
Sorarım sizlerden bir gün olur ki
Ben Yusuf Bey idim kendi başıma
Düşürürüm koç yiğidi peşime
Küçük Ali’m çıkar dağlar başına
Ararım sizleri bir gün olur ki…”

Üç köpük gelecek dağlardan
Aras’ın sularıyla
Birini içecek Yusuf Ağa,
Birini de ata içirecek.
Mil çekilmiş gözlerine sürecek diğerini de…
Geri dönecek gençliği
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Ve “zalim bey”den öcünü alacaktır.
Ustalaşmıştır
Kılıç çalmakta, tezene vurmakta
Öğüt vermektedir oğlu Ruşen Ali’ye :
“Bir yiğit haykırıp meydana gelse
Arka verip sığınacak yer gerek
Çamlıbel’e metin kale yapmaya
Kendi yiğit, özü metin er gerek
Hay n’olanda oğlum Ali n’olanda
Zor düşmanı bölük bölük bölende
Padişahın divanına duranda
Dil tutulur, dili tutar er gerek
Sıra, sıra koç yiğitler düzersin
Alayları bozuk bozuk bozarsın
Berhaneyi Çamlıbel’de çözersin
Burda sana barınacak yer gerek
Göğüs gerek arka verek dağlara
Hizmet edek bahçelere, bağlara
Şöhret vermek için nice illere
Burda sana devlet gerek, sur gerek
Eyvan gerek oturmaya yaz ile
Bir de sâki,mey doldura naz ile
Yiğitlerin kumandasın saz ile
Vermek için yakışacak dil gerek
Deli Yusuf tamamladı öğüdü
Sen tamam et yirmibir bin yiğidi
Gözlerim görmüyor suçum ne idi
Koyma kıyamete, burda ol gerek”

Köroğlu Ruşen Ali bir yandan dinlerken babasının sözünü,
Bir yandan da sudan ayırmaz gözünü
Bir bölük köpük, sökün etmiştir yukarıdan,
Görülmüşlerden değil.
Harıldayarak,
Gürüldeyerek akan su,
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Üstündeki ağırlığı taşıyamaz olmuş
Sanki yorgun,
Sanki durgun akmaya başlamıştır…
Köpüğü kapmıştır Köroğlu, içmiştir.
Babasının öcünü
Kendisinin alması gerektiğini bilerek
Ve atına da içirmiştir.
Kır-At boynunu dikmiştir yukarılara…
Köroğlu Ruşen Ali’ nin damarlarına
Yeni bir coşkun kan yürümüştür.
Bu sefer, Ruşen Ali
Seslenir olmuştur;
“Hemen Mevlâ ile sana dayandım
Arkam sensin, kal’am sensin dağlar hey
Yoktur senden gayri kolum kanadım
Arkam sensin, kal’am sensin dağlar hey…”

Üç köpükten biri
Ölmezlik kazandırmıştır Köroğlu’na,
Biri ozanlık,
Biri de yiğitlik…
Güçlü ozan olmuştur,
Nâra savurmuştur,
Güçlü yiğit olup kılıç savurmuştur...
Gözleri mil’lenmiş,
Gönlü ve düşüncesi “öç” alma ile dolu
Kör Deli Yusuf’un sesi
Dağlarda ve oğlunun kulağında
Yankılanmaktadır.
Oğlu Ruşen Ali’ye yiğitlik kadar
Ozanlık da aşılayan,
Bu konuda da önderlik eden
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Yusuf’un sözleri
Yol göstermekte, ışık olmakta
Yiğit Koroğlu’na,
Koçyiğit Köroğlu’na.
“Akar âb-ı hayat biter yemişler
Arslan gibi bu dağlarda kalmalı
Yürü oğlum burda arslanlar yatar
Arslan yatağında arslan olmalı
Yarın buradan kalkıp gitmeli düze
Allah yardım eder burada bize
Almalı kervanı çıkmalı yüze
Bu dağlarda mesken tutup kalmalı
Topuz çekmeli yola durmalı
Bezirgan bozmalı, çerçi vurmalı
Sonunu düşünme n’olup n’olmalı
Kovan arslan gibi alıp gelmeli
Deli Yusuf derler benim adıma
Rahmetme bir kulun asla dadına
İşte nasihatım budur zatına
Kesmeli kervanı alıp gelmeli”

Çamlıbel’e çekilmişti Köroğlu !
Alacaktır babasının öcünü…
Ezilen, horlanan,
Vergi için ağa kapısında boğaz tokluğuna
Çalışmaya zorlanan
Köylünün öcünü alacaktır…
Babasının öğüdüne uyarak
Çamlıbel’i kendisine yurt edinmiştir.
Bir sarı çamın dibine
Yaslanmıştır da söylenmektedir.
“Çayırlanır, çimenlenir göllerin
Kan bulanık taşkın akar sellerin
Çoktur senin eğlenecek yerlerin
Bizim iller, Çamlıbeller aşk olsun..”
Yine, babasının öğüdüne uyarak;
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Ağzı bir, mertlikte üstün,
Bileği, yüreği güçlü
Yiğitler toplamıştır çevresine.
Yol keser olmuştur Köroğlu,
Bel kırar olmuştur.
Hesap sorar olmuştur
Zalimden,zalimlerden…
Aarar da arar
Babasının gözlerinin katilini
Sazın tellerinde tezeneyi gezdirip
Kılıç sallayarak
Seslenir
Yiğitlerine.
“Yürün arslanlarım savaş edelim
Buna kavga derler, Bey ne, Paşa ne
Haykırıp, haykırıp kelle keselim
Seyreyleyin el’ ayağı şaşana…”

Köroğlu ile adamları
Tutmuşlardır “Ticaret yolu”nu
Gelip geçen bezirgânlar “baç” vermelidir.
Haraç vermelidir,
Yol hakkı vermelidir…
Halka eziyet eden,
Köyleri basarak kadın kaldıran,
Kadınların boynundaki altınları,
Alnındaki penezleri alanlar da
Gününü görmelidir,dersini almalıdır.
“Eşkıya” mı? O da öğrenmeli yiğidim
Baskın nasıl olurmuş,
Bellemeli,
Ezberlemelidir Köroğlu adını…
Eşkiyâlarla, yaban tüccarlarıyla
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Birlik olan
Çevrenin ağaları, beyleri
“Şikâyet”e başlamışlar,
Varsın olsun!
Hele ki hele,
İstanbul’da
Vezirler katında dahi
Nüfuzlu olan Ermeni bezirgân Bamaş,
Çekinir olmuştur
Köroğlu ve arkadaşlarından
Ayvaz söylenmiş,
Bamaş Köroğlu sandığı Ayvaz’a
Karşılık vermiştir
Bakalım neler demişler?
“Ayvaz;
Karşıda görünen Ermeni midir?
Yollkahraman savaşçıarın bacını vermeli midir?
Buralar babanın harmanı mıdır?
Ver yolun bac’ını gel geç Ermeni.

Bamaş;
Ermeni değilim kervanbaşıyım
Yemen ellerinde şahan kuşuyum
Ben de yol bac’ını vermez kişiyim
Dokunma kervana, yan geç Köroğlu…”
Vermem, demiştir ama baç alınmadan salınmamıştır.
Ferman çıkarmıştır padişah
Yakalansın diye Köroğlu’nu
Ölü yahut diri yakalayana
Verecektir Döne’yi.
Göz koymuştur Köroğlu,
“Bey damatlığı”na,
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Döne’ye göz koymuştur.
Sırbistan’la savaş çıktığında
Sırp pehlivanının sırtını yere çalmıştı Köroğlu,
Kimse cesaret edemiyordu bu sebep yüzünden
Üzerine gitmeye,
Yakalamaya Köroğlu’nu…
Bolu Beyi yüklenmiştir bu işi…
Pusu kurmuştur,
Çamlıbel’e ordu çıkarmıştır…
Köroğlu bu, kahraman, savaşçı
Gelen ordunun maksadını anlamak için
Kıyafet değiştirmiş,
İçine girmiştir gelen ordunun.
Bolu Beyi iken İstanbul’a giden,
İstanbul’da, fitne, fesat çıkaran
Serserilikler yapan Beyin
Adamlarından biri Kır-At’ı
Ve Köroğlu’nu tanıyacaktır.
Yakalanacaktır Köroğlu
Ve İstanbul’a doğru yola çıkarılacaktır.
Bir bölük çetenin zor zaptettiği Köroğlu
Bir hile ile kurtulacaktır.
Köroğlu’nun Döne’ye aşkını bilen Bolu Bey’i
“Gelsin Döne’yi vereyim” diye
Haber gönderecektir.
Köroğlu Bolu’ya gidecek ve.
“Buyur Bolu Bey’i ben geldim” diyecektir.
Bolu Beyi,
Sözünde durmayacaktır.
Üsküdar’a varıldığında
Köroğlu yeniden iplerle,
Urganlarla bağlanacak,
Padişahın zindanına konulacaktır.

216

Köroğlu’nun dönmediğini gören
Arkadaşlarından İsa Balı
İstanbul’a veretmiştir.
Bir yolunu bulacaktır
Saraya girecektir.
Beklemektedir Döne
Beklemektedir,
Köroğlu’nu yakalayanla
Evleneceği günleri
Beklemektedir.
*
İsa Balı ile Döne Sultan
İnmişlerdir zindana.
Köroğlu bir saz istemiştir,
Üç günlük ekmek yerine.
Eğilmiştir Zindan’da sazına
Ve
“koçak”larını düşünmektedir.
“Yine yiğitlerim düştü yâdıma
Ağalar ağası yanımda gerek
Bir büküşte yedi giyim nal kıran
Koçak Demircoğlum, yanımda gerek
Padişah suratlım, kolu beratlım,
Çentiyan kılıçlım, deste kuvvetlim
Böbür aslan huylum, kaplan sıfatlım
Köse Kenan Emmi’m yanımda gerek
Köroğlum zindanda sıkıldı canı
Ayvaz’ı görmezsem olurum deli
Çiğni hezeranlı, desti cıdalı
Güzel İsa Balı’m yanımda gerek”

Türküyü duyan
İsa Balı ile Döne Sultan
Dayanamamış
Açmışlar zindan kapılarını.
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Atın terkisine alınmış Döne Sultan,
Çıkılmış yola
Yol ki uzanır Çamlıbel’e…
Bolu Beyi de
Düşmüş peşlerine.
Bolu Beyi’nin ordusu ile Köroğlu’nun koçakları
Dar geçitlerde, geniş alanlarda
Zorlu savaş vermişler.
Köroğlu’nun ardından giden ordu
Darma-dağın…
Bolu Bey’i tutsak
Öylesine bir ceza verilmiştir ki Bolu Beyine,
Yaşadığı süre unutamayacak :
Köse Kenan, bir tokat aşketmiştir suratına…
Bolu Beyi,
Ne zaman ki kötülük etmeye niyetlense,
Bu tokatı yüzünde duymuştur…
Kaderine boyun eğmiş,
Kızkardeşi Döne hanımı da
Köroğlu ile evlendirmek zorunda kalmış,
Koç Köroğlu bu,
Babası Yusuf’un öcünü
Yaman almıştır...
*
Köroğlu ölmemiştir!
Ölmeyecektir de…
Halk düşüncesi
Köroğlu’nu yaşatmaktadır.
Köroğlu’na ölümsüzlük suyunu içirmiştir halk.
Ölmez, ölümsüzlük suyunu içen !...
Köroğlu arkadaşlarına “veda” ederek
“Kırklara” karışmış,
Kırklara karışacak kadar “ermiş” olan da “sevgili” olur.
Sonu belli olur ermiş kişiye...
Köroğlu da sonunun geldiğini anlamış,
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Bey’lerini, adamlarını toplamıştır,

Söylemiştir :
“Gider oldum Beyler, Halep’e Hoy’a
Mevlam yetişirsin düğüne toya
Bozdurun altına beyaz akçaya
Sarfedin Beylere ben gelenecek
Çağrın gelsin, Fekeli’nin Bey’ini
İçinizde yoktur ondan yeğini
Ayırın sürüden bin erkeğini
Kaldırın kasaba ben gelenecek
Kır Atım yok binem gidem Sazan’a
Yiğit odur, öz malını kazana
Yüz batman pirinci dökün kazana
Yedirin Beylere ben gelenecek
Köroğlu’m der devran döndü ahire
Altın madenleri döndü bakıra
Satın Çamlıbel’i verin Çakır’a
İçirin Beylere ben gelenecek”

Nice yiğitleri er meydanından ayıran,
Şanından düşmeyen Köroğlu,
Fakir fukaranın hakkını,
Babasının öcünü aldıktan,
Kendi hınçlarınıda aldıktan sonra
“Sır” olmuştur.
Daha önce Kır-At “sır” olmuş,
Beyleri,
Köroğlu’nun nereye gittiğine
Nasıl ve nerede durduğuna
Akıl erdirememişlerdir…
Hikâyesi, bütün Türkiye’de dillerde gezen
Kendisi gönüllerde taht kurmuş olan
Köroğlu’nun
Hiçbir yerde”” mezarı” yoktur.
Ölmemiştir, çünkü Köroğlu…
Halka hizmet eden ölmez…
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“Tokat kervanından aldım bakırı
İncitmeyin fukarayı fakiri.” Diyenler ölmez…
Seven ölmez …
Vuruşan ölmez….
Halkın kahramanı ölmez….
Sevmiştir Köroğlu, söylemiştir…
Koşma, türkü söylemiştir.
Kötülüğe, kadirbilmezliğe isyân bayrağıdır Köroğlu...
Haksızlığa uğrayıp da
Adaletin sağlanmasını bekleyenlerin
Aklındadır Köroğlu...
Zorlanan, horlanan insanların
Gözünde ve gönlündedir….
Yiğitçe sevginin duru sulu damarıdır Köroğlu...
Köroğlu nice yüz yıldanberi yaşamakta
Nice bin yıl yaşayacaktır...
Halk var oldukça
Yaşayacaktır
Koç Köroğlu !(1)
Mustafa CEYLAN
(1)makal, Tahir Kutsi; KÖROĞLU kitabından, CEYLAN,
Mustafa, Tahir Kutsi ile Röportajından
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BURDUR EFSANELERİ

BURDUR ADININ EFSANESİ
(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
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, ulusun
Huzur içinde,
sağlıkla
Ve barışta…”
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Kır atına biner sultan
….Düşer yollara yollara.
……Selçuklunun özlemini
………Döşer yollara yollara
…………Umut denen deli tayı
……………Koşar yollara yollara
……………Gördüğü düş çağıldayıp
…………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
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“Bismillâh” der, şükür eder dudağı…
"Burada dur"dan
Esinlenerek
Bu yeşil mavi türkü, bu göl kıyısı Cennet
O tarihten bu yana
Işık ışık yoğrulur
Çağrılır oniki değirmen diliyle Türkçe :
“-Vatanım Burdur…
Güzelim Burdur…”
Mustafa CEYLAN
(GÜLCE- Bahçe)
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BURDUR-TEKELİOĞLU EFSANESİ
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.
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
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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.
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
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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
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
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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
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.
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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
……..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
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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, katme
Üzümler asmadan lezzeti emer.
Genç kızda bir çift göz yemyeşil güler,
Yemyeşil gözleri yeşil topraktan…”
Mustafa CEYLAN
(GÜLCE-Bahçe)
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BURDUR-İnsuyu Mağarası Efsanesi
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,
Derler ki:
Sagalassos kentinin yüce kralı Severianus
Biricik kızı Asumeyi 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
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........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...
..........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..
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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
……..Göldeki yansımaya
……......Unutmayın tamam mı?
Mustafa CEYLAN
Gülce-Buluşma
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BURDUR- Salda Gölü Efsanesi
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
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,
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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
…..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 yüksekden çağıl çağıl akan bir şelale
Uğuldayan bir ses, uyutmaz ki göğü, yeri
Neyin nesidir bu, uyandırır seherleri…
*
Dev sazan balıklarından bahseder kimi
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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
Su canlı, su diri, su aşk
Öylesine şahane…
……………Su var suyun içinde
…………………Sulara efsâne…
Mustafa CEYLAN
Gülce-Bahçe
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BURDUR GÜZELLEMESİ
…………….-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…
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.
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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.
-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
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Sensiz duramıyorum, Burdur’ musun sen nesin?
Aşkım, tutkum, gururum; sen mavi yeşil türkü.
-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?
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Bakırcılar çarşısı sesleniyor: Tak! Tak! Tak!
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
Burdur’ da türkü türkü, duygu dolu sipsiyim.
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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
(GÜLCE-Bahçe)
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BURDUR SEVDASI
(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
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
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….Düşer yollara yollara.
……Selçuklunun özlemini
………Döşer yollara yollara
…………Umut denen deli tayı
……………Koşar yollara yollara
……………Gördüğü düş çağıldayıp
…………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
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“Bismillâh” der, şükür eder dudağı…
'Burada dur'dan
Esinlenerek
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
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Tersine diye takvimi
Yanar yakılırım bir anda
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
Tekerlek sesleri, ok vınlamasıyla
Kuşaklarımızda getirdiğimiz tohumları
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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
Bu gelenler bizdendi, bizdik…
-“Sen burada dur, sen de burada dur”
Dedik de yerleştirdik boyları, bölükleri
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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
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…
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Mustafa CEYLAN
Gülce-Bahçe)

BURDUR - Dastarlı Gelin Efsanesi
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..
*
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Sipsisine
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
Eski zamanlardan kalma orağa düşen alın teri
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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,
Huriye kızımıza söz verdiği için
Başka biriyle evlenmemiş,
Bekar kalmıştır.
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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
(Gülce-Bahçe)
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BURDUR-Ağlasun’un tepeleri dumanlı
....................................“Ağlasun’un tepeleri dumanlı
......................................Bahçeleri mor çiçekli,
çimenli...”
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...!
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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...
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
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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
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
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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..
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...
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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,
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:
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“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.
*
Yumrutaştan çıktım Yazır göründü,
Düşmanlarım tilki postu büründü,
Akcakızım sürüm sürüm süründü,
Ayırdılar Akcakıza sormadan.”
Mustafa CEYLAN
(Gülce-Bahçe)
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Burdur-Gölhisar-Gelin Kavağı Efsanesi
.......................”İnat ağacı ölüm çiçeği açanda”
Gölhisar-Altınyayla karayolunun
Sol tarafında, Uluköy’ün orada
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...
*
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1900’lerde
Uluköy Çiftliği’nde ağalardan bir ağa
Rüstem Ağa...
Yanmış, aşık olmuş
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?
Şu işe bak! ”
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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! ”
*
Sonunda
Yılmış baskıdan, zulümden
Fatmananın ailesi “olur” demiş,
Vermişler kızlarını Rüstem Ağa’ya...
Başlamış düğün
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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
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
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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
Efsâneye dalar dalar gömülürüm...
Mustafa CEYLAN
(Gülce-Buluşma)
BURDUR- Gölhisar
Tasyaran ve Gavurdöndü Efsanesi
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
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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
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
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.........................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
(GÜLCE-Bahçe)
MİLLİ MÜCADELEDE BURDUR SANCAĞI
İKİ GÜNLÜK MEBUS DESTANI

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
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Sarı güneş öfkesi
Demirci Mehmet Efe’den
Bir selam ki
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.
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Saatleri sen de kur
Gri, yeşil sabah, nur.
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
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Sıvasın, tamir etsin kanayan yâreleri...

Maraş mezalimini telin eden bir miting
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.
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*
19 Ağustos 1919,
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...
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28 Ağustos
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...
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*
Çevir tarihi, oku yazılanı, araştır, bul
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

(Gülce-Bahçe)

ONİKİDİR ŞU BURDUR’UN DERMENİ
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
270

Bir testi ayran içinde türkü
Bir yaban armudu gölgesi serin
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:
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Yaşamışız yüzyıllarca kardeşçe
Bu canım memleketin her bir yanında
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
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Isparta’dan Burdur’a
Gül gittikçe ben giderim ay hanım
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

273

Mavidir serçe kuşlarının gagası
Hamit değirmeninin...
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
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Ya kendisi efeler aman ya kellesi gelmeli
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
(Gülce-Buluşma)

BURDUR-KEZBAN YENGE
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…
Nereden çıktı bu Irak keşif uçağı ?
Ve
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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.
Verir vermesine ama
Yıkılır Kadir Baba
Yıkılırım ben…
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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
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?
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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
(Gülce-Buluşma)
(*)Erdem HALİL, “Karacaoğlan Geleneğinde Dirmil
Güzellemeleri ve Öyküler”, alter yayıncılık, Sayf:1516
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BURDUR-ECE KÖYLÜ ESE DESTANI
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
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,
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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…
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,
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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
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
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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.
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
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Suların dans ettiği bir yörede beşiğim
Köy kökenli çocukların cümlesinde ben varım.
Ben varım,
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
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Yürümeli oğul derdi güngörmüş analar, babalar
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.
Bir dam çökse Tefenni’de, Burdur’da
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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
Arasında öyle çok fark var
Var ki ay canım, bir anlatabilsem
Ve bir anlayabilsen sen…
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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
Seğirtenler, zıp zıp zıplayanlarla
Hoşgörü harmanında esen rüzgâr olurdum
Ipışıl, tertemiz…
Bir akşam üstü
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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…
Ay!
Oğul!
Can oğul!
Kaplayınca
Alaca gökler
Çiti ve çubuğu
Mor sessizlik düşünce
Kâinatın ortasına
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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
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
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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…
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
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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
(Gülce-Bahçe)

BURDUR-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
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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.
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
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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
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,
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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
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
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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
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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BURDUR-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
Aklıyla, pratik zekâsıyla
Dirmil’e sokmayan kadın muhtar anlayacağınız…”(*)
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*
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
Tosunlar, danalar, bızalar
Keçiler, tekeler, çepiçler
Oğlaklar, koçlar, koyunlar
Ve şişekler, kuzular
Velhasıl, anlayacağın hemşehrim
Yörüğün evcilleştirdiği
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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
Kilimdeki âhengim ben…
Erişte, tarhana ne varsa
Çıkar dağarcıkta duran ekmeği
Süt sağ ve ısıt sevdalım
Sana yangın, sana vurgun
Değişmez nirengim ben.
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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

299

BURDUR - 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…
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,
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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
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
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Ümmümü suna boylumu yârimi”

Mustafa CEYLAN

BURSA-ÇEKİRGE EFSANESİ
-Iİpektir parıldayan Bursa’da zaman şimdi
Nicedir gelip geçmez şehzadeler o yüzden
Uludağ’ın saçları rüzgârlarda gerçektir
Gündüzden hazırlanmış Çekirge’de kurnalar
Nerde benim yavuklum, sarı saç, mavi gözlüm
Şıkır şıkır zindelik, hayat dolu tebessüm
İpektir parıldayan Bursa’da zaman şimdi,
Ben zamanda güvercin düşü,
Sen şadırvanların süsü
Çınarların gölgesinde aşkımız…
Aşkımız dile destan nasıl unutursun,
Unutursun nasıl söyle be hayın, söyle be zalım
Ak alnında buğu buğu ter,
Mendilin ıslanmış gözlerinden anladım
Sus, konuşma, dinle yeter!
İpektir parıldayan Bursa’da zaman şimdi
Nicedir gelip geçmez, şıp şıp terlik sesleri
Peştemalin altında volkan yanar gerçektir
Yeri göğe sorarlar unutma deniz gözlüm
Ölüp gitsem aşkından kimler ne bilecektir?
İpektir parıldayan Bursa’da zaman şimdi
-IIHamam ve termal otelleriyle tanırsınız Çekirge’yi
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Peki;
Bilir misiniz, duydunuz mu Çekirge Sultan kim?
Günün
Birinde
Bir hamamda
Küpelerini
Kadınlardan biri
Kaybeder de bulamaz
Bütün hamam telaşlanır
Köşe bucak, her yer aranır
Ama imkânsız asla bulunmaz.
Girmiştir içine yer yarılmış da…
Kapı önüne bağdaş kurup dilenen
“Çekirge” namıyla meşhur birisi
Seslenir kadına:
Seslenir der ki: “Yıkandığın kurnanın yanında
Ufak bir delik var
Dökülen saçlarına sarılı küpelerin
Orada durmakta”
Hamamdaki bütün kadınlar koştular
Koştular heyecanla Çekirge’nin dediği yere
Dediği yere bir bakarlar ki orada
Orada bulurlar kayıp küpeleri.
Bu olaydan sonra
Herkes ona
Sorular sorar gelecekle ilgili.
Zamanla ünü o kadar yayılır ki
Sultan Murad’ın kulağına gider.
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Huzuruna getirilir Padişahın
Sorulan iki soruya mükemmelen yanıt verir.
Sultan Murad uzatır ona doğru kapalı elini
“ Söyle bakalım elimde ne var? ”
Böyle bir soru beklemeyen adam
Bir süre düşünür
ve “ Bir atlarsın çekirge iki atlarsın çekirge “
Dediği anda,
Henüz sözünü bitirmeden
Padişah açar elini
Ve elinden bir çekirge atlar.
Bu olaydan sonra kendisine
Çekirge Sultan lakabı verilir
Aynı zamanda
Padişahın
Baş Müneccimi tayin edilir.
İşte bizim Çekirge Sultan bu
-IIIGözlerindir parlayan kara gecelerimde
Süreyya yıldızı bakışların var gülüm
Sarayın son şehzadesiyim bilmem hatırlar mısın?
Serçe gibi kondum dalına sev beni diye
Ak alnında buğu buğu ter,
Mendilin ıslanmış gözlerinden anladım
Sus, konuşma, kara bahtlım dinle, dinle beni o yeter!
İpektir parıldayan Bursa’da zaman şimdi
Çekirgeden iner sabun kokulu rüzgâr…
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Mustafa Ceylan
(GÜLCE-Bahçe)

ÇANAKKALE EFSANESİ
GEÇİLMEZ
GEÇ LMEZ ÇANAKKALE
Gelibolu dediğim Anadolu kapısı
Seddülbahir mutlaka İstanbul’un tapusu
Tepelerle Marmara benziyor bir pergele
“Ya Allah, Ya Bismillâh! Geçilmez Çanakkale!
Diyerek, düğün diye cepheye gelen benim,
………Kartal kanatlarımla göğe yükselen benim…
Öksüzler çeşmesinden alıp ta abdestini
Şu mübârek toprakta namazın kılan benim.
Kopsa da kıyametler, olsa da bin zelzele…
“Ya Allah, ya Bismillâh! Geçilmez Çanakkale!
Diyerek, süngü süngü düşmana dalan benim,
……….Şu mübârek siperde namazın kılan benim…
“Aynalı bir çarşı var Çanakkale içinde”
Eşi, benzeri yoktur, Hint’te, Yemen’de, Çin’de…
Kaç cephede ders verdim, gelen yedi düvele
“Ya Allah, ya Bismillâh! Geçilmez Çanakkale!
Diyerek, düşmanıma korkular salan benim.
……….Çarpışıp göğüs göğse kılıcın çalan benim….
Gücüm var Seyitlerde hazreti Hamzaların,
Söylerim türküsünü cümle yıldırımların.
Şehitlik şeref bana, kanımla açsın lâle
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“Ya Allah, ya Bismillâh! Geçilmez Çanakkale!
Diyerek, dua dua mahşeri bulan benim.
……….. Cennetin kapısında okunan destan benim…
Şimşeğim, fırtınayım, geçerim kasırgayı
Bağdaş kurdum güneşe, taç yaptım başa ay’ı;
Tarih denen hadise yalan yanlış meş’ale
“Ya Allah, ya Bismillâh! Geçilmez Çanakkale!
Diyerek, takvimleri kalbinden delen benim.
………...Yağız atın topuğun yollara çelen benim…
Son nefesime kadar, orucum ben orucum
Mermi kaç okkadır ki, yeter kınalı avcum? !
İkiyüz altmış okka, bu basit bir mesele,
“Ya Allah, ya Bismillâh! Geçilmez Çanakkale!
Diyerek, gemileri ortadan bölen benim.
…………Suları tutuşturup bir anda silen benim…
Tetiği çeken eller, Kılıçarslan elidir,
Tebessümle açılan şehit çiçekleridir;
Mor sümbüllü dağlarım yâdele olur kale
“Ya Allah, ya Bismillâh! Geçilmez Çanakkale!
Diyerek, kan kırmızı şafakta gülen benim.
…………Kızılırmak misali yanan, bükülen benim…
Arıburnu kahraman, Conkbayırı Atatürk
Nusret’te her bir mayın vallahi Müslüman-Türk!
Kefenimin rengidir kükreyen her şelâle
“Ya Allah, ya Bismillâh! Geçilmez Çanakkale! ,
Diyerek, yurt uğruna cephede ölen benim.
…………Bin melek kanadıyla göğe çekilen benim…
Peygamber’in övdüğü milleti, Batı bilmez,
Türk’ün olduğu yerde asla Ezan eksilmez
Kan dökülür toprağa, can verilir hilâle
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“Ya Allah, ya Bismillâh! Geçilmez Çanakkale!
Diyerek, yüreklere arştan dökülen benim…
…………Işık ışık ufuktan gene sökülen benim…
Mustafa CEYLAN

ÇANAKKALE-TRUVA ATI EFSANESİ
Sparta kralının güzel eşi Helena
Nasıl kaçtı nasıl Paris ile bir bilsem
Seni de ben kaçırırdım
Hem vallahi, billâhi…
Ağabeyin olsa Agemomnon
Güçlü bir orduyla yürüse üstümüze
Truva atlarının içine
Doldursa da askeri
Vız gelirdi bir tanem
Sana olan aşkıma,
Vız gelirdi
Hem vallahi, billâhi…
*
Millattan önce iki bin
Tam on yl sürdü
Tam on yıl çarpışmalar.
Helena senin yüzünden,
Kaçtın ya
Priamos’un yakışıklı oğlu Paris’e,
Vay sen misin kaçan?
Vay sen misin kaçırılan?
Menelos ve Agemeomnon bir yanda
Truva surları ve Paris öte yanda…
Bıkkındır,
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Yorgundur askerler.
Athenanın sevdiği, üstün zekâlı Odysseus'un
Aklına tahtadan bir at yapma fikri gelir.
Plana göre
Akhalılar savaştan çekiliyor gibi görünüp
Geride çok büyük bir tahta at bırakırlar.
Atın içine gizlenir
Odysseus ve diğer komutanlar,
Yalın kılıç…
Diğerleri denize açılıp
Gemileri Bozcaada'nın arkasına,
Troyalıların göremeyeceği yerde gizlerler.
Akhalıların çekildiğini gören Truvalılar,
Şaşkınlık içinde
Giderler
Batı kapısının önünde duran
Dev tahta atın yanına.
Bu sırada ortaya çıkan
Sinon adındaki Akhalı asker,
Ağlayıp Yunanlılardan
Rüzgârın çıkması adına kurban seçtiklerini
Kendisinin kaçarak kurtulduğu
Yalanını söyler.
Barış istemiyle yanıp tutuşan Truvalılar
Bu yalana inanırlar
Devasa tahta atı alırlar surlardan içeri
Gece,
Gece var gece içinde
Geceki geceye bilmece
Gece ki hile dolu iki hece
Truvada kutlama
Işıltılı maytaplar surların burçlarında
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Ve alkol su misali
Gece
Gece
Gece
Gece

doğurgan,
saklangaç bir siyah solungaç
tahta atlar içinde zift karası gölge
gölge içinde kılıç…

Gecenin kollarına sızanda Truvalılar,
Atın içinden fırlayıverdi dışarı
Savaş naralarıyla
Akhalılar…
Gafil avlandı Truva
Teslim oldu
Bir tahta ata.
Surlardan birer birer
Akhalı Ordusu aktı
Sabaha kadar
Truva’nın yakıldı her yeri
Korkunç katliam oldu
Harabeye döndü şehir
Karısı Helen'i alarak
Yola çıkar, kaçar Yunanistan’a
Melenos

Ve bu efsâneyi uzuzn uzun
Anlatmak düşer İlyada Destanında
Homeros’a…
*
Şimdi
Biga’nın Hisarlısında
Devasa bir tahta at görürseniz,
Bu öykü
Aklınıza gelsin olur mu?
Mustafa CEYLAN
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ÇANKIRI-GEBE KAYA EFSANESİ

Burcu burcu çiğdem kokar
Bir yâr sevdim Çankırı’dan
Adamı günaha sokar
Bir yâr sevdim Çankırı’dan.
Çam yeşili serin Ilgaz
Gece gündüz ediyor naz
Benim gibi deli biraz
Bir yâr sevdim Çankırı’dan.
Anlatılan efsânemdir
Aslında son bahanemdir
Sanırsın gözleri nemdir
Bir yâr sevdim Çankırı’dan
*
Zamanın birinde
Bir köyden Çankırı Merkez'e
Bir gelin alayı gitmektedir.
Hamiledir gelin,
Utancından
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Allah' a yakarır;
-"Bu vaziyette senin huzuruna
Nasıl çıkarım, nasıl?
Allah’ım beni
Ya taş et
Ya da kuş et !"
Gök duyar, yer duyar
Dağ, duyar, taş duyar bu yakarışı
Gelin ve dünürleri
Binekleri
Hepsi hepsi
Taş oluverir oracıkta
Aniden
Hattâ,
“Gelin geliyor” diye
Müjde vermeye
Düğün evine giden kişi de yolda
Taş kesilir
İşte ona
“Müjdeci” denir asırlardır.
*
“Ağlarkaya” içinde ağlayan gözüm ben
Bir yâr sevdim Çankırı’dan
Aynalarda param parça elem yüklü
Kara sevdalı yüzüm ben.
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*
Sen geceyi seversin dolunayda
Ben yağmuru derelerde sel diye
Hayat, mıknatıs çekimli bir efsânedir güzelim
Oku da geç mesel diye…
“Gankıra Kalası” nı Çankırı yapan
Emir Karatekin babamdır benim,
Dar’üş-Şifâ’da çaresi var mı bilemiyorum
Çektiğim bu kara sevdanın
Var mıdır bir ilâcı hekim elinde
Haydi söyle!
Tatlıçay, Acıçay döne döne aksın da
Birleşerek dökülsün
Dökülsünler Kızılırmak’a
Kızılırmak dedim de
Bilir misin ki o nehir
Senden bana gelir,
Benden sana gider,
Çocukluk anılarımın en gizli gölgesinde
Kır çiçeklerinin nefesindesin
Suya verdim türkülerimin en güzelini
Adını söyleyip gezen ırmağı dinle
Haydi dinle !
Sana Çankırılı Efkâri’den
Bir armağan
Göndereyim, olmaz mı?
Bak oku,
Dur dinle :

312

“Neler ettin bana neler işledin?
Seni güller gibi gülesi seni.
Yeni baştan cevretmeğe başladın
Seni ettiğini bulası seni.
Sen beni aşk ile ateşe attın,
Akıbet onulmaz derde bıraktın
Bûseler vaat ettin beni aldattın
Seni benimle bir kalası seni.
Nedir bu edâlar, nedir bu nazlar?
Boşuna mı sana çaldığım sazlar?
Senin için olan bunca niyazlar
Seni “Efkârî”nin olası seni.”
Mustafa CEYLAN
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ÇORUM-KOYUNBABA EFSANESİ
Horasan ilinden zikrede ede
Göçmüş Anadolu’ya bir büyük veli
Koyunbaba derler adına onun
Yürüyüp geçermiş ırmağı seli
İkinci Beyazıt devrinde çoban
İkiz kuzularsa şeyet bir koyun
Bir kuzusu onun olacak inan
Erenler duası değildir oyun
Almış sürüsünü çıkmış otlağa
Melemiş kuzular gelende bahar
Bir yıl sonrasında n’olmuş derseniz
Her koyundan bir değil ikizi doğar
Böylece;
Koca bir sürünün sahibi olmuş
Katmış koyunlarını önüne
Gelmiş Osmancık’a
Yerleşmiş…
Tanınmış yörede
Adı nam salmış
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Çok kısa sürede.
İkinci Beyazıt Amasya’da Validir
Ona haber salar âcilden :
-“Tiz atını sürsün İstanbul’a
Hakk’ın rahmetine ulaştı, babası Fatih
Boş kalmasın Osmanlının tahtı”

Şehzade Beyazıt düşmüş yollara
Gelmiş Koyunbaba’nın öpmüş elini
Alıp duasını büyük velinin
Fakat,
Kükremiş koca ırmak,
Suya gireni sürüklemiş,
Yol vermemiş Kızılırmak.
O Horasan ereni
O yerin, göğün Velisi
Bakmış ki şehzade tehlikede
Omuzladığı gibi
Dalmış ırmağa
Geçirmiş karşı kıyıya.
Beyazıt:
-“Hey koca Türkmen hey!
Yaman Pir’sin anladık,
Ne dilersin bilelim!”

Koca Pir:
-“Her zaman bulunmaz bir Koyunbaba
Taştan köprü yaptır
Bu ırmağın üstüne
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Şanın artsın,
Hayrın olsun…”

Bir süre sonra
Tahta oturan Beyazıt
Unutmaz verdiği sözü
Kurar Kızılırmak üstüne
Koca köprüyü.
Hattâ derler ki
Bizim Koyunbaba bile
Taş taşımış sırtında
Köprünün yapılışında
Ormandaki geyiklerle beraber hemde.
O günlerde ölürse
Nereye gömülmek istersin
Diye soran bir dervişe :
-“Fırlatacağım
Şu sırtımdaki taşı
Nereye düşerse, oraya.”

Yüzelli okkalık taş
Düşmüş
Kilometrelerce uzağa
Bugün, evet bugün
Koyunbaba türbesini ziyaret edenler
Görür taştaki parmak izini
Ve
Üstünden geçer
Koyunbaba Köprüsünün.
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Mustafa CEYLAN

DENİZLİ EFSANELERİ
-I-İRİ GÜLLER, TOP GÜLLER
……………….-DENİZLİ’DE YEDİVEREN..
Tek bir daldan yedi kere gül açar Denizli’de
“O gül endam bir al şâle bürünüp de yürürken”
Gül muştusu gecelerden göz açanda her seher
Denizli Beyinin sarayında bahçıvanım bu sefer
Halay çekiyorsa kızlar gül demeti çevresinde
Zeybek oynuyorsa delikanlılar, eğleniyorsa
İri güller, top güller yetiştiren her evde,
Murat alıyor, evleniyorsa yiğitler
Bu işin temelinde öykülerim var
Benim adım Bahtiyâr….
Güle düşer
Yağmur yağar yüreğimden her bahar
Damla damla güle düşer
……..Beykızına vurulmuşuz bir kere
……….Al ateş hasretim, yürek yangınım
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…………Ağladıkça güle düşer
*
Denizli’ de gül,
Güldenizidir
Kısaca
Bir başka güldür yani.
…..Kokusu ve rengiyle
…….Bize has olan bu güle
………Adımı yakıştırmış
………..Bu yörenin insanları
………....'Bahtiyari' demiş
Gelenektir kaç asır
Bu gülü yetiştirenler
Mutlu sayılıp
Bin mutluluk beklemiş.
*
Tek bir daldan yedi kere gül açar Denizli’de
“O gül endam bir al şâle bürünüp de yürürken”
Bahçelerde bülbüller, her sabah erken erken
Beykızına türkü yakar,
……………………….Ateşinde ben varım.
Ben varım, dört mevsim aşk kokan her gülün yaprağında
Ben varım, gece gündüz çağıl çağıl her gülün toprağında
Ben varım kızların gelincikten kırmızı yanağında,
Beykızına türkü yakan renklerin

………………………Ateşinde ben varım.

***
Söylentiye göre
Eskiden, bir zamanlar
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Saraydaki hasbahçede
Bahçıvan olan Bahtiyar,
Denizli Beyinin fidan boylu,
Gül endamlı, gül kızına tutulmuş.
Muradına eremeyince de,
Yüreğinin ateşini güllerin rengine,
Aşkının alevini de kokularına aşılamış.
Bunlar solmasın diye, gece gündüz
Özene bezene güllerini dört mevsim açtırmış.
Her mevsim de taze tutmuş.
*
Şimdilerde
…….Denizli’de
………Her evin bahçesinde
…………Bir gül ağacı
Yemyeşil çimenlerin ortasında
Pembeler kırmızlar giyinip gülümser bize
Mendiller takmış genç kızlar gibi…
Veya
Eski yağ tenekelerinden yapılmış saksıların içinde
………..Tek katlı evlerin önlerinde
…………….Bir yavuklu bekleşirler…
………………Hattâ aşılama yöntemiyle
………………..Bir dalda birkaç renk…
Bahtiyar olalım diye Denizli’de cümle kızlar
Yüreğini nakşetmişler yediveren gülüne
Şimdilerde…
-IIODUNCU GÜZELİN ÖYKÜSÜ
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Yüzlerce yıldır insanlar anlatırmış
Anlatırmış çok çok eskiden
Eskiden Çökelez Dağı eteklerinde oldukça fakir
Fakir bir oduncu aile varmış.
Varmış dediysek dostlar, şimdi de
Şimdi de olabilir, öyle değil mi?
Öyle değil mi bu dünya döndükçe
Döndükçe döner saat, döner çark, döner devran.
Devranın o zamanlar
O zamanlar dönüşüne bakalım
Bakalım bizim şu fakir ailenin kızı nasıl?
Nasıl da çirkinmiş bir bilseniz
Bilseniz o devirde erkek çocuk annelerinin hepsi
birden
Birdenbire onu görünce
Görünce değişirlermiş yollarını.
Yollarını kötü ve çirkine çıkmasın diye
Diye diye oğul doğuran analar
Analar ki ön yargılı, peşin hükümlü
Hükümlü fakirliğe, yoksulluğa genç kız
Genç kızın umurunda bile değil fakirlik, fukaralık,
ama
Ama çirkinliği canına tak etmiş, nihayet
Nihayet bir gün Çökelez Dağı’nın eteklerinden
kendini
Kendini boşluğa bırakmış.

320

Bırakmış ancak, su ve tortu dolu havuza düşmüş
hızla
Hızla düştüğü burada uzun süre suların içinde
baygın kalmış o,
O esnada bu su,
Su, o çirkin kızı güzelliğe boğmuş.
Boğmuş güzelliğe, ipek tene kavuşturmuş orada,
Oradan geçmekte olan Denizli Beyinin oğlu bir de
ne görsün?
Ne görsün dersiniz, bizim fukara kızı
Kızı görmüş kanlar içinde, güzeller güzeli kızı
Kızı atına bindirmiş Beyoğlu götürmüş evine
Evine yağdırmış tabipleri, ilâçları ve
Ve kız iyileşmiş günler sonra,
Günler sonra kırkgün kırk gece düğün yapıp
evlenmişler.
O günden sonra bütün
Bütün kadınlar güzelleşmek için
İçine girmişler bu ılıcaların…
-IIIPAMUKKALE TÜRKÜSÜ
-Adına kentler yapılan Hiera ve Selena’ ya...
Bilmem kaç asır geçti aradan
Kaç mevsim?
Ne sen sayabilirsin yılları
Ne yangınlar, ne seller, ne deprem...
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Ne şu üstümüzden geçip giden bulutlar...
Yaşamaktayım yorgun senelerin
Göğsündeki sessizliği...
Senden bana kalanlar:
Ayakta durabilmiş birkaç sütun
Aklını kıvrım kıvrım kaybetmiş mermer
Efsânelerin korkunç sessizliği
Ve taş kesilmiş umutlar...
İşte bu türkü senin türkün
Oku okuyabilirsen, duy duyabilirsen
Ya da ıslat dudaklarını ılıman sularda
Çağları üzerinden atabilirsen...
Büyü nedir anlamazdım
Sana tutulmadan önce yüreğim...
Mısra mısra, hece hece
Ben seni yazdım, sana yazdım...
Ben hiç tanımadım seni,
Görmedim gözlerimle...
Gözlerin nasıldır? Ellerin nasıl?
Belli ki güzelden öte güzelsin, zira
Adına kentler yapılmış
Sütunlardan, mermerlerden...
Hangi delişmen rüzgâr öpücüklerle
İnmiştir şakaklarından, kirpiklerinden?
Hangi su raks etmiştir
Omuz başlarında?
Kaç yiğidin nabzı atmıştır
Avuçlarında bilemem? !
Gönlümün içine girdin bir kere,
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Başkasını sevemem!
Bu türküyü asırlar sonra,
Söylüyorsam sana,
Bil ki sana yandığım içindir Selena!
Ben hiç tanımadım seni,
Görmedim gözlerimle...
Adına hamamlar, saraylar yapılmış
Kutsal seramiklerden, defne dallarından
Kokun sinmiş mermerlere
Silinmemiş yıllardan...
Büyük taş salonlarda
İpek giysiler içinde dolaşan sensin.
Kemerlere iz bırakmış ayakların,
Bakışlarınla şekillenmiş kayalardan
Halâ yansımakta kahkahaların...
Afrodit’ i bile deli edensin,
Gün ışığında her sabah
Hamamlarda burcu burcudur nefesin.
Bu türküyü asırlar sonra,
Söylüyorsam sana
Bil ki seni sevdiğim içindir Selena!
Ben hiç tanımadım seni
Görmedim gözlerimle...
Gözlerin nasıldır? Ya göz bebeklerin?
Bak Selena, kulak ver bana
Artık Kral Midas hakem değil
Apollonla Marsias’ ın flüt kavgasına...
Artık kavgayı Midas yapıyor
Biliyor musun?
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O kocaman kulakları
Kocaman kocaman parmaklarıyla...
Artık ay Tanrıçaları
İklimleri değiştirmiyor dudaklarıyla
Anlıyor musun? ...
Asırlar geçti, geçecek daha
Midas yok, Apollan yok, Marsias yok
Midaslar Tanrılaşmış,
Tanrılar, Tanrıçalar öylesine çok!
Gel desem, gel desem sana
Asırları fırlatıp bir kenara
Gelir misin bana Selena?
Ben hiç tanımadım seni
Görmedim gözlerimle
Dinle, duy, işit beni!
Del asırların bağrını kirpiklerinle
Işıt beni, ısıt beni!
Ben şu karşı ovaların esmer çocuğu
Çıkınımda tuz, şepit, çökelek
Testim omuzlarımda, içi dopdolu ayran.
Ne babam Zeus, ne Evmenes, ne Midas?
Ne adına kentler kurabilirim
Ne sütunlar, saraylar?
Yapayalnız, sade bir insanım
Türkü yakmasını,
Kaval çalmasını bilirim.
Gün ışığıdır heybemdeki yük
Derdim asırlar kadar büyük.
Saçlarının rüzgârını arıyorum
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Bak yana yana...
Gel, birlikte haykıralım cihana
Selena!
Bilmem kaç asır geçti aradan
Kaç iklim?
Ne sen sayabilirsin yılları
Ne köşe süsleri, ne kartal başları...
Nice savaşlar yapıldı senin için,
Kanlar döküldü nice...
Bırakmam ellerini,
Mermer de olsa ellerin
Tutmuşum ya yenice...
Şu yarısı yıkık duvarda gezinen gölge
Senin değil mi? Kimin?
Ya şu yollar hangi sancıya gebe?
Yollar urganıdır sana olan hasretimin.
Ya şu ılıman suyun sesi, sıcaklığı
Sıcaklığı değil mi teninin?
İpek ipek giysilerin içindesin mermerden
Çağrımı bir duysan acımasız senelerden
Uzanıvermişsin boylu boyunca
Uyur, uyur, uyursun...
Taş kesildi takvimlerin elleri,
Canlan, atıl kollarıma ne olursun!
Bu türküyle hicranımı,
Hasretimi, gurbetimi anlatıyorum sana
Selena! ...
Mustafa CEYLAN
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(GÜLCE-Bahçe)

DİYARBAKIR EFSANESİ
Hz.Yunus,
Yerleşip Musul’a
Dine davet etmiş insanları.
Fakat,
Hiç inanan olmamış kendisine.
O da
Beddua edip halka
Musul’dan göç etmiş,
Ve gelip yerleşmiş
Amidalı bir kızın hükümran olduğu
Diyarbakır’a.
İnanmış Diyarbakır,
İnanmış halk,
İnanmış Amidalı kızlar
Hz. Yunus’a.
Ve o göklerden muştulu
Yüce Peygamber:
“İliniz mamur, halkınız asil,
Çoluk çocuğunuz neşeli
Ve olgun olalar.”

Diye hayır dua ederek
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Nefs kayası denilen yerde
Bir mağaraya yerleşip
Tam yedi yıl oturmuş.
Amidalı hükümdar kız
Önerisiye Hz.Yunus’un
Siyah granit taşlardan yaptırmış
Diyarbakır Kalesini.
Bu sebep yüzünden
Diyar-ı Bikr (Bikr Diyarı)
Ya da
“Kız şehri” demiş tarihçiler.
*
Dicle kenarından türküler söyle
İçinde olmasın ayrılık, hüzün
Ölüm çok uzaklarda dolanıp gezsin
Kavun koksun elleri güzel kızların
Güneş dans etsin yapraklarda
Işıl ışıl gündüzün…
Siyah granitler benzer aynaya
Surların uğultusu aşkımın gizi
Okunsun destanları yeniden
Yedi yerden, yedi kere
Unutmasın hiç kimse
Yedi kardeşlerimizi…
Dicle kenarından türküler söyle
Birlikten, kardeşlikten, erdemden yana
Halaya dursun yan yana, el ele, omuz omuza
Analar, babalar, kerdeşler, dostlar.
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Nevruz ateşi söndürmesin ocakları
Taş atılmasın göz yaran, kafa kıran öfkelerle
İşitsin yeryüzü, gökyüzü çağrımızı
Bellesin sevgimizi..
Dicle kenarından türküler söyle,
Kırklardağı arkasında Ziyaret yeri
Ziyaret yerinde dilek dileyen
Çocuğu olmayan gelinler duysun.
Adak adayan, o Süryani ananın
Suzan Suzi derler kızı vardı
O da bizimle birlik çığırsın türkümüzü,
Okusun içimizi.
Süslesin, giyindirsin annesi Suzan Suzi’yi
Doğum günü bugün
Kessin kurbanını Kırklar’da
Bu kez haberli, bu kez açıktan açığa
Türküler söyleyip gelecek
Dicle kenarından bizim Adil
Diyecek ki :
“Kırklardağı’nın yüzü
Karanlık sardı düzü
Ben öleydim
Suzi-Suzi Ziyaret çarptı bizi
Köprüaltı kapkara
Anne gel beni ara
Saçlarım kumlara batmış
Tarak getir de tara
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Köprünün orta gözü
Sular apardı düzü
Ben öleydim
Suzi-Suzi Dicle ayırdı bizi”
Mustafa CEYLAN

EDİRNE-Kırkpınar Efsanesi
Kırkpınar’da kırk yiğitle güreşmezse bir kişi
Şaşırıp ta kısbet giyip meydanlara çıkmasın
Alıp Hazreti Hamza'dan yüreklere ateşi
Yakmıyorsa, elâlemin ateşini yakmasın.
Sarayiçi işte bura malak yükün yıkmasın
Bu meydanda söndürdüler nice parlak güneşi
Soyunmasın kalsın orda, nazik canın sıkmasın
Yağlı güreş derler buna, yağ sürüp te kokmasın
Pamuk döşek değil çayır, bulunmaz ki bir eşi
Billâh sırtı yere gelir, hiç kusura bakmasın
*
İki yığıt çıktı işte meydana
Paça,kasnak,çivi,kazık hep çözüm.
Bilki şimşek çaktı seyreyle gözüm
Belki ateş yaktı karanlıklara
*
Diyelim hele ilk baştan, Bismillah ya Bismillah
Allah Allah destur haydi, Hak, Muhammet, İllâllah
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Sarı Saltuk erenleri Rumelinde gül açsın
Ufuklarda Türk oğlunun namı şanı dolaşsın
Yüzyıllarca yiğitlerim bu çayırda güreşsin
Alla Allah destur haydi, Hak Muhammet İllâllah

"Alta düştüm diye erinme
.....Üste çıktım diye şişinme
........Alta gelirsen apış
...........Üste çıkarsan yapış
..............Vur sarmayı kündeden at,
....................Gönder Muhammede salavat"
*

Sarı Saltuk duası mı çimenleri yeşil yeşil boyayan?
Kimse bilmez,
Ben bilirim bu mevsimde ışıldarsa ot çiçek,
Kırkpınar'dır Edirne'de hem efsâne, hem gerçek.
Anlatayım duyun hele:
Bu yurt, bu dağ, bu ova
Aşıktır biliyoruz
Gözleri sürmeliye
Kırk akıncı kırk koldan
Geçerler Rumeliye
Kolaycasına.
Akıncılar sonunda
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Edirne yakınında
Bir de mola verirler
Türk töresi gereği
Hancasına,
Otağcasına..
Ahır Köy çayırında
Su içip dinlenirken
Tutuşurlar güreşe
Büküp
Okşarcasına.
Bunlardan ikisinin güreşi
Gece yarısına kadar sürer
Nefes nefese
Koşarcasına.
Bir türlü yenişemeyip
Verirler son nefeslerini
Oracıkta, çayırda
Kar üstüne gonca gül
Düşercesine...
Arkadaşları onların mezarlarını
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Hazırlayıp yan yana gömerler
Tam ercesine.
Daha sonra sefer dönüşünde
Bu iki yiğidin mezar yerlerinde
İki pınarın aktığını görürler
Gürüldeyip
Gülercesine.
İşte o günden beri
Yöreye ilk ayak basan
Kırk yiğidin anısına
Buraya "Kırkpınar" adı verilir
Türkçesine...
*
Kırk davul çalanda, kırk zurna ile
Kırk çeşmeden kırk su aka, kırk kurna ile
Yiğitlerim kırk vakittir bir güreşe tutuşmuş
Yenişemediler kırk güneşle n’ideyim,
Varın selam yollayın kırk yiğidin memleketine
Alaca kanatlı kırk turna ile...
Hey ki heyyy... Koç yiğitler heyyy!!
Mustafa CEYLAN
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Elazığ-Çayda Çıra Efsanesi
Sevdiğinden ayrı kalıp ağlayan
Yüreği yaralı türkülerim var
Yüzyıllar boyunca kara bağlayan
Hep bahtı karalı türkülerim var
Zamanı boşaltan sazın teliyle
Saçını tarayan yârin eliyle
Leyla Mecnun, Ferhat Şirin diliyle
Peşpeşe sıralı türkülerim var
Halaylarda coşan, semahlarda can
Turna kanadıyla göklere uçan
Töresi, şivesi değil yâd-yaban
Vallahi buralı türkülerim var
Kışta, kıyamette benden yaslı ya
Yaylada başını dağa yaslıya
Gideliden beri Kerem Aslı’ya
Sıladan aralı türkülerim var
Halı, kilim, heybe; renk renk nakışlı
Sarı çiğdem sözlü, nergis kokuşlu
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Kemençe yürekli, kaval bakışlı
Ağlayan curalı türkülerim var
Yârin dudağından, yanaklarından
Kınalanmış duran parmaklarından
Dupduru göl suyu kenarlarından
Saçları taralı türkülerim var
Duman duman çile, ağrıyan efkâr
Büngüldeyen pınar, en kutlu diyar
Köroğlu, Pirsultan gibi isyankâr
Tanımaz kuralı türkülerim var
Evliyânın bağdaş kurup postuna
Nice selâmını verir dostuna
Mavi, yeşil, elâ gözler üstüne
Dağların maralı türkülerim var
Kaleden kaleye giden mektubum
Ağla, sızla, inle; oyna, gül ve um
Harput kalesinde halâ aynı mum
Ve çayda çıralı türkülerim var
'Çayda çıra yakarım,
Yâr yoluna bakarım
Bir yüz görümlüğüne
Beşibirlik takarım
Çayda çıralarım var,
gizli yaralarım var
Eller al yeşil giymiş,
Benim karalarım var'
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diyen türküler benim türkülerim işte
………………………………..Harput kalesine selam söyleyin
……………………….Harcına süt katsın güzeller, unutmasınlar
………………………Harput mutfağının zenginliğini
…………………..Sakın, sakın ola başka bir yerle
……………….Yanılıp yenilip bir tutmasınlar.
Analar anlar benim halimden
Ben anlarım anaların dilinden
Aklıma gelenler ağzıma gelsin
Gelsin de dilim, damağım gülsün
Aklıma gelenleri sayayım hele
………..Kellecoş, İşgene,
…………...Harput köfte, içli köfte, çiğ köfte,
…………….Taş ekmeği, peynirli ekmek
……………….Patile, fodula, gömme,
………………….Ufalama, sırrın, keşkek,
…………………Tarhana, orcik, dut pekmezi,
…………Tulum peyniri, şavak peyniri, söğürtme, ışkın, pirpirim,
……………………..Heside, Gaygana, Pestilli Yumurta,
………………………Dolangel, Kalbur Hurması,
………………………..Hele Dilber dudağı
………………………….Hele Dilber dudağı…
Aklıma bunlar nerden mi geldi?
En çok düğünlerde oynar, yerim ben
En çok düğünlerde kaşık düşmez ellerimden
Tahta kaşık hem mideme, hem parmağıma
Oh ne güzeldir Anadolu düğünleri, ne güzel!
Oturun sedirlere, yaslanın yastıklara
Dinsin senelerdir ağrıyan sırtınızdan ağrılar
Çayda çıra efsânesini anlatmadan evvel
Halı, kilim,iğne oyası, bakır ve Yemeni
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Tulum peyniri, dut unu ve çedene kahvesi
İşte bütün bunlardır bizim Elazığ
Ve
Çayda çıradır her şeyden evvel
Der ki:
'Çayda çıra yüz çıra
Yanıyor sıra sıra
Yarim keklik ben şahin
Everim ardı sıra.
Çayda çıra yanıyor
Ay tutulmuş sanıyor
Yavaş yürü usul bas
Engeller uyanıyor.”
Dedikten sonra,
Gelelim efsânesine olmaz mı?
Derler ki:
Harput
Beyinin
Yiğit oğlu
Bir başka beyin
Gül kızına yanar
Yanar, tüter, kavrulur
Aşkın yelinde savrulur
Bey oğludur, bey kızıdır bu
Ancak, arada akmakta bir su
Bu ırmak, bu çay, engel olamaz ki
Aşk engel tanımaz, tanımaz doğrusu…

336

Harput Kalesi gururlu, mağrur
Bakar akan suya, okur ruhunu
Zaman gergefinde nice sevdayı
Alır tel tel inceler dokur, biliriz bunu
Harput Beyinin oğlu
Başka bir boy beyinin kızına âşıktır
Düşer bu aşk dillere dillere
İki kabilenin toprakları arasından
Akan dereye karşı
İki aşıklar geceleri,
Çıra yakıp, meşale meşale
Sevgilerini birbirlerine
Anlatmaya çalışır
Ve gizliden gizliye buluşurlar, buluşurlar..,,
Derken görücüler gönderilir
Ve kız istenir.
İki boy arasında
Dostluk kurulması amacıyla kız verilir,
Evet denir…
Düğün hazırlıkları yapılır.
Kırk gün, kırk gece
Düğün yapılarak
Demin belki yarısını anlatabildiğim
Yemekler yenilip içilir.
Düğün alayı gelini alıp dönerken,
Atı ürken gelin
Derenin coşkun sularına
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Düşerek kaybolur.
Bütün aramalara rağmen,
Bulamazlar gelini.
Zavallı damat adayı,
Aramaya o günden beri
Gece gündüz devam eder
Ve ararken ağıtlar yakar.
Der ki:
” “Çayda çıra yanıyor
Engeller uyanıyor
Çözme tabip yaramı
Alkana bulanıyor
Çayda çıralar yakın
Çıkın yoluna bakın
Hak nazardan saklasın
Nazar değmesin sakın'
Mustafa CEYLAN

(GÜLCE-Bahçe)
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ERZİNCAN EFSANESİ
Efsâne kokulu gül
Erzincan akşamları.
İpince, zarif bir tül
Erzincan akşamları.
Emir Mengücek gibi
Sarar yoksul, garibi
Sanki gönül tabibi
Erzincan akşamları.
Kanlı çayırda Fatih
Yazıyor yeni tarih,
Depremli kara talih
Erzincan akşamları.
Hüzünbaz, gamla dolu
Dağlarda erir yolu
Büsbütün Anadolu
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Erzincan akşamları
Yassı Çemen Ertuğrul
Selçuklu bir Hakk’a kul
Seherde dualı pul
Erzincan akşamları
Omuzda testi bakır
Akkız destanın okur
Yünlü bir kumaş dokur
Erzincan akşamları
Bin efsâne otağı
Suyu, ağacı, dağı
Yakın eder ırağı
Erzincan akşamları
*
Uzar gider bu böyle,
Yormadan hiç kimseyi
Anlatayım dinleyin
Ardıçlı efsâneyi :
*
Erzincan’ın güneyinde
“Binkoç köyü”
Bu köyün yakınında
Dağın boğaz kısmında
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Bir türbe.
Yok bu türbe bugün yok.
İzleri var şurada belli belîrsiz
Derlerki “burada
Şîr Gâzî Şeydi Sultan gömülü
Eskiden, taa eskiden
Bir de misafirhanesi varmış
Bu türbenin
Bugün
Harap olan, yok olan
Misafirhanenin civarı
Ardıçlıktır tamamen”
Anlatılırlar dilde dile,
Söylerler kulaktan kulağa
Anlatmasa, demese insanoğlu
Ardıçılktan her ağaç
Uğultulu gecelerin yeliyle
Yeşil ağaç diliyle
Sunar gelir efsâneyi can balam.
*
Şeydi Sultan, askerleriyle
Türbesinin bulunduğu yerde.
Kanlı bir savaş etmiş
Düşmanla
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Yenmiş yenmesine düşmanı
Amma,
Ayrılmış başı gövdesinden.
Almış başını yerden
Koltuğunun altına
Geçmiş askerinin
Geçmiş en ön safına.
Demeyin nasıl olmuş
Sakın ola sormayın;
Nitekim;
Bu durumu gören
Şaşkın bir kadın :
-“Bu ne haldir yâ Rabbim?”
Ve
Dayanamayıp
Askerlerden birine sormuş:
-“Bu nasıl iştir oğlum,
Başı koltuğunda
En ön safta savaşıyor?»
Bu söz üzerine
Yere saplar kılıcını Şeydi Sultan,
Teslim eder ruhunu oracıkta Allah’a.
Askerleri de aynı anda
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Ardıç ağacı oluverir.
İşte buraların
Ardıçlık olmasının hikâyesi budur can gülüm.
Ancaak;
Köprü yapılırken Fırat Nehri üzerine
Keserler ardıçların bir kısmını
Kullanırlar köprüde.
Köprünün bittiği gece
Kalkarak türbesinden Şeydi Sultan
Darmadağın eder köprüyü,
Ve her şeyi suya atar.
Oradan geçen bir yolcunun tutar iki yakasından,
-“Bir daha, hiç bir surette, tek bir ardıç ağacı
Kesilmesin” der.
O günden sonra,
Kesmezler ardıç ağaçlarını
Hattâ, köy yolunu geçirirler
Elli metre aşağıdan.
*
“Erzincan’a girdim ne güzel bağlar
Erzurum’a girdim dumanlı dağlar
Elleri koynunda bir gelin ağlar”
O gelin bizim gelin,
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Öyküsünü bilmeyenler ne bilsin,
O ağıttan ne anlar?
Sen ağlarsın, ben ağlarım gelinim,
Sen söylersin anaların anası
Halide Nusret Zorlutuna ana anlar
Ve Erzincan akşamları
Ağıtlarla, ezgilerle her mevsim
Şiir şiir yüreklere dolar;
Der ki :

“Vadiye akşam indi
Menekşeleşti dağlar.
Suya ışıklar sindi
Gökte pırıltılar var.
Damlarda birer birer
Kımıldanan gölgeler
Gizli koyu bir keder
Gibi kalpleri sarar
Artırır bu kederi,
Dağların zincirleri.
Bir buğu sarar yeri
Gök alçak, ufuklar dar.
Her ses bir inleyiştir,
Karanlıklar ürperir…
Uzak bahçelerde bir,
Dönme dolap gıcırdar.
Ay, çehresi sapsarı
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Görünür yarı yarı,
Erzincan akşamları,
İçe gam gibi dolar.”
Mustafa CEYLAN

ERZURUM GELİN GELDİ GÖLÜ EFSANESİ
Giderken Erzurum’a trenle, otobüsle
QTuristik bir ilçenin içinden geçersiniz
Ilıça çermikleri çağırır sizi sesler
“Sımsıcak kaplıcalar, ne de güzel” dersiniz.
Vagonların camından kanat çırpan kuşları
Salkım söğüt dalına gülüp uğurlarsınız.
Her biri bin efsâne kayaları, taşları
Türküler söyleyerek, arada yoklarsınız.
Her yerinden sıcacık sular fışkıran belde
Ilıman bakışıyla mıknatıs olur çeker.
Suların sevdasından kaynayan şu temelde
Zaman şaşkın çiftçidir, tohumu taşa eker.
Dağların yüreğine kar yağarken, burada
Cemreler suya düşer, asla üşümezsiniz.
“Gelin Geldi Gölü” nü görürseniz şurada
Kurt yesin beni der de, ölüm düşünmezsiniz
Bir uzun hava çalınır kulağınıza
Bir uzun hava ki yanar, yakılır
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Der ki can evinden,
Der ki yürekten:
............“Erzurum dağları kar ile boran
............Aldı yüreğimi dert ile verem
............Sizde bulunmaz mı bir kurşun kalem
............Yazam arzu halimi dosta seslenem
............Uy beni beni beni belâlım beni
............Satarım bu canı alırım seni
............Çıkayım dağlara da kurt yesin beni “
*
Ilıca istasyonun
…..Bu günkü yerinde
………Vaktiyle bir göl varmış.
………….Zamanla kaybolan bu gölün yerine
…………….Şu anki istasyon inşa edilmiş.
…………………Göl de kaybolmamış
………………….Fakat eskisine göre
…………………….Nispeten küçük
…………………………Bir göl halini almış.
*
Çevredeki köylerden birinde
Güzel bir kız varmış.
Bu kıza komşu köylerden
Bir delikanlı âşık olur.
Kızın da gönlü delikanlıda.
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Durumlarını ailelerine açarlar.
Bu iki gencin evlendirilmesine karar verilir.
Fakat araya delikanlının askerliği girer.
Kız ile delikanlı
Murat alıp veremeden
Ayrı düşerler.
Kız, baba evinde
Asker ocağında delikanlı
Kavuşacakları günü
Beklemeye başlarlar.
“……………………….Asker yolu beklerim,
……………………….Günü güne eklerim
……………………….Sen git yârim askere
…………………........Ben yolunu beklerim.”
*
Günlerden
…..Bir gün
……..Köye
………..Delikanlının
……………Şehit olduğuna dair
………………...Bir haber gelir.
Gelinlik giymeyi bekleyen genç kız
Bu haber karşısında sarsılır.
Ama elden ne gelir ki.
Artık sevgilisi ölmüştür.
Ağlamanın sızlamanın
Bir faydası yoktur.
Ve
Yanık yanık söylemeye başlar kızcağız:
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............“Dört yanımı ölüm sardı tel ilen
............Yaslı yaslı bayram yaptım el ilen
............Göz göz oldu yaralarım dil ilen
............Yaramı sarmaya da derman bulamam
............Uy beni beni beni belalım beni
............Satarım bu canı alırım seni
............Çıkayım dağlara da kurt yesin beni”
Aradan
Nice zaman geçer
Bilinmez ki aradan…
Kızın yeni taliplileri olur.
Babası bunlardan birine verir kızını,
Verir ya
Bir yandan ağlar
Siyim siyim yaş akar gözlerinden,
Bir yandan susmaz dili kızın:
………………Altın tas içinde kınam ezilsin
………………Ak gerdana beşibirlik dizilsin
……………....Kader ne ki alnımıza yazılsın?
………………Ölümden öteye yol gider mi ki?
……………………Sarı çiğdem sararıp da kalmasın
……………………Boy aynası yâdellere gülmesin
……………………Analar da can kızını vermesin
……………………Gönülsüz sepette gül gider mi ki?

……………Askerden karalı haberi geldi
……………Geldi de bağrımı ok olup deldi
……………Ah be yalan dünya, muradım kaldı
……………Yâre doğru ırmak, göl gider mi ki?
*
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Düğün dernek kurulur.
Davullar vurulur ve zurnalar
Çalmaya başlar:
“Güm! Güm güm de güm güm! ! ”
Gelin alayı vakti gelince
Gelinin atını çekerler…
Yola çıkar
Çiğdemim, gülüm…
Alay yolda bir gölün kıyısına gelince
Bir müddet dinlenmeye karar verilir.
Atından inip
Gölün berrak sularına
Dalgın dalgın bakan genç kızın
Aklı hep eski sevgilisindedir.
Onu,
Askerini düşünmektedir.
Gölün pırıl pırıl sularına bakarken
Onu,
Yani askerini
Yani muradını,
Yani sevdiğini
Sanki suyun içindeymiş gibi görüverir.
Doğrulur hemen
Suya doğru koşmaya
Koşmaya başlar.
Suların sakin güzelliğini boza boza ilerler
Ve düğün alayındakilerin şaşkın bakışları
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altında
Suların içinde
Gözden kaybolur gider…
Kafile her an gelinin sudan çıkacağını
Ümitle beklemeye başlar.
Gölde görülen her hangi bir değişiklik
Gelinin geldiğine yorulur

Ve bekleşenler:
……………………“Gelin geldi! ” “Gelin geldi! ”
…………………………Diye bağrışırlar birbirine…

*
Ay geçer, yıl geçer
Bağırır çağırır kıyısında insanlar
Göl kuşları ve çakıl taşları
Seslenir hep bir ağızdan
“Gelin geldi! ! ! ” “Gelin geldi! ! ! ”
Sudur bu
Duyduğunda aynı sözü
Daha çok hareketlenir.
Günümüzde de
Bu hareket,
Bu efsunkâr dalgalanma
Bu çırpınması suyun
Devam etmekte…
Gölün adı da
“Gelin Geldi Gölü” dür gayri
Ilıca’da, Erzurum’da…
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*
Giderken Erzurum’a trenle, otobüsle
Turistik bir ilçenin içinden geçersiniz
Ilıca suyundan içer
Bir uzun hava dinlersiniz.
Der ki:
............“Erzurum Dağlarına kara gidelim
............Ayvadan usandık nara gidelim
............Bu elin güzeli gönül eğlemez
............Gönül eğleyecek yâre gidelim
............Uy beni beni beni de belâlım beni
............Satarım bu canı da alırım seni
............Çıkayım dağlara kurt yesin beni
............Satarım bu canı da alırım seni”
Mustafa CEYLAN

(Gülce-Buluşma)
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ERZURUM-GELİN TAŞLARI EFSANESİ
Gölgeler içinde sisli seherler
Dağlar mı delindi, çöktü mü yerler ?
Tanrım yüreğime sabır sebat ver
Sorun kardeşime sevdiğim nerde ?
*
Anadolu baştanbaşa
Doludur gelin efsânesiyle…
Nesilden nesile,
Dilden dile dolaşa dolaşa bu efsâneler
Gelmiştir günümüze kadar.
Benzerler birbirine çoğu kere
Edirne’den Kars’a Sinop’tan Antalya’ya
Değişse de yöreler,
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Gökçe gelinler geçer dağ başlarından
Cılga yollardan at üstünde
Ve eşkiyâlar basar geceleri
Keserler dağların göğsündeki belleri
Yalvarmaz, yakarmaz
“Kulun-kölen olayım”demez
Ve asla esir olmaz
Anadolu gelinleri.
Açarlar kınalı avuçlarını göğe
“Ya taş et, ya kuş et Rabb’im”diye
Yapışırlar göğün iki yakasından…
Bu
Kez
Size
Anlatacağım gelin taşı efsânesi
Erzurum Aşkale Kandilli Bucağı
Merdiven Köyü’nden olacak
Kulak verin hele diyeceklerime…
Evlenme çağına gelmiş bir yiğit delikanlıya
Bir gelin gelecektir komşu köylerin birisinden
Gelin alayı düzülmüş, düşmüştür yollara
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Töredir damat bulunmaz, bulunamaz gelin
alayında
Bekleşir evin damında sabırla o…
Gelin alayı içinde
Erkek kardeşi de vardır damadın
Bir istirahat anında görür yengesini
Bir ateş düşer içine
Vurulur yengesine.
Baktıkça bir hoş olur
Ve bir süre sonra gelin de
Karşılık vermeye başlar bu bakışlara
Ve bunlar birbirine baka baka
Köyün giriş yerine kadar gelir
Gelin alayı .
Gelin alayı
Tam köye gireceği sırada
Taş kesilir oracıkta
Gelinle damadın erkek kardeşi.
O günden beridir
Köy girişindeki bu taşlara

354

Tükürmeden veya taş atmadan
Geçmez köylüler
Geçemez ki…
O günden beridir
Dam başına bir damat çıkar
Çınlatır yeri göğü türküsüyle
Der ki :
Dağlar duman duman, yollar toz toprak
Bana şu feleğin ettiğine bak
Kendi sinemdeymiş yılan, çıngırak
Sorun kardeşime sevdiğim nerde ?
O benim kardeşim, ben ağabeyim
Kime güveneyim, kime ne deyim ?
Gökçem taş kesilmiş nasıl edeyim ?
Sorun kardeşime sevdiğim nerde ?
Kayboldu güneşim, ay’ım kayboldu
Doluya, boşa da sığmaz; ayb’oldu
Merdiven köyü de tükrüğe boğdu
Sorun kardeşime sevdiğim nerde ?
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Mustafa CEYLAN

(Gülce-Buluşma)

ESKİŞEHİR EFSANESİ
-I-

Yunus' a Gidelim
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Gel ey vazoların süslü lâlesi!
Gel ey gözlerimin top şelâlesi!
Gel ey yücelerden gönül kalesi!
Yunus’a gidelim, Yunus’a doğru!
Ey karlı dağların koca bulutu!
Dost bahçelerinin bal akan dut’ u...
Sevgi ülkesinin sonsuz hudutu
Yunus’a gidelim, Yunus’a doğru!
Mekâna sığmayan “kimsesiz kimler”
Ben ağlarken bana gülen takvimler.
Ey zamanlar, ey seneler, iklimler!
Yunus’ a gidelim, Yunus’a doğru!
Dağların omzunda ışıktan çiçek,
Çocuk beşiğinden fışkıran gerçek.
Gel ey aynaları çıldırtan mercek!
Yunus’ a gidelim, Yunus’a doğru!
Ey dünya denilen uzay dolmuşu!
Gurbet mektubunun efsane kuşu.
Dertli dolaplarda şakırdayan su,
Yunus’a gidelim, Yunus’a doğru!

-IILÜLETAŞI EFSANESİ
Efsâneye göre
Lületaşını ilk bulan
Yer altı yolunu ortaya çıkaran
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Köstebektir, köstebektir, köstebek
Şöyle:
Bir gün genç bir çoban
Karatepe yöresinde
Gitmekteyken köyüne.
Yorgun düşer,
Acıkır, oturur;
Yemeğini yemeye başlar
Azığını çıkarıp.
O esnada,
Topraktaki bir delikten
Bir canlının
Aktaş toprakları
Yüzeye çıkarmaya çalıştığını
Görüverir.
Çoban
Eline alır bunlardan birini,
Yontmaya başlar çakısıyla.
İlk çakı darbesiyle taş
Birdenbire
Ayın on dördü gibi
Güzel bir kız
Oluverir.
Kız dile gelir
Ve "Ah insanoğlu bana kıymasaydın!"
Diye bağırarak
Köstebeğin açtığı delikten
İçeri girip kaybolur.
Delikanlı da kızın ardından
Başlar deliği eşelemeye.
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Günler geçer delikanlıdan haber alınamaz.
Delikanlıyı arayan köylüler
Yerin yedi kat altında
Bu daracık kuyuda
Boğulmuş olarak bulurlar.
Elinde sıkı sıkı tuttuğu
Ak taşları ile birlikte
Avuçlarında sımsıkı tuttuğu
Bir parça lületaşı varmış.
O günden beri her lületaşı parçasında,
Çobanın ölümüne sürüklendiği
Sevdanın izlerini görmüş köylüler.
Lületaşı işleyenler için
Bu efsanenin anlamı büyük.
Lületaşını yedi kat yerin dibinden
Çıkaran köstebeği,
Sanatlarının öncüsü
Ve pirleri olarak
Kabul ediyorlar.
-III-

(GÜLCE-Tuğra) Yunus'a Hasret
-IYıldızdı, benimdi sus, onda aşktı akan
Sevdaydı fanus fanus karanlıkta yakan
Gözlerle gönüllerin içindeydi daim
Evvelce Yunus Yunus duâlarda çıkan
-IIBen şimdi yalap yalap suyun türküsüyüm
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Ben şimdi dolap dolap aşkın ülküsüyüm
Özlem dolu kalbimin ilâcıydı O, yok!
Boynumda sicim, kındap; çağın hoş süsüyüm
-IIIYol yorgunu uykusuz, ışıksız bu hayat
Baştan başa duygusuz, yalan dünya bayat
Taptuk kapısında bin hüzün varsa O, yok
Çılgın kule kaygusuz, delirmekte saat
-IVDallarda alıçlayın dalımdan çürürüm
Bir tozlu yola çıkıp yolumdan yürürüm
Lisânı nakışlayan mimârımdı O, yok!
Yumsam gözü,düşte, hâyalimden görürüm.
-VBen şimdi odun olup taşınsam mı acep?
Ben şimdi ateş bulup ısınsam mı acep?
Suskun deli tay, topal atım düş kuruyor
El oğlu neden galip düşünsem mi acep?
Aruz: (mef’’ ûlü / mefâilün / mefâîlü / fa’ ûl)
Mustafa CEYLAN

GAZİANTEPLİNİN MAVZER BERDELİ
'Bu resme iyi bakınız.
-Resim:1'
.......................Mehmet Nacar
*
Anlatırken ağlıyordu:
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Ben oniki yaşında
Çıraktım babamın tüfekçi dükkânında
Bir adamcağız gelirdi arada bir
Ve büyük bir hürmetle babam
Ayağa kalkar, yemeğini yedirir,
Harçlığını da verir,
Yolcu ederdi.
“Baba bu adam kim ki? ” dedim;
Dedim ya gök boşaldı sanki üstüme
Hüzün güvercinlerinin kanat sesleri
Doldurdu mor ufuklarımı baştanbaşa.
“Sen O’ nun Antep harbinde yaptığını bilsen
Yanında hiç oturmazdın oğul,
Oturamazdın
Böyle rahatça.”
Dedi ve anlattı
Anlatırken ağlıyordu:
Harp içinde bir gün
Yanıma geldi bu gördüğün adamcağız
Tepeden tırnağa öfke doluydu.
Alıp avuçlarına koca dünyayı
Un ufak edecek sandım.
Bakışları bıçak, dudağı yanardağdı
Göğsünün hareketi,
Nefes alış verişi
Kaygı ırmağıydı kabından taşan,
Çatallaşan sesiydi alev alev tutuşan
“Namus günü gelende Antep’in” diyor
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Başka bir şey demiyordu
“Ağa dedi, Ağa!
Allah için, vatan için, Antep için
Ben de,
Ben de dövüşeceğim!
Ama tüfeğim yok,
Satacak hiçbir şeyim de kalmadı.
Bana bir tüfek ver Ağa!
Bana bir tüfek ver! ” diyordu.
Yalvarıyordu...
“Allah kahretsin!
Yok ki ne vereyim? ” dedim.
Hançer yemiş bir kurt edasıyla terk etti dükkânımı
Gözlerinde çaresizliğin kar iklimi
Öte dünya aklığı yüzündeydi.
“Ne yapmış biliyor musun?
Ne yapmış? ”deyip ağlıyordu babam.
Babamı hiç böyle görmemiştim,
Babam bu! Ağlamaz sanıyordum.
Nasıl ağlıyorsa yüce dağlar
Uzun Anadolu ırmakları...
Aynen öyle ağlıyordu babam,
Ve anlatmaya çalışıyordu.
Sonra yutkundu babam,
Boğazına bir düğüm oturup kaldı
Dokunsak patlayacaktı dilinden sözcükler
Sildi elinin tersiyle yanaklarını
Ve ekledi:
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“Bir kızı vardı
Güzeller güzeli
Su perisi bir kızı
Sen de yedi,
Ben diyeyim dokuz yaşındaydı.
İşte bu gördüğün adam var ya bu adam
Bir güzel giyindirmiş, süslemiş kızını
Öptürmüş annesinin elini
Zor ayırmış ana kızı birbirinden
Bağırmış su perisi, melek çocuk
“Bırakma ellerimi anam, bırakma
Burada yanında öleyim
Babam uzak diyarlara, dağlar ardına
Bir silah parasına
Evlâtlık verecek beni ana!
Sarıl bana, al göğsüne, sar beni sar
Yalvarıyorum ana, n’olursun
Gül anam benim
Kâbe kokulum, her şeyim, varlığım
Ellerimi bırakma! ”
Ağlamış ana,
Ağlamış gülce kız
Gök ağlamış, yer ağlamış
Serçe kuşları çığlık çığlığa doluşmuş pencerelere
Baba çekmiş, ana sarılmış
Kıyamet kopanda
Ya da deprem olanda
Yangın çıkanda manzara ne ise
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Ana kız aynen öyle yanmış oğul!
Sonunda
Bu gördüğün
Bu garip adam
Götürmüş Halep’e
Gözbebeği kızını..
Çocuksuz bir aileye
Evlâtlık vermiş beş altına..
Ve dönmüştü omzunda bir mavzer
Ulaşmıştı hedefine nihayet
Girişini görmeliydin şu dükkâna...
Fişek aldı bolca sürdü gitti siperlere
Allah için, vatan için, kızı için
Vurdu, vuruştu işte bu adam.
Babam ağlıyordu anlatırken
Babalar ağlamaz bilirdim
Yanılmışım...
Mustafa CEYLAN

GİRESUN-SEYYİD VAKKAS EFSANESİ
Haç yerine hilâli
Özlemiş Karadeniz,
Dua dua, namaz namaz
Vurdukça dalgaları
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Yorgun kıyılara
Dokundukça besmeleyle
İslâm diye çığrışıp köpük köpük
Çağırıyordu
Peygamber’in soyundan yiğit Seyyid Vakkas’ı.
Vakkas ki serdengeçti;
Seyyid Battal Gazi,
Ya da;
Gazi Abdurrahman timsali.
Alperenler böyledir civanım
Eli kılıçlı, dudağı dualı
Yurtsamak için bu cennet coğrafyayı
Çarpıştılar, okudular;
İnandılar, aldılar…
Karadeniz ufkundan çiğ damlası bir seher
Yansıdıkça yamaçlardan
Gözleri gönlüme değer.
Bir koca yürek cihanı sığdırmış bağrına
Bir dua bin silâhın ucuna
Tunçtan kaleler
Örer de örer;
Efsânedir bu
Bizim Seyyid Vakkas
Seyyitlemesine biner bir fındık kabuğuna
Kendi yiğitlerini de doldurur gider.
Geçer günler, geçer aylar
Kovalar günler günleri
Sularda bu dem bir fındık kabuğu
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Hedef, Karadeniz yolculuğu…
*
Der ki
Sultan Fatih’in uç beyi :
-“Son verilecek Pontus Devletine
Dalga dalga Türk ve İslâm gelecek
Karadeniz Bölgesine…”
Giresun Kalesi’inden uçan özlem kuşları
Ne de güzel kanat vururlar mavi sulara
Metamorphisis Kilisesi’nde bir öğle vakti
Gizli güneşler düşer karanlıklara.
Rumca türküler, Rumca dualar iner
Usuldan, gizliden, anlaşılmaz kıyılara
Pontus üflemesinde çark öylesine döner
Nefesler biter, tepelere çıkarken yolcularda
Seyyid Vakkas’ı görürler ansızın Kilisenin
Tahta kokulu sandalyelerinde
Ve yakalamaya çalışır
Cümbür cemaat herkes onu;
Ayin durur, duvarlarda yansıyan
İncil nağmeleri susar...
Ellerinde baltalar, bıçaklar;
Bir koşu ki koridorlarda,
Kan emici öfke ve şüphenin dalgası
Çeker kılıcını bizim Seyyid Vakkas
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Çarpışa çarpışa geri çekilmeye çalışır
Bir kılıç darbesi ile
Kaybeder kellesini.
Mucizevî biçimde kopan kellesini
Kolunun altına alarak
Savaşır uzun süre
O da can alır, kelle koparır..
Ve savaşa, vuruşa
Gelir kale eteğine kadar.
Bir kadın bu hali görüp
“Hayret!” der basar çığlığı
Sırrı ifşa olduğu için Seyyid Vakkas
Düşüp ölür oracıkta.
Bu olağanüstü olay
Yer eder halkın hâfızasında;
Ve inşa edilir zamanla
Mezarı üzerine
Bir türbe.
*
Giresun’un evleri denize bakar
Beyaz badanalı, çivit mavisi evler
Bahçelerinden gözlere gönüllere
Anadolu renkli bir gül kokar
Kokar ki doyumsuz…
*
Giresun türküleri fındık kokar güzelim
Giresun türküleri, her birisi ayrı öykü
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Al işte birisi, dinle hele:
Giresun’da bir köylü güzeli Feride
Ömer’e sevdalı, mazlum Ömer’e
Ailesi ve bütün köy bu sevdaya
Vermişlerdir onay
Ve
Uygun bulmuşlardır..
Lâkin,
Köyün en belâlısı Musa
Feride`ye sevdalı bir diğer kişi
Ki
Çılgın, yangın, vurgun.
Peşine düşer adamlarıyla belâlı
Sevdalı genç Ömer’i döver öldüresiye,
Vurur öldürür düğün günü
Ferideyle Ömer’i
Ve bir ozan çıkar Giresun tepelerinden
Çalar sazını, der ki :
“Giresun'un İçinde
İki sokak arası
Altı kurşun attılar
Üç de piçak yarası
Vuruldum düştüm yere
Gidemedum uzağa
Ne Edelum sevduğum
Düşürdüler tuzağa

368

Giresun'un içinde
Yeşil fünduk bahçesi
Vurdular sevduğumi (Feride'mi)
Yere düştü kopçası
Vuruldum düştüm yere
Gidemedum Uzağa
Ne edelum sevduğum
Düşürdüler tuzağa
Vuruldum sevduçeğum
Kanar yüreğum kanar
Alamadum ben seni
Yanar yüreğum yanar.”
Mustafa CEYLAN

GÜMÜŞHANE –GÜMÜŞ KIZIN EFSANESİ

Hazineler dolusu taşı toprağı gümüş,
Sikkeler, paralar dökülür ocaklardan
Gümüş gözlü Gümüş Hatun Harşit’te
Haberlidir bilirim kaç bin asır,
Olmuştan, olacaklardan…
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Darphanede en son sikke basılanda
Gümüş Hatun gül yüzünü resmetmiş
Altın sarısı sırma saçları gümüş tel, ıslak
Gözleri kamaştıran, dillere destan
Efsânesini işitirim uzaktan…
Tam yetmiş adet gümüş ocağı saymış
Evliyalar Evliyası Çelebi Evliya,
“Çatca” derler kütükteki adına
Ki bu haşmetli güzelliğin sırrı
Maden damarlarındaymış,
Şavkını yansıtır, görürüm,
Hissederim dağlarından…
Bir başka Çelebi’nin
Cihannüma’sından alıp öyküyü
Yüreklere nakışlarsın
Öylesine şahane;
Bir sevda türküsü söylersin
Susturamaz seni kimse,
Güzel gözlü
Gümüşhane…
*
Zamanlardan bir zaman
Gümüş adında kızı varmış
Bu koca şehrin beyinin
Gümüş kız, Gümüş kız
Gönüllerde bir yıldız…
Çıktı mı evinden sokağa
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Hoplarmış yüreği bütün gençlerin
Nice zenginler, ağaların yiğitleri
Ve nice konu komşu
Talip olmuş bu kıza,
Fakat bizim Gümüş kızın gönlü
Öykü bu ya
Kaptırıvermiş düşlerini, yüreğini
Fakir mi fakir
Bir delikanlıya.
Babası Gümüş Kızın :
-“Vereceğim seni
İlle de zengin beylerin birine!,
Zenginle evereceğim” dermiş.
Ferman dinler mi gönül?
-“Ölürüm de varmam,
Varmam asla, ölürüm !”
Bey, bakmış, ölçmüş;
Olacak gibi değil,
Sz dinlemez biricik kızı
Kıyamaz ona
Ve
Gümüşten bir köşk yaptırarak
Kapatır kızını bu köşke
Kapatıverir…
Ömrünün sonuna kadar kızcağız
Altın sarısı sırma saçları
Ağarana dek burada kalmış.
Ve
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Onun aziz hatırasına
Burada
Gümüşhane adında bir kent kurulmuş…
*
Gümüş şehir, gümüş şehir
Ortasından akar dere
Aşka dair bir kara sevda var
Tarihteki temelinde
Seni seven, sana koşar, senden ayrı düşende
Türkü türkü, şiir şiir döker içini
Süleymaniye Mahallesi’nde bir cami var
Kanuni’den beri dolar, taşar
Dualar gönderir ülkemin dört yanına
Şükürler, âminler ve gonca güller
Gümüş tel büklümünde bir gül fidanı bahçesinde
Nazlı nazlı
Uzar da uzar
Uzar da uzar…

Mustafa CEYLAN

HAKKARİ –ZAP SUYU KÖPRÜSÜ EFSANESİ
Hakkari Dağları’nda kan var, ateş var
Bu kan, bu ateş yakar canımı
Ülkemi bölmek isteyen bir dünya jandarması
Oynuyor oyunu, farkındayım ben;
Sen de farkına varsan gayri
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Uyansan, vaz geçsen aldatılmışlığın
En sefil oyunundan olmaz mı?
Hakkarî isimli Türk oymağı
Duydun mu hiç bu ismi de hadi söyle
Cilo ve Sümbül dağına yaslanan
Orta Asya içlerinden gelip de
Çölemerik’ de ilk şehri kuranlar
Biliyor musun?
Aşık Kerem yavuklusu Aslı’yı
Bulmadı mı Çölemerik’de söyle?!
Sonra han Aslının babası
Cilo Dağları’na
Kaçırmadı mı kızını?
Ve senelerce
Aramadı mı Kerem Aslı’yı
De hadi, söyle!
Cilo’da, Sat dağında, en yüksek tepelerde
Geyikler, dağ keçileri, vahşi göller
Dağ kuşlarının envai çeşidi
Ve
Bin efsâneyi sinesinde saklayan Zap,
Zap Suyu kenarında keçi kılı ve yünden örülmüş
“Zomalar” bizim değil mi?
Birlikte ağlayıp,
Birlikte gülmedik mi bu yörede?
Ve
Bu ülkenin her karışı için cephelerde
Birlikte savaşıp
Birlikte ölmedik mi?
De hadi söyle!
Alı al, moru mor nevruzlarda,
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Düğünlerde at binmedi mi telli gelinler?
Yüksekova’dan bir yâr gelip geçende
Aynı türküyü söyleyip
Çukurca’da, Uludere’de
Aynı halayı çekmedik mi?
De hadi söyle!
Koçkıran’dan yayla suyu içip,
Karadğ’dan, Çuk Dağından
Ve Sümbül Dağlarından aşağı
Önümüzde sürülerle
Türküler söyleyerek inmedik mi,
Akşam üstlerinde köylerimize?
De hadi söyle!
Komşuyduk, akraba olduk
Can cana, kan kana hısım olduk,
Kız alıp oğlan everdik
Öyle değil mi?
Hiçbir “ayırdım” yapmadık birbirimize,
Analarımızın ağıtları, ninnileri karışmadı mı
Çocukkluk hamurumuza?
De hadi söyle!
Peki, şimdi:
Hakkari Dağları’nda kan var, ateş var
Bu kan, bu ateş yakar canımı
Ülkemi bölmek isteyen bir dünya jandarması
Oynuyor oyunu, farkındayım ben;
Sen de farkına varsan gayri
Uyansan, vaz geçsen aldatılmışlığın
En sefil oyunundan olmaz mı?
*
Bir efsâne anlatayım sana
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Bel ki unutmamışsındır,
Dinle bak :
Cilo Dağlarında yaban keçisi avında
Yuvarlanmış uçuruma bir avcı
Zap Suyu kenarında bir zomaya götürüp
Sarmışlar yaralarını
İyi olmuş.
Gözlerini açtığında
Saçları örgülü, gül yüzlü, elma yanaklı
Bir zoma güzelini görmez mi karşısında?
Âşık olmuş çıkmış.
Nice zaman sonra o bizim avcı
İstetmiş çadır güzelini babasından.
Babası:
-“Zap suyuna bir köprü yaptır,
Al kızı o zaman, al !” demiş,
Kestirmiş atmış.
Bizim avcı delikanlı,
Çaresiz boyun eğip, başlamış yapmaya köprüyü.
Nice zaman sonra haber salmış :
-“Gelsin, geçsin köprüden,
Beğenirse versin kızı.”
Zoma halkı hep birlikte
Toplanmışlar köprünün yamacına,
Bir köprü ki
Bağlıyor iki vadiyi
Ve
Akıyor şırıl şırıl
Akıyor altından Zap Suyu.
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Şaşırmışlar önce:
-“Biz bu köprüden geçemeyiz,
Bu iş şeytan işi” demişler.
Orada bekleyen kız,
Bir uçtan ötekine yürümüş geçmiş köprüyü.
İşte taa o günden beri,
Bir köprüye bir kız gider baharın coşkusunda
Suların coşkusunda ay balam,
Zap Suyu sabahlara kadar
Sevdasını anlatır dağa, taşa, köprüye
Kızın ve avcının sevdasını,
Duyanlar bilir
Bilir ve anlatırlar herkese…
*
Dağ rüzgârlarının göğsümde birikmiş sadası var
Seni bana bağlar o sesler, o ışıklı türküler
Mavi göl kenarlarından mavi güller toplayıp
Yeniden kuralım gel, birliğimizi,
Dirliğimizi, esenliğimizi olmaz mı?
El ele, gönül gönüle verelim,
Haykıralım cihana yeniden, haykıralım…
Mustafa CEYLAN

IĞDIR-ŞAHMARAN EFSANESİ
-I-

IĞDIR BEĞ
Oğuz boylarından, İç Oğuzların üç ok kolundan
Bir bey ki Iğdır Beğ, dillere destan
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Oğuz Atam torunu,
Cengiz Han’ın altı oğlundan
En büyüğü hey!..
Her sabah Iğdır Beğ’in kolarında uyanan
Bir edalı gelindir Aras,
Uyanır ninnilerle,
Yürür türkülerle sınır boyunca
Uğurlanır Nahçivan sınırından
Üç gül goncası tebessümünde
Al ateşler içinde.
Aras yürür, ben yürürüm,
Üç vakitte üç farklı coğrafya, üç ova
Bağlık, bahçelik meyvelik aman
Kayısı teni, elma yanağı, kiraz dudağı Aras’ın
Dönüp baksam yüzüne
Çarpılacağım,
Bakmasam öldüm.
“Dur gitme, akma yâdele!” diyesim geliyor
Gücüm yetmiyor çağıltılı saçlarına
Bir yaman sevdaya düşmüş belli
Ağlaya ağlaya iner yukarıdan aşağı
Ve ağlaya ağlaya çıkar sınırdan
Boynu bükük yetim Aras hey!!!
Iğdır Beğ oğlu Iğdır Beğler
Hasret ateşine düşerler Aras’ın
Ağrının ağrısından daha ağır bir ağrıdır bu hasret
İnletirler sazlarını,
Kaç yüz yıldır, bilseniz;
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En iyisi mi dostlar,
Siz Iğdır’a geliniz,
İhmal etmeyiniz olur mu?
Ben size
Şimdilik
Bir efsâne anlatayım
Dinleyin olur mu?
*
-IIMELEKLİ ŞAHMARAN TEPESİ
Iğdır merkeze beş kilometre
İran, Nahçivan, Ermenistan yolu üzerinde
Bir tepe;
Ki yılanların şahı Şahmaran’ın Atabeyle
Yaşadığı aşkın tepesi.
Altında uçsuz bir mağara.
Melekli kasabasında asırlardan beri
Ayak kısmı yılan
Üst tarafı insan
Bir varlıktan bahsedilir hep.
Doğa üstü bir yaratık yani.
Temsil ettiği şey
Kötülük ya da uğursuzluk değil
Doğurganlık,
………Bereket
………….Ve bilgelik
Meleklide, Iğdır’da cümle kadınlar
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Gelin evlerinin duvarlarına
Şahmaran resmi asarlar
Uğurlu, kademli diye.
Nuh’un gemisin oturduğu dağ
Aşure ayıdır diye
Kültepe Deliktaş mevkiine
Dökermiş halâ efsâne efsâne.
Ne varsa eteğinde.
*
(A)sırlar var ki, sancını çekerim
A(T)abey, Atabey diye inlerim aman!
Al(A) baharlar geçer gider takvimlerden
Ala(B)aharlar; sen gelmezsin, biliyorum,
Son d(E)mini yaşıyorum, bana ayrılan ömrün
Derin u(Y)kuların kuyusunda, yollarını beklerim.
*
Söylenceye göre fidanım;
Günlerden bir gün,
Atabey adlı bir genç, arkadaşlarıyla
Dolaşırken bu tepe etrafında
Düşüvermiş bir bilinmez kuyuya.
Kuyu ki kuyu hani
Yılan kaynıyor sanki
Alırlar Atabeyi
Götürürler Şahmaran’a
Şahmaran yılanların şahı,
Şahmaran yılanların padişahı
Konuşur Şahmaran Atabeyle
Sonra,
Onun öldürülmesini emreder yılanlara,
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Ancak;
…………“Çok yakışıklı, üstelik çok da cesur
………………Korkusu yok yılanlardan” diye düşünür
Affeder;
Şu kadarla ki:
…………..“Ebedî olarak kuyuda
………………Yaşayacaktır onunla..”
Gel zaman git zaman Atabey, bıkar, sıkılır
Kuyuda yaşamaktan.
Ve serbest bırakmasını ister kendisini
Şahmaran’dan.
Şahmaran bu,
Nasıl kabul edebilir,
Böyle bir şeyi,
Mümkün değil!
Asla kabul etmez!
Çünkü
Serbest bıraktığı anda Atabeyi,
Bulacaktır bu kuyuyu insanoğlu,
Ve mahvolur yılanların dünyası…
Ne var ki, Şahmaran’ın sevdalı gözü
Yanılmaz, yanılmadı, yanılmayacak da
Sevdiği Atabey’in sararıp solduğunu
Kaybolduğunu güzelliğinin
Farkına varır birden;
Yalvarışlarına,
Serbest bırakılması için dil döküşlerine
Dayanamaz,
Deliler gibi âşık olduğu gençi
Serbest bırakmaya karar verir,
Ve bırakır.
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Delikanlı,
Bu kuyunun sırrını, burada gördüklerini
Hiç kimseye söylemeyeceğine dair
Söz verir, ayrılır kuyudan.
Bu arada;
O yörenin hükümdarı
Uzağı gören gözü
Üstün niteliklere sahp
Ancak,
…….Hasta
……….Yorgun
…………..Çaresiz…
Amansız bir hastalığa yakalanmıştır
Ve onu bu hastalıktan kurtarmanın tek yolu
Yılanların şahı şahmaranın
Etinin suyunu kaynatıp içmekten geçermiş.
Baş Vezir,
En çok sevinenlerden biriymiş padişahın hastalığına,
Şahmaran’ı bulmakmış onun da en büyük arzusu.
Şahmaran’ı bulup
Etinin suyunu içerek bilgiye kavuşmak
Ve böylece saraydaki
Hakimiyeti ele geçirmekmiş,
Baş vezir uyanık,
Baş vezir haberli her şeyden;
Atabeyin Şahmarandan
Haberdar olduğunu anlamış,
İzin istemiş padişahtan hemen.
Ve elbette
Padişah vermiş izni beklemeden.
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Yetkiyi alan baş vezir,
Atabeyi aldırmış evinden
İşkence yaptırarak haftalarca
Şahmara’nın yerini söylemesini istemiş,
Konuşmamakta ısrarlı olunca delikanlı,
Sözünde durunca yani,
Vezir demişki :
“Bak Atabey biz Şahmaranı istemiyoruz
…….Amansız bir hastalığa yakalanmış padişahımız
………Onu bu hastalıktan kurtarmanın tek yolu
……………Bir bitkide saklıymış
……………..Var git ona söyle
………………..O bitkinin hangi bitki olduğunu
………………….Desin bize,
…………………….Ya da bize değil
…………………………Sana desin o yeter!”
İnanmış ve tutmuş kuyunun yolunu genç,
Kuyunun yanına vardığında,
Yakalamış vezirin askerleri
Meğer Atabey
Takip altındaymış.
Atabeyi alarak
Sarayda bekletmişler.
Beklerken ölüp ölüp dirilmiş.
Ama;
Son pişmanlık fayda etmezmiş.
Şahmaran’ı altın bir tepside getirmişler.
Başı gururlu ve dimdikmiş Şahmaran’ın.
Atabeyden başka kimseye bakmıyormuş.
Gözleri sadece ve sadece ona kilitliymiş.
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Bir süre sessizlik olmuş.
Ve sonra Şahmaran dile gelmiş…
-”Ben sana bu topraklarda Aşk
…..Ölümünedir demiştim.
………Ve zayıf olan ölümü hak eder.
…………..Benim zayıflığım
……………..Sana âşık olmamdır maalesef.
Sen bana,
……Ben de yılanlara
………..İhanet etmiş oldum böylece.
Başımın suyu zehirlidir.
Bilgi kuyruğumdadır.
Ceza istiyorsan zehirimi iç.”
Bu sözlerden sonra Şahmaranı
Oracıkta kesmişler
Ve akıtmışlar kanını.
İki ayrı kazan kaynamış.
Zehir kazanı ve bilgi kazanı.
Vezir Şahmaran’ın sözlerini dinleyerek
Kuyruk suyunu dikmiş başına.
Atabey
Ölümden başka bir şey düşünmeden
İçmiş zehir dolu tası.
Vezir, hemen yıkılmış,
Vücudunun her yerinden kanlar fışkırmaya başlamış.
Atabey, içindeki yangının
Azar azar söndüğünü hissetmiş
Ve yavaşça çıkmış gitmiş saraydan.
O günden beridir,
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O topraklarda ,
Yoksul halkın arasında
Bir lokman hekim olarak
Almış yürümüş Şahmaran.
*
(A)sırlar var ki, sancını çekerim
A(T)abey, Atabey diye inlerim aman!
Ak(A)rsu kenarında duran Oğuz taşıyım
Ala(B)aharlarda yağmur yağar, sular taşar üstümden
Son d(E)minde Şahmaran’a dökülen yılanların gözyaşıyım
Derin u(Y)kuların kuyusunda, zehir zemberek gülüm.
Mustafa CEYLAN

ISPARTA EFSANELERİ
ISPARTA’NIN HALILARI GÜL KOKAR
“Isparta’yı nakışınan konuştum;
Dedi: “Ben bir bakışınan konuştum.
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Gönül denen şol kuşunan konuştum
……..İçli bir hikâyedir her boyam,
……..Elvan elvan nakle durmuş Isparta’m.”
Gülleri var: “Gül” benzinden bergüzar,
Çizgilerde seyyah olmuş “Sitemkâr”
Horasan illere dönmüş halılar,
……..Sarı sarı yatar gurbet bir yanda,
……..Yeşil yeşil biter murat bir yanda.
Ak’ları var: “Akoluk” ta arınır,
Al’ların ucuna “Honaz” sürünür.
Gökler’in içinden “Sidre” görünür.
………Bir gönül miracı diler dağları,
……..”Dost” der, şakır “Minasın”ın bağları.
Bu ne halı… sabah olur gül kokar,
Akşam olur, ince ince yol kokar,
Yaz gelince yayla kokar, bel kokar
……...Yadellere düşsem odur vatanım,
..…….Üzerine çıksam gökler seyranım.
Mektup gelmez; mektup diye okurum,
Dost ayrılır; dostum diye bakarım,
Duman olsam halılara çökerim,
……..Yedi dağın çiçekleri ordadır,
……Halı efkâr yaylasıdır, zardadır.
Halının yazısı düğüm yazısı,
Düğümün içleri parmak sızısı,
Sızıya halıya mekik yazısı…
…….Halı bir destandır gönül üstüne,

385

…….Âşık hasret yazmış onu dostuna.
Odamıza bir Isparta serildi,
Sanki bize bir bağ ferağ verildi.
Eve halı değil dört mevsim geldi.
…….”Defne”yi bir uca yaprağ etmişler:
…….Kızlar kirpiğinen imzam atmışlar.
Zeki Ömer DEFNE
-I-

Isparta Adının Efsanesi
Hükümdarıymış Gülsultan, vaktiye Gülistan’ın
Elma yanaklı, kiraz dudaklı, kızı varmış
Pembe gül tarlaları arasında koşup
Oynamış ve büyümüş, gül kız böylece
Gül babanın gül kızı gül kokarmış
Ve adamı günaha sokarmış;
Vurgunmuş tüm tabiat ona;
Koskoca hükümdar dağlar
Onlar da sevdalanmış,
Yanmış, yıkılmışlar
Gül kokulu kıza
Âşık olmuşlar;
Dağ, dere, taş
Ne varsa
Tutkun
Ve
O kız
Yüzünden
Mücadele
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Etmişler hepsi
Birbirleri ile;
Alevler fırlatmış
Koca Davraz dağı
Tutuşan bağrından.
Neden sonra düşünmüş dağlar
Nihayet varmışlar bir karara :
“Verelim el ele omuz omuza
Bir dağ halkası yapalım şöyle geniş
Ortasında halkanın olsun bir ovası
Bağ, bahçe ve gül koyalım güney bölgesine
Süsleyelim, bereketlendirelim bu ovayı
Hiçbirimize yâr olmayan sevgilimizi de
Hem de tek başına, oraya yerleştirelim
Yağız Kara Tepe ile Efe Sidre’yi
Dikelim başına bekçi olaraktan
Seyredelim onun güzelliğini
Uzaklardan, taa uzaklardan
Seyretmesin başka kimseler”
Diyerekten yüce dağlar
Aynen öyle yapmışlar
Ne de kıskanç dağlar
Isparta’da of!
Gül kız diye
Bu şehri
Sarmış
--------Lar.
Böylece,
Güzel Isparta
Tarihler boyunca
Düşman istilâsı görmeden,
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Yeşil fistanının uzun eteklerini yayarak,
Cilveler yapıp durmuş
Sevdalılarına
Ve
Elma, kiraz
En önemlisi de
Yeryüzünün en güzel
Güllerini sunmuş
Asırlarca,
Asırlarca…
*
-II-

Ayazmana Efsanesi
“Rivâyete göre;
Eveli bir anaynan gızı varımış.
Evleri bitecik adayımış.
Bunnarın bir sürü goyun guzuları varımış.
Yakınnarında da su yoğumuş.
Goyunnarı sulamaya de
Giderlermiş uzaklara.
Gız, çok bıkmış
Goyunnarı sulamak için
Uzaklara gidip gelmekten.
Oturmuş, yalvarmış Allah'a :
"-Allahım ne olur şuracıkda su olaydı.
Su çıkar da istesen evimin ortasından çıkar"
Demiş.
Bunun üzerine odanın
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Tam ortasından su çıkmış.
Bi gış günü
Guru darı bi şey bişirceklermiş.
Galmamış yakacakları.
Gadın,
Yakıcak aramaya dışa çıkıyomuş.
Amma,
Dönüyomuş, soğuktan, fazla uzaklaşamadan,
Her defasında da
Gız sormuş:
-"Ayaz mı ana?", “Ayaz mı?” derkene
Ayazmana galmış
Oranın adı
Ayazmana.”
-III-

Eğirdir Efsanesi
Zamanın birinde
Eğirdir’de yaşayan bir bey,
Eşi ve çocuklarıyla birlikte
Avlanmaya çıkar,
Sivri Dağı eteklerinde
Bir geyik görür,okunu gerer, atar geyiğe
Ok geyiğe değil, arkada bulunan kayaya saplanır.
İşte tam bu noktadan
Fışkırmaya başlar sular,
Ve çoğalarak akmaya…
Beyin çocuğu bu suya kapılır
Ve boğularak ölür.
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Bey,
Hanımının yanına koşar
Bildirir
Çocuğun
Boğularak öldüğünü.
Hanımı
Dalmış, elindeki tenkerekiyle yün eğirmekte.
Daha da bir isyankâr tavırla Bey:
-“Hanım hanım çocuğu su aldı götürdü,
Sen halâ elindekini
Eğirir durursun.
Eğirdur bakalım” der.

Böylece Eğirdir ismi
İlk defa söylenmiş,
Bu yöreye
Verilmiş bir isim olarak kalmıştır.
Mustafa CEYLAN

İSTANBUL EFSANESİ
KIZ KULESİ EFSANESİ
Katrede umman çalkandıranın
Zerrede kâinat yüzdürenin
Verdiği aşkla kul yandıranın
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Doksan dokuz adı ile
Bir öyküye başlayalım.
………Evvelin en evveli
………Sonun en sonu
………Muhammed’i yâr edenin
………Hiç bitmeyen aşkı ile
………Söz söyleyip gülcelerle
………Çağı nakışlayalım.
*
“Kendini görmeden adını duyan,
Her milletin hayran olduğu şehir,
Her bir güzelliği takdire şayan,
Gönüllerin neşe dolduğu şehir.
Nice savaşların kırmış yayını,
Herkes almış kısmetini payını,
Emirgan’da yudumlarken çayını,
İnsanın hayale daldığı şehir.
Habibin methiyle çözüldü esrar,
Bu güzel yadlara olamazdı yar,
O yaşlı haliyle Eyübelensar,
Medine’den kalkıp geldiği şehir.
Macar urban ile toplar dökerek,
Karalardan gemileri çekerek,
Güllelerle surlarını sökerek,
Haliç’ten denize daldığı şehir.”
Şâirleri sevdasından deli deli gezer durur
Anlatmaya söz gerektir, dilimizi çözer şehir
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Yağmurda usul usul şarkılarımızı besteler
Akşamları sanki pul pul sularını süzer şehir
Bir martıda çığlığım, düşlerimizi alıp gider,
Koynundaki dalga aşktır, edalıca yüzer şehir
Gitmem yalılardayım, pençerelere bakar boğaz
Gökler bana ağlıyorken güle güle gezer şehir
Her caddesi bir masaldır niceleri harap olur
Elbet bize naz yaparken şekerini ezer şehir
Takvimlere baksa, susmaz, Fatihini arar sorar
Sulardaki aynalardan yedi tepe dizer şehir.
”Pençeleri aslan bakışı şahin,
Bu askere ne yapacak Costantine,
Bin dört yüz elli üç yılı Fatih’in,
Alın teri ile aldığı şehir.
Hisarlar yapılmış karşı be karşı,
Hala kulaklarda o fetih marşı,
Sultan Ahmet’iyle kapalı çarşı,
Herkesin aklında kaldığı şehir.
Burada nice gönül erleri yatar,
Burada çok güneş doğar ve batar,
Senelerdir Dolmabahçe yas tutar,
Mustafa Kemal’in öldüğü şehir.
Kazanoğlu cahil kalma ustan bul,
Tarihlerde okunacak destan bul,
Bura yedi tepe bura İstanbul,
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Burası herkesin bildiği şehir.”
*
Kaçbin kere bilmiyorsun bu kulede sabahladım
Aşkın ile yol verirdim gemilere adım adım
Yüzyılları çalkalarken geceleri hesapladım
Girdin yine sen bu şehrin yüreğine benim ile
Girdin ya bir tanem,
Antik çağdan Bizans’a
Bizans’tan Osmanlı’ya
Şehrin görgü şahidiyim
Yaşımı sorarsan bak İstanbul’a,
Sever misin, sevebilir misin baharımı,
Aşk soluyan güneşimi acaba?
Ben ki,
Anıt mezarların tarihteki ilkiyim
Gümrük istasyonuyum zincir çekilende
Sarayburnuna
Toplarla donatılıp savunma kalesi,
Sürgünlerin durak yeri,
Karantina adasıyım koleraya karşı
Radar bende, siyanür deposu olan yine ben…
Osmanlı’da gösteri platformuydum
Nedim’li şiir lâleleri açar halâ düşlerimden…
Kule,
Kale
Sarnıç
Ve
Fenerim…
Sultan ikinci Mahmut’un tuğrası var kapımda
Şimdilerde “bar, café, restaurant” diyorsunuz
yaptığınız işe
Anlamıyorum nedense dilinizden-dişinizden…
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Davacıyım tarih önünde, davacıyım vallahi sizden…
Getirin,
Getirin bana
Selçuklu sultanlarımı,
Geri verin mavi sularda geri dönülmez kulaçlarıyla
Canını dişine takarak sevdiğine gelen yiğitlerimi,
geri verin…
……………Fırtınalı bir gecede kırılınca fenerim
……………Battal Gazi yiğidini sabaha dek beklerim
*
Suların mavi ipek tenine
Kıyıların ateşten gölgesine
Bir sevda türküsü yakarım her gece
*
Ben
Aşkın
Simgesi
Sonsuz sevda
Sır kapısıyım
Ben Türkün Türküsü
İstanbul tapusuyum..
Ben
Aşkın
En hasıyım
Sevdiği için
Kuleden atlayıp
Canına kıyan kızın
Yaradan’a duasıyım…
*
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Ağaçları
Bilir misiniz
Erkencidir,
Giyinip soyunanda
Üşürler, donarlar, titrerler
Ben aynen öyleyim işte bugün
Aşkın aynasından toplayıp pırıltıları
Savuranda ben varım dernek düğün…
Biraz acılı, biraz üzgün ve sessiz…
Mustafa CEYLAN

(GÜLCE-Bahçe)

İZMİR EFSANELERİ
Amazon Smirna, ağzı var, dili yok
Gülümseyen mermerden heykel;
Yemen’den kalkıp gelir kırk gemisiyle
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Saba Melikesi “Kaydafa” merakla.
Önce, Kutalmışoğlu Süleyman,
Sonra Çaka Bey
Değdirip Ege suyuna kılıçlarını
Buyur ederler gemileri körfeze;
Smirna “İzmir” olur,
Kaydafa “Kadife”
HOMEROS VE MELES ÇAYI
Bir destan yazar Homeros
Kör gözlerinin aydınlığında
Tam onaltı bin beyit tutar
Destanda :Troyalılar galip,
Yunanlı savaşçılar mağlup ve gaddar
Ve on iki bin beyitle konuşup
Ekler bir destan daha,
Ses verir Anadolu’dan
Destanlar dünyasına
“İlyada” ve Odysseia”
Gelelim Meles Çayı’na
Şöyle anlatır Aristotales, Homeros'un doğumunu
İyon göçleri sırasında
İos Adası'nın bir kızı olan Kriteis,
Hamile bırakılır bir ilâh tarafından.
Bu kadın Egina'ya kaçarsa da,
Korsanlar, kadını
Sunarlar İzmir'de Lidya Kralı Maion'a,
Kral kadına âşık olur, evlenir onunla.
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Bir süre sonra Kriteis,
Doğurur Homeros’u Meles Çayı kenarında
Ve ölür akabinde.
Maion büyütür,
Kendinden olmayan çocuğu,
Ona doğduğu yeri vurgulayan
"Melesigenes" (Meles'in çocuğu) ismini verir.
Kör olan Homeros, İzmir doğumludur
Meles Çayı'nın kıyısında söylemiş şiirlerini
Çayın denize kavuşmak için
Kıvrıla fışkıra ilerlediği yörelerde
Lir çalarak destanlar şakımıştır...
İsmini deniz perilerine veren
Kaynağından denize kadar
Yatağını kazıyan Meles,
Kolunu uzatır kentin kapıları önünde;
Kaynadığı yer,
Denize doğru suları akan bir hamamdır
Diyana Hamamları’dır işte
Ve işte böylece Meles,
Mağaraların, evlerin, ağaçlıkların
Geçip gider arasından;
Meles çağıldamaz,
Dalgaları sessiz ve usulca kavuşur denize
Bazen, denizin dalgaları köpürünce
Meles'in dalgaları geri bile çekilir.
Balıkla doludur her tarafı
Aynı seviyededir yaz, kış;
Ne kurur ve ne de kükrer...
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Bir İzmir kaynar Meles’in damarlarında
Şehrin kollarında uyur,
Öper, koklar, sevişir
Denize ulaşır
Aheste aheste…
*
BERGAMA
Parşömen evet parşömen
Yazı yazılan derinin adı
En mükemmel derilerin icadı
Bergama’dan değil mi cicim?
İkiyüzbin kitap nasıl gitti
Develerle İskenderiyeye
Bergama Kütüphanesinden?
Geri getirilmedi biliyorum,
Gelmedi o kitaplar bir daha geri.
Varın Kleopatra’ya selâm söyleyin Mısır’da
İlk Türk Vali Emir Yahşi beyden ve benden
Ayrılmadılar halâ deyin
Kitapların izinden…
Ve Zeus tapınağı Berlin Pergamon müzesinde ha?
Hangi sinsi el çalıp götürmüştür onu,
Ölüm girmez denilen bu şehirden?
Güzellik suyunda yıkanan herkes
Arınır içten, güzelleşir dıştan
Tekke Boğazı’ndaki “Kısmet kayası” na ne dersiniz?
Kayanın üstüne çıkanda bir kişi
Dışardan gelen tüm sesleri
Duyduğu halde, duymazmış neden acaba
Kendi sesini?
Suskun nice kadın,
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Kısmetini açmak için nice genç kız
Ve çifte beşik sallamak için nice gelin
Bakarsın çıkıvermişler
Kısmet Kayası’nın tepesine
Konuşurlar
Konuşurlar…
*
İlk hedefiniz Akdenizdir, ileri!
Diyen Atatürk’e şükran selâmlarımızı,
Ve gönül bahçelerimizden
Sevgi, saygı çiçeklerimizi sunalım,
Düşmana ilk kurşunu sıkan
Yiğit Hasan Tahsin’e uğrayıp, oradan
Halkapınar’da
Şehit düşen Türk askeri için diktiğimiz
Dokuz Eylül anıtı gölgesinden bin dua
Bin dua demetleyip
Anaların anası Zübeyde Ana’ya
Buket buket
Sunalım;
Ve kordon boyuna çıkıp
Körfeze bakalım saat kulesinden
Olmaz mı?
Mustafa CEYLAN

İZMİT-Dil iskelesi Efsanesi
Devirler vardır devrilir hep, duramaz hiç
Devirler vardır, yıkık duvarlarda kerpiç
Başlar ayak olmuştur, ayaklar ise baş
Ya isyân edersiniz, ya da susarsınız
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Tetik çekenle tespih çeken yan yanaysa
Bilinir mi belki de siz,kan kusarsınız
Devirler önemli
………..Devirler önemsiz
……………….Devirler ilginç…
Devleşen devirlerde kaldı mavi gözyaşlarımız
Cüceleşen devirlerin koynunda menekşeler
Alev sarısından sancılar sarkan devirlerdeyiz
Halden bilmez diloylom yağmurun dili
Büyük küçük tanımaz kapımızı öpen rüzgâr
Kin makasıyla kesilmiş ikisinin de boynu
Duy hıçkırıklarını nasıl ağlıyorlar bak
…………İşit ağıt yakan
……………Zeytin dalı, karanfili…
Devirdiler devrimciler devirleri devredip
Patladı devrim otomobilinin sol teker lâstiği
Yakıldı kütüphaneler dolusu okunmamış kitaplar
Kitapların sayfasından fırlayan güvercinler
Bulutları gagalamakta rahmet insin diye,
Dinsin ateş tuğlasının başındaki gürültü
Ve gülceleşsin şom saatler,
Açılsın, durmadan açılsın göklerin tülü…
Bir gül atalım
Sonsuz göklere bizde
Efsâneden gül
Uzanalım o devre
Selam verelim
Orhan Gazi devrine
Görelim, işitelim, bilelim hele
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Anadolu'yu karış karış gezip, insan insan yoğuran
Türk İslâm mührünü
Dört yöne,
………Dört iklime
…………..Dört köşeye
Bismillâh deyip vuran
Aşk ve iman bayrağını yürek burçlarında
Devirler boyu dalgalandıran
Ermişlerden bir derviş
Gemicilere :
-Şu fakiri karşıya geçiriverin, diye rica eder.
Kimse aldırmaz.
Bunun üzerine derviş:
- Siz geçirmezseniz,
Allah'ın izniyle biz geçeriz, diyerek,
Doldurup
Eteğine
Taşı toprağı
Yürür denize;
Döktükçe toprağı suya
Kara olur çıkar mavilikler
Taş, toprak kesilir bir anda kıyı
Böylece bir süre ilerler.
Gemiciler bu durumu görünce telaşa düşerler
Peşinden koşarlar:
- Aman Pîrim. Etme, gitme.
Biz ettik, sen eyleme.
Körfez kapanırsa nicolur halimiz. ?
Kısmetimiz kapanır, kırılır dalımız.
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Gel bizimle gemiye,
Geçirelim karşıya diye yalvarırlar.
Dayanamaz yalvarmalara bizim derviş
Ve yolun yarısında biner gemiye
Geçer karşıya
Denizde dil gibi uzanan bu kara parçasına,
O günden bugüne
Dil iskelesi derler.
Olacak şey mi demeyin dostlar
Dikkat eyleyin dilinize
Dilimizden düşer iskeleye ne varsa bilirsiniz
Bizim Anadolu erenleri böyledir işte
Biraz hoşsohbet, biraz da şakacıdırlar
Dokunduğunda parmaklarına parmaklarınız
Etkisinden senelerce kurtulamazsınız
Gökler dolusu tecrübe ve som altın bilgi
Alın alacağınızı okyanuslarından tas tas
Can kulağıyla dinleyin konuştuklarında
Zenginlesin gönlünüz, şenlensin içiniz
İçiniz, içiniz, içiniz…
Mustafa CEYLAN
(GÜLCE-Bahçe)
KAHRAMANMARAŞ-SÜTÇÜ İMAM EFSANESİ
“Maraş Türkiye’min kalem kaşıdır,
Maraş Türkiye’min köşe taşıdır,
Maraş tarihleri inşa ettiren,
Koca Sinanların ustabaşıdır.”
......................Arif Nihat Asya
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Erzurum’un “Dadaş”ı,
Elazığ’ın “Gakkoş” u varsa;
Maraş’ın bir kahramanlığı,
Bir de “Ede” si vardır
Ki Ede
“Abi, kardeş” demektir.
*
Ede, Ede can Ede
Tarihlerin, zamanların içinden
Bir efsâne getirdim sana;
Anlatayım dinle hele,
Sütçü İmam efsânesini
Olmaz mı?
*
Mondros Mütarekesi taksim projesine göre;
Antep, Maraş ve Çukurova
Verilmişti Fransıza.
Tarih: 2 Şubat 1919
Çoğunluğu Hintli askerlerden oluşan
İngiliz askerleri
Girmişlerdi Maraş’a,
Ve yerleşmişlerdi şimdiki Ticaret Lisesinin
Yanındaki kışlaya.
Aman Maraş, canım Maraş
Bu kapkara bulut da ne ?
403

Yere batsın mütareke
Yıkılsın Mondros, kalmasın
Taş üstünde taş..
*
Ve
29 Ekim 1919 akşam vakti
Yüzbaşı Jülie komutasındaki öncü birlikler,
Girdiler şehre
Şeyh Adil mevkisinden...
Ermenilerde taşkınlık,
Ermenilerde alkış,
Ermenilerde tezahürat.
Fakat,
Öncü kuvvetlerden
Bir gün sonra,
2000 kişilik gönüllü Fransız lejyoneri
Ermeni, Fransız ve Cezayirli
Askerler
Onlar da girdiler,
Girdiler bölük bölük…
Yine Ermeni kadınlarından muhabbetli alkışlar,
Yine yeri göğü çınlatan tezahürat.
31 Ekim 1919 Cuma, akşama kadar,
Grup grup dolaştılar şehirde
Fransızlarla Ermeniler
Ettiler, Türk halkına
Ağır hakaretler
Ve küfürler.
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Akşam vaktiydi,
Karardı hava
Karardı gökte bulut;
Karardı eşya, doğa
Ağaç, daldaki dut.
*
Ben, Uzunoluk hamamından çıkan
O üç kadının yanındaydım, biliyor musun Ede,
Ben o üç kadının bohçalarını taşıyan
Delikanlıyım.
Fransız-Ermeni devriyesinden bir asker;
Bağırdı avazı çıktığı kadar :
“Burası artık Türk memleketi değil !
Ve
Fransız müstemlekesinde
Gezilmez peçe ile!”
Ve
O üç kadının peçesini açmak istedi zorla…
Kadınlardan biri halam, biri ablam
Ötekisi can anamdı Ede hey!
Çocuk görüyorlardı beni,
Çocuktum, ufacıktım Ede;
Doğrusu da bu ya…
Anamla ablam
Bağırıp, feryât ederek
Yardım istediler,
Yakındaki Kel Hacı’nın kahvesinden.
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Olay yerine ilk müdahale eden
Çakmakçı Sait;
“Gâvur oğulları! Dokunmayın bacılarıma!”
Diyerek Fransız Ermeni Lejyonerlerinin
Yürüdü üzerine.
Meğer onun da silahı yokmuş,
Açılan ateş sonucu, ağır yaralandı.
Bu sırada,
Arka arkaya,
“Pat! Pat! Pat!”
Uzunoluk mescidinden gelen sesti bu
Türk İslâm davasına tek adresti bu...
Ve ardı sıra silâh seslerinin
Güvercinler yükseldi
Mescid önündeki şadırvandan
Göğün yedinci katına kanat kanat,
Sona erdi gâvurcukların
Yaşadığı saltanat.
*
Kahramanlar diyarı Maraş’ın kıyama duruşuydu,
Bu vatanı çiğnetmem, çiğnetmem asla diyen
Bir milletin yedi düvele hesabın soruşuydu.
….İmamdı, kıldırmıştı namazı, etmişti duasını
….İmamdı, koklamış, saklamıştı göğsüne
….Vatan haritasını.
*
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Çakmak çakmak gözleriyle, bembeyaz sakalıyla,
Yiğit duruşuyla, korkusuz;
Yayından fırlayan bir ok gibi düşmana
Bizim Sütçü İmamdı
Saldıran;
Süt sattığı için,
Geçimi için,
Sütçü İmam diyorduk biz ona
Sütçü İmam.
Açtığı ateş ile,
Bir Lejyoner askeri ölmüş,
Yaralanmıştı bir diğeri de.
Sonunda Ede,
Çakmakçı Said şehit oldu
Öldü yaralanan Ermeni de.
İngiliz ve Fransız askerleri geldiler olay yerine
-“Kim yaptı, kim vurdu?
Nerede Sütçü İmam?
Nerede söyleyin” diye aradılar ev ev
Dükkân dükkân sordular.
1 Kasım 1919 tarihinde ölen Ermeniye
Bir cenaze töreni düzenlendi, görkemli.
Nalbant Bekir’den aldığı bir atla
Bertiz’in Ağabeyli köyünde bulunan
Beyazıt oğlu Muharrem Bey’in
Yanına gitti Sütçü İmam.
Ermenilerin ve Fransızların
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Bütün çabalarına rağmen
Bulunamadı,
Bulunamadı.
*
Ancak
Olayın
İntikamın
Almak isteyen
Bütün Ermeniler
Ateş ederek sağa,
Sola, kinle, nefret ile
Acımasız, rast gelesiye;
Zülfikar Çavuş oğlu Hüseyn’i
Şehit ettiler.
Ve
İlân
Ettiler
Öldürüp Türkleri
Kadınları alacaklarını,
Çan takacaklarını camilere
Söylemeye başladılar
Ulu orta.
Sonra
Sütçü İmam’ın dayısının oğlu
Tiyekli oğlu Kadir’in
Ellerini ve ayaklarını bağlayarak arkasından
Burun ve kulaklarını kestikten sonra
Hem de boğazlayarak
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Şehit ettiler,
Şehit.

*
Ben, Uzunoluk hamamından çıkan
O üç kadının yanındaydım Ede;
Ben o üç kadının bohçalarını taşıyan
Delikanlıyım;
Anamla bacım çocuk diyorlar bana
Varsın desinler,
“Ben hiç çocuk olmadım ki”
Mermi taşıdım cepheye
Su taşıdım testilerle,
Bir ordu kurdum Anadolu çocuklarından
Selâm verdim,
Mareşal Çakmak’a,
Gazi Kemal’e…
*
Neyse;
Kendi öykümden evvel Ede
Başladığım efsâneye döneyim.
Kimdi Sütçü İmam diye
Soracak olursanız Ede;
Demem o ki :
Doğmuş 1878 yılında
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Üç kız bir erkek çocuğu varmış,
Her 31 Ekim akşamında,
Düşmana ilk kurşunu atarmış.
Kovulduktan sonra Maraş’tan düşman
Harpteki fedakârlıklarına karşılık
Mükâfat olarak
Odacı alınmış Belediyeye,
Ve bu görevine ilâveten
Kaledeki topun idaresi
Verilmiş kendisine
Bir top atımı sırasında
Isınan namludan barutun
Erken ateş alması
Neticesi yanmış.
Yatmış,
Alman Eytamhanesinde
Tedavi altına alındıysa da
İki gün sonra
25 Kasım 1922’ de
Hakk’ a yürümüş,
Defnedilmiş aziz naaşı
Çınarlı Cami mezarlığına.

*
İlk kurşunun atıldığı
Uzunoluk meydanında
Bir anıt ve çeşme,
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Kıbrıs meydanında
Bir Kurtuluş anıtı
Anlatır gelecek nesillere
Bu kahraman imamı
Bizim Sütçü İmamı…
Mustafa CEYLAN

KARABÜK - BAHADDİN GAZİ EFSANESİ

Çok eski zamanlarda
Öğlebeli Köyü’nde
Fakir bir çoban vardı.
Nereden geldiğini, ne zaman geldiğini
Kimsenin bilmediği
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Bir çoban.
Çoban ki:
Bir babası, bir anası,
Birde kocamış karısı vardı
Dede derlerdi ona,
Okuması, yazması yoktu,
Güzel sözleri, esrarlı hali ile
Çok sevdirmişti kendisini.
Kurak ve kıraç alanlarda sığırlarını güder,
Canı sıkılırdı,
Araç Çayı’nın öte yakasındaki çayırlara
Geçemediği için.
Bir
Gün de
Çay üstüne
Köprü yapmak
İstedi çoban
Ormandan kestiği
Ağaçların hepsini
Taşımaya başlamaz mı?
Kara danasının sırtında…
Dananın sırtında taşınan
Ağaçlardan ne ola ki?
Yalvarmış, diz çökerek
Tanrı’ya yalvarmış,
Yüce Tanrı’da ormandaki
Geyiklerin cümlesini emrine vermiş onun.
Gece geyikler taşırmış ağaçları
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Gündüz de birbirine çatarak
Kurarmış köprüyü.
Geyikli köprüsü derler,
Üstünden güvenle geçer, analar, bacılar, nineler, askerler
Yolcular, yolcular ki geyikli dedeye
Üç Gulhü, bir Elham gönderirler istisnasız;
Topalı, kötürümü
Sırtta taşınan bebeler bile aldırış etmeden
Burunlarından akan sümüklere
Ellerini açar ellerini
Dua edercesine göklere
Gel zaman git zaman
Bizim geyikli dede
Bir de camii yaptırayım şu köye demiş
Kazmış köyün meydanını
Sabahleyin bir de bakmışlar ki
Her tarafa kum, taş,
“Bu işte bir iş var arkadaş” diyen cümle köylüler
İnanamamış gözlerine
Ve gözetlemeye karar vermişler.
Bunu hisseden çoban :
“-Köylüler benim işime mani oluyor,
Camiyi yapmak nasip olmayacak galiba.”
Demiş karısına.
“Şayet bu köylü milleti
Görürlerse beni artık
Arama burada, arama.
Sal kara danayı ardımca
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Salki, benim yerimi bulur o” demiş.
Gece gözetleyen köylüler görmüş,
Taşların geyikler tarafından taşındığını.
*
Sırrı aşikâr olan ermişler
Yaşamazlarmış,
Öyle derdi Amcam Ahmet Efendi
Niye böyle derdi?
Nerden bu kanaate varmıştı
Bilmiyorum.
Sırrı ortaya düşen bizim çoban da
Köylülere;
“Evinizin sayısı 20’yi geçmesin”
Diye beddua etmiş
Ve ertesi gün evden çıkmış.
Beklemiş karısı
Tam iki gün beklemiş
Kara danayı salıvermiş gelmeyince
O da yürümeye başlamış peşinden.
Dana,
Evvela
Mezarlıkta
Durmuş, sonra
Dede Yaylasına kadar
Yürümüş ağır aksak.
Ve oralarda bir yerde
Düşmüş ölmüş.
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*
Rivayet ederler ki:
Bir Ayı henüz eski türbe yok iken
Kazmya başlar
Geyikli dedenin mezarını.
Tam bu sırada
“Rahatsız etme ey mübarek” diyerek
Elinin tersi ile Ayı’ya vurunca Dede,
Ayı uçuverir,
Oradaki kayalardan aşağı;
Ve eli mezarın dışına kalır.
Gölören Köyü’nden bir adamın,
Rüyâsına girerek
“Gel benim elimi yıka, kefenle” der.
Denileni yapmak üzere adam,
Dede yaylasındaki mezara gider
Ve bakar ki
Bir eli kbrin dışında Dedenin.
Elini yıkarken,
Bizzat şahit olduğu bu keramet karşısında
Elin mezara nasıl çekileceğini
Görmek ister.
Gözlerini bir an bile ayırmadn beklerken
Aniden
Deprem olur gibi bir gürültü olur etrafta
ve adam,
Ne oluyor diye bir an
Çevirdiği nda gözünü oyana
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Bakar ki el çoktan
Geri çekilmiştir.
*

Konarı Köyü’nde yeşillikler içinde bir göl,
Gölde ördekler hep çift yüzer,
Yeşil başlı erkek ördeğin
Yanı başında kınalı dişisi
Birlikte suya dalar, oynaşırlar
Yakalanırsa ikisi birden
Avlanırlarsa çift,
Kimse ayıramaz neden?
Dişisini erkeğinden…
Karabük’den Safranbolu’ya bir mektup attım,
İçine koydum canımın çekirdeğini,
Yeşil başlı bir ördeğin naz edip gezindiği sularda
Çıkar zarfın içinden can kuşumu sevdiğim
Bırakıver özgür göklerin sonsuzluğuna
Bırakıver can balam,
Varsın yâr bağında kara büklere
Kanatlarım takılsın;
Yeter ki Karabük’te bize
Bir efsâne anlatılsın…
Mustafa CEYLAN

KARAMAN-TAŞKENT PİRLERKONDU
EFSANESİ(Gülce-Akrostik)
…………………………-Can kardeşim Rahime
KAYA’ya
(P) ürtelâş pınar başında Küçük Karapınar Köyü
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P(İ) rler gelirse yeniden diye, pürtelâş içinde…
Ve® mişler yüreklerini çözmüşler ya bu öyküyü
Göz(L) er bu kez başka bakar, bakışlar başka biçimde
İçec(E) kler suyumuzdan, sonra dua edecekler
Pirler® konup göçecekler, ayrık otu biçecekler.
Ayrı(K) otu bereketsiz, dikkat eyle çam dibine
Sağ (O) lsunlar diye su ver, yetimine-garibine
Ca(N) içinde can bulunur, gövde onun kafesidir,
A(D) ın bereket yağdırsın, sular dostun nefesidir.
(U) ğrarlarsa bu mevsimde billur sudan içecekler,
………………..Karapınar Köyümüze
………………..Pirler konup göçecekler,
………………..Pirler konup göçecekler…
Ne diye ki Sarıca Kız, şaka yaptın düşünmeden?
Göç yollara dizilir mi yaylalara taşınmadan?
Mor menekşe nasıl baksın deli taylar eşinmeden?
İçilecek su üstüne atılır mı çerçöp ay kız?
Saygı ile, hürmet ile başın eğ de, el öp, say kız!
…………………Yeşermeyen kök kömeci
…………………Gurbet ellere düşeni
…………………Ah edeni, kaderine küseni
…………………Göremedin ey sen ay kız!
…………………Yazık sana, yazık vay kız!
Kara kader o günlerden beridir işte
Kara kara Karapınar Köyü’nün yakasında
“Onman, bitmen; bundan yukarı gitmen! ”
Bedduasında cümle kara sır,
Başımızda kara bulut olup
Dolaşır ha dolaşır…
Doğurmaz gelinler,
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Bitirir koca köyü bitirir aykız
Bu göçler, bu ölümler…
*
Başka başka yerlerde kesilse bir çam dalı
Kurur ya dibden doruğa
Kurumaz hiçbir şekilde Taşkent’te neden?
Ve neden Taşkent’ te yaşlı kadınların yüzleri ıpışıl
Bilir misin ay kız, bilir misin?
“Sularınız ılımasın
Çamlarınız kurumasın,
Güzeliniz farımasın! ”
Duası sebebiyledir Pirlerin…
Artması nüfusun, büyümesi, şehir olması yerin
Bereket yağdırması mavi göklerin…
Suyun üstüne kınalı ellerin
Yorgun ve terlisiniz diyerek
Üç beş çam yaprağı atmasındandır.
Sorulunca sebebi
“Hasta olursunuz yoksa,
Temizleyinceye kadar bunları
Teriniz soğur, dinlenirsiniz”
Diye münasipçe
Dalga geçmeden, şaka yapmadan
Nazikçe anlatmasındandır.
Anladın mı balım kız
Anladın mı?
*
(P) erçeminden hasret akar Sarıca kızın, akar ya
P(İ) rler gelirse yeniden diye ufuklara bakar ya
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Ve® ir ellerini verir tiril tiril düşlerine
Ve e(L) leri ortak olur ağlamsı gülüşlerine.
Nice (E) lif akışında köy çeşmesi türküleri
“Pirle® konup göçecekler”diyor köyün büyükleri
Ayrı(K) otu bereketsiz, dikkat eyle çam dibine
Sağ (O) lsunlar diye su ver, memleketin garibine
Ca(N) içinde can bulunur, aldanma dış görünüşe
A(D) ın bereket yağdırsın, suların gördüğü düşe
(U) ğrarlarsa buralara, dua dua geçecekler,
………………..Anadolu köylerine
………………..Pirler konup göçecekler,
………………..Pirler konup göçecekler…
Mustafa CEYLAN
(Gülce – Akrostik)

KARSKARS-CELAL BABA EFSANES
EFSANESİ
NES
Kars kalesi kapısında nöbet tutan o yiğit
Şimdi bile kalenin girişinde gövdesi.
Türbesine dualarla sinen ışıkta
Dalgalı mavi kanatları kuşların
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Baktı zamana fatih edasıyla
Elde kılıcı, kopan başı hiç
Etmedi bahane, etmedi
Şehre ve kaleye baktı
Düştü oraya şehit
.............Yurdumu sinene
.............Sarmala gene
Ey şehidi
Türkiye;
Kutlu
Can...
Kars kalesi kapısında nöbet tutan o yiğit
Efsanedeki celal baba'dır ki ölmedi,
Belde kılıcı durur, yaşamakta sanki
Neş'esi o, karabağda açan gülün
Gamzesi o gelinin ve kızın da
.................Al kanı ile nakışladığım
.................Gör sarılışını bayrağa
Gör de muhafızı şehri
Sende sinene sarıp
Sarmala gene de
Gel bana, bana
Ey şehidi
Türkiye
Kutlu
can
420

Kars kalesi kapısında nöbet tutan o yiğit
Toprağını suluyor mu bulut bulut sema?
Cümle analarımın duasında müjde
..................Ey tarihimi yazan tarihimi sen
..................Gir cesaretime korkuyu bilme
Gir ki seni, seni anlatayım
Herkese adını ezbere...
Vay beyazıma beyaz o;
vay, yüreğimi ışıt.
Ey şehidi yüce
Yurdumu yine
Sar be sar be
Ey cana
Kutlu
Can !..
Mustafa CEYLAN
(Gülce-üçgen/Aruz)

KASTAMONU EFSANESİ
-I-

Bayraklı Sultan Efsanesi
Kastamonu Kalesi'nin batı burçlarında
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Bir yatır türbesidir,
Bayraklı Sultan
Kastamonulular buraya
Mum yerine
Bayrak dikerler hep.
Buna ilişkin anlatılanlar şöyledir:
Kuşatmış,
Kastamonu Kalesi Selçuklular'ca,
Kuşatma uzamış ya
Yiğitlerin sabrı tükenmiştir.
Günün birinde toplanır
Karar alırlar:
Ertesi gün güneş doğmadan kaleye saldırı düzenlenecek
Ne olursa olsun kale alınacak,
Bayrağı kaleye ilk diken yiğide armağan edilecek kale
Alınan karar buydu işte.
Ertesi sabah
Zorlu bir saldırıya girişilir,
Öğleye doğru savaş kızıştı iyice.
Bu sırada ünlü yiğit
Yunus Mürebbi Haykırır:

"Ardımdan gelin,
Beni kollayın.
İlk ben dikeceğim
Bu kaleye sancağı
İlk ben dikeceğim."
Ok gibi fırlayıp elindeki ipi
Burcun sivri dişlerine takar,
Kaşla göz arasında
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Tırmanır burca
Tırmanır.
Koynundan kılıcını çıkarıp
Dövüşür yiğitçe,
Burca çıkar
Ardından gelenler de
Vuruşmaya başlar.
Yunus Mürebbi dikmiştir sancağı kaleye,
Savaş bitmiş
Sancak kalede
Dalgalanmaktadır.
Ama Yunus Mürebbi görünmez.
Adamları onu bulduklarında
Kanlar içinde yatmaktadır.
Bedenine sakladığı sancağı
Sımsıkı tutmaktadır.
Bu yüzden adı Bayraklı Sultan olur.
Halk dileği gerçekleşsin diye
Ona bayrak adar.
Kastamonu surlarının batı burçlarında
Bir bayraklı Sultan yatar.
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ŞERİFE BACI EFSANESİ
1921 yılında
Deniz yoluyla
İnebolu'ya gelen cephanelerin,
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Cephede savaşan askerlere
Ulaştırılması gerekiyordu
Hem de karadan.
Bu görevi üstlenmiştiler
Çevredeki yaşlı erkekler
Ve bir grup
Kadınlardan.
Yıl 1921,
Aylardan Şubat.
Soğuk, tipili bir günde
Erkenden
Yüklendi cephaneler kağnılara
Ve yola çıkarıldı
İnebolu’dan…
Kağnı kafilesinin sonunda,
Seydiler’in Satı Köyü’nden
Şerife Bacı’da
Sırtına sardığı çocuğu ile
Çıkmıştı bu sefere.
Seydiler'in Satı Köyü'nden Şerife Bacı
Kafileyi izliyor,
Onlarla beraber cephaneyi
Bir an önce varacağı yere
Ulaştırmaya gayret ediyordu.
Hava iyice kararmıştı,
Biraz fazlalaştı.,
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Tipiye dönüştü kar.
Kağnılar gider gıcırtılarla İnebolu’dan cepheye
En amansız, en soğuk fırtınası var kar yangınlarının
Aman ha, bir şey olmasın cephaneye bacım !
Muştusudur bu kağnı sesleri biliyorum,
Can ülkemizin
Yarınlarının…
Saplanır
Kar kütüğe teker,
Saplanır sarı öküz,
Zorlanır, çekemez
Uzaklardan komşular, başka kağnılar yetişir
Bir solukta yardıma;
Biraz gayretle, itekler iteklemez yürür gıcırtılarla
Gecenin içinden sabahın seherine
Gazi Kemal’in kağnıları aman hey!
Şerife Bacı
Kağnıdaki cephaneyi
Çocuğunun yorganı ile örttü iyice,
Çocuğunu gizledi mermi sandıkları arasına,
Kapattı üzerini.
Durmak ölümdü
Vuruyordu tipi üstüne tipi
Cephede asker cephane bekliyordu.
Elinin, ayağının uyuşmaya başladığını
Hissediyordu,

“Olmaz, duramam,
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Durmak yakışmaz bize !”
Dedi “dah etti” öküzlerine
“Hadi koçlarım, hadi benim canlarım!”
Gecenin tam orta yerine düşüyordu sesi
Tümseklere takıldığında kağnı tekeri
Şerife Bacı
Dua üstüne dua ediyordu.
Durmadan ilerlemeye çalışıyordu.
Kastamonu Kışlası önüne vardığında
Donmuştu bir heykel gibi.
Sabaha karşı kule nöbetçileri,
Alaca beyaz karanlıkta kışla kapısında
Belli belirsiz bir kağnı gördüler.
Kimdi bu gelen
Ve ne zaman saplanmıştı kara?
Hemen haberdar edilen Osman Bey,
Devrekanili Cemil
ve Beşiktaşlı Rıfat Çavuşları gönderdi.
Kağnının yanına ulaşan Cemil ve Rıfat Çavuş
Dehşetle ürperdiler.
Kağnının arkasında bir kadın vardı;
Genç bir kadın.
Cephanenin üstüne örttüğü yorganı
Kucaklamak ister gibiydi.
Ama çoktan donmuş
Kaskatı kesilmiş, Hakk’a teslim etmişti ruhunu,
Ama bir abide gibi,
Ama beyazlar içindydi
Ve dudaklarında
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Mutluluk tebessümü
Görevini başardığı için
Donup kalmıştı;
Kucaklayıp karlar üzerine yatırdılar.
Bu sırada bir ses, bir hırıltı kağnın üstünden
Kulaklarına inanamadılar,
Cephanenin içinde duram
Yorganın altından geliyordu.
Kaldırdılar hemen yorganı,
Bir kundak bebeğiydi oradaki.
Bebeği ve kadını götürdüler kışlaya,
Genç kadının hüviyeti tesbit edilerek
Köyü olan Seydiler'e gönderilerek
Toprağa verildi göz yaşlarıyla orada.
Kız çocuğu da
Gönderildi,
Kışlaya yakın bir eve.
Mustafa CEYLAN

KAYSERİ-Ağ Gelin Efsanesi
"Ağ gelin de indim'ola yayladan Ağ gelin sürmelim oy.
Kaşı değil gözü beni ağlatan Ağ gelin sürmelim oy.
Bu güzellik sana kadir Mevlâ'dan Ağ gelin sürmelim oy.
Ölürüm de ahtımı koymam sende Ağ gelin sürmeli sevdiğim.
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*
Bir
Ağıt
“Ağ Gelin”,
Kayseri'nin
Gözyaşıdır ki
Asırlardır akar
Davul zurna çalanda
Avşarların düğününde
Hem de en mutlu gününde
Kızlar gelin giderken
Kınalarda bu ses var
Bu ağıt söylenir.
Nice genç kızın
Annesinden
Evinden
Yurttan
Ve
Baba ocağından ayrılışı esnasında
Siyim siyim yaş inerken ceylan gözlerden
Bu türkü söylenir,
Bu ağıt dinlenir.
Hem gider ağ gelin
Hem de ağlar bu türküyle,
Bu türküsüz düğün olmaz,
Bu ağıtsız gelin çıkmaz.
*
Devir "kaç-göç devri"
......Binaltıyüzlü yıllar...
..........Ortalık toz duman
..............O toz duman içinde
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..................Silah ve kan...
......................Çeteler, eşkiyâlar
.........................Köy basmakta, öç almakta
.............................Obalar, oymaklar içten içe sarsılmakta.
*
Develi’den bir Türkmen obası,
Erciyes’in güney eteklerine
Çıkar yaylaya, yaylaya.
Dillerinde Dadaloğlu türküleri
Önlerinde çan çan öten kuzu çıngırakları
Koca kazan, kıl çadır, minder, yastık ne varsa
Yıkar yaylaya, yaylaya.
*
Bu obada,
.....Ahlaki ve fiziki güzelliğinden dolayı
.........Ağ Gelin adı verilen bir gelin vardır.
.............Kocası ve iki çocuğu ile
................Mutlu yaşarlarken,
...................Ağ Gelin'in kocası
.......................Gurbete çalışmaya gitmiştir
Develi çevresinde yaşayan bir eşkıya,
Göz koymuştur
Güzelliği ile şöhret bulan Ağ Gelin’e.
Sahipsizliğini de anlayınca,
Obayı basarak bir gece
Kaçırmak ister gizlice.

Nâmus timsali Ağ Gelin,
Anlar olayı;
Gece karanlığında
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Küçük sandığını alır yanına,
Tutar ellerinden çocuklarının,
Faydalanır karışıklıktan
Ve Erciyes’e doğru
Kaçar gizlice gizlice.
*
Bir taş attım karlı dağın ardına Ağ gelin sürmelim oy
Düştü m'ola Ağ gelinin yurduna Ağ gelin sürmelim oy
Senin ile şu beylerin derdi ne Ağ gelin sürmelim oy
Alırım ahtımı koymam sende Ağ gelin sürmeli sevdiğim
*
Erciyes’in ortalarında öyle bir yere gelir ki,
Gidilmez uçurum ilerisi
Geriye dönse eşkıya.
Gözyaşları ve çaresizlik içerisinde
Açar ellerini yalvarır Allah’a
Yalvarır Ağ Gelin:
..................... "Allah'ım!
................Beni ve çocuklarımı
........Ya taş et, ya da kuş."

Duası, kabul edilir.
İlk defa taş et dediği için,
Taş kesilir oracıkta.
Doğunca güneş
Oba sakinleri ve eşkıya;
Ağ Gelin, iki çocuğu ve çeyiz sandığının
Hayretle ve şaşkınlıkla taş kesildiğini görürler.
.......................................Günler sonra
.................................Obaya dönen kocası
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...........................Annesinden öğrenir olayı.
.......................Koşarak çıkar Erciyes'in yamaçlarına
...................Ailesinin taş kesildiğini görür.
................Uzaklardan bir ses duyar:
........."Yiğidim namusunu bir eşkıyaya çiğnetmedim.
O eşkıyadan ahtımı koma."
..........Bu ses Ağ Gelin’in sesidir.
...............Delikanlı taş kesilen ailesine bakarak:
"..................Alırım ahtını, koymam Ağ Gelin!" diye haykırır
.......................Ve acılar içinde başlar ağıdına:
"Sarı yazma pek yakışır güzele Ağ gelin sürmelim oy.
Sarardı gül benzim döndü gazele Ağ gelin sürmelim oy.
Ben gidiyom da sen yârini tazele Ağ gelin sürmelim oy.
Ölürüm de ahtımı koymam sende Ağ gelin sürmeli sevdiğim."
*
..........................................Türk milletinin
..................................Gönlünün sesi olan
...........................Koç Dadaloğlu!
......................Yaslanıver sazına
...............Çal da dinleyek,
.......Ağ Gelin türküsünü
Çal hele:
"Ağ gelin de oturmuş çorap örüyor Ağ gelin sürmelim oy
Çorabın üstüne güller deriyor Ağ gelin sürmelim oy
Zalim anan uzaklara veriyor Ağ gelin sürmelim oy
Alırım ahtımı koymam sende Ağ gelin sürmeli sevdiğim"
Ve Kırşehir'de,
.....Kayseri'de, Kaman'da,
.........Anadolu'da
..............Gelinler çıkıyorken
..................Bütün zurnalar
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......................Bu türküyü söylemekte,
............................İçten, elemli :
Irmak kenarında biter yosunlar Ağ gelin sürmelim oy
Yosunun üstünde bizi yusunlar Ağ gelin sürmelim oy
İkimizi de bir mezara kosunlar Ağ gelin sürmelim oy
Ağ gelin de biri yari desinler Ağ gelin sürmeli sevdiğim
Ağ gelin oturmuş taşın üstüne Ağ gelin sürmelim oy
Taramış zülfünü kaşın üstüne Ağ gelin sürmelim oy
Bir selamın gelmiş başım üstüne Ağ gelin sürmelim oy
Alırım ahtımı koymam sende Ağ gelin sürmeli sevdiğim."
Mustafa CEYLAN
(GÜLCE-Bahçe)

KIRIKKALE EFSANELERİ
……………….Üstadım Osman ÖCAL’a saygılarımla.
-IKIRIKKALE ADI
Kırıkkale;
Kırık köyü ile
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Kent merkezindeki Kaletepe’nin
Birleştirilmesinden
Çıkmış ortaya,
Bölgenin ismi
Tarihte
Ve
Osmanlı arşiv belgelerinde
“Kırıkkal”
Şeklindedir.
Akıncıların
Hücum ettiğini duyan
Bizans kale komutanı,
Bütün barut dolu fıçıların
Mağlubiyete düştüklerinde
Havaya uçurulmasını emreder,
Nitekim düşündüğü gibi de olur
Ve fıçılarla birlikte her şey
Yerle bir olur.
Şehrin ismi “Kırık kal”
Şehitlerin kahramanlıklarını
Ve kimliklerini de
İfade eder.
*
Kırıkkale, Kırıkkale
Ahmed Yesevi oğlu Haydar Sultan
Ve
O yüce pirin torunu
Hasan Dede’nin şehridir.
*
Hele bir uzan Keskin’e bağlı Ceritkale Köyü’ne
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En az beşbin yıllık kaya kabartmalarına göz at
Ve anla Hüyüklerden, ören yerlerinden
Tarihî kalıntılardan tarihle yaşıt
Kırıkkale’yi…
Sonra;
Oğuz boylarından her boy
Akın akın gelende bu yöreye
Ve köyler obalar kuranda
Geldiler akın akın
Yurt ettiler coğrafyayı
Türkmen göçerlerini aydınlatan
Hazreti Türkistan oğulları.
Balışeyhte Koçu Baba ve Ballı
Delice’de Tokuç Baba,
Çelebi’de Halil Dede,
Sulakyurt’ta Şeyh Şami
Ve
Bizim Hasan Dede
rIşıklı mâzinin kahramanları
Işıklı mâzinin destanları..
*
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GELİNCİK KAYASI EFSANESİ
Kırıkkale'de,
"Yüzüncü Yıl Ağaçlandırma Sahası"
Denilen yerde,
Kahverengi renkte
Büyük taşlar bulunmakta.
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Bu taşların oluşumunu
1402'de yaşanan
Ankara Savaşı'na kadar götüren Yöre halkı,
Olayın efsanesini şöyle anlatırlar:
Çok zengin bir bey oğlu,
Aşık olur fakir bir kıza.
Ne var ki, genç kız
Onu değil,
Başka bir köyden bir çobanı sevmektedir.
Buna aldırmayan bey oğlu,
Zenginliğine güvenerek
Kızı ister
Ve babası da
Seve seve yapar oğlanın isteğini.
Babasına karşı gelemeyen kız,
Gömer aşkını içine
Bey oğluyla razı olur evlenmeye.
Ne var ki,
Tam düğün günü
Gelin alayı ile beraber
Çıkılınca yola,
Dayanamaz bu duruma genç kız
Daha fazla dayanamaz
ve
"Allahım,
Beni bu adama eş edeceğine,
Şuracıkta taş et!" diye dua eder.
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Duası kabul olur
ve gelin alayı da dahil olmak üzere
Taş kesilir oracıkta herkes
Mustafa CEYLAN

KIRKLARELİ
KAYNARCA DERESİ EFSANESİ
Kim demiş ki “kırk kilise”?
Kırk akıncı, kırk şehidle
Kırk destanı yazan şehir :
Kırklareli, Kırkareli.
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Bir şehitlik kırk da şehid
Kırklarbaba olur şahid
Kartal kanatlı cepken
Kırklareli, Kırklareli.
Bir Saranta Kalesidir
Timurtaş Paşa sesidir
Kırk yatırda kırk şehiddir
Kırklareli, Kırklareli.
Kırklar Baba Dergâhında
Bir kitabe, bir beyit :
“Kırk kimesne şehit oldu bu yerde
Bu nam ile anılmıştır bu belde.”
*
Bir zamanlar
Tuna boyunda sürüsünü yayan bir çoban,
Başkalarının tarlasına kaçan
Mor koçu çevirmek ister.
Yakındır tarla ırmağa,
Seslenir, çağırır koçu döndüremez.
Kırlarda, kendi bıçağı ile nakışladığı
Özenle işlediği
Hiç elinden bırakmadığı bir değneği vardır.
Kızgınlıkla onu koça fırlatır.
Hayvan döner ama değnek de Tuna 'ya düşer,
Düşer düşmez de yitip gider.
Çok üzülen çoban arar tarar
Bir türlü bulamaz değneğini.
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Yıllar, yılları kovalar,
Göçmen olarak Türkiye'ye gelen çoban
Bir gün Kaynarca'dan geçerken
Kaynarca Deresi'nin gözesine yakın
Kahve kapısında asılı bir değnek görür.
İnanamaz gözlerine,
Yaklaşır, evire çevire bakar.
Değnek, evet, evet değnek!
Yıllar önce Tuna'da yiten değnekdir
Koç’un ardı sıra fırlattığı değnektir,
Merakla kendisini izleyenlere
Bunu söylerse de inandıramaz kimseyi.
"Biz onu suyun gözesinde bulduk nasıl olur?" derler.
Çoban;
Değneğin ucunda burgulu bir boşluk var,
Verin hele, göstereyim size”
Ağamdan aldığım cümle harçlıkları, yevmiyeleri
Altına çevirerek o burguda sakladım” der
Ve burgulu yeri açar.
Dökülür çil çil altınlar yere…
Mustafa CEYLAN
KIRŞEHİR EFSANESİ
………………………Zübeyde GÖKBULUT Öğretmenimize saygıyla.

Bozkırın Ortasından Bir Neşet Ertaş Geçti
“İbikli’ de rahmetlik olur Döne anası,
Geride beş çocukla kalakalır babası.
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Teflek yolunda sürer aşiretinin yası,
Bozkırın ortasından bir Neşet Ertaş geçti...
Yozgat Kırıksoku’ dan sonra Yerköy’ e geçer,
Kırıkkale, Kırşehir, Ankara deyip göçer.
Acısı tatlısıyla, aşkın zehrini içer,
Bozkırın ortasından bir Neşet Ertaş geçti...
Baba Muharrem Ertaş kavuşur Hak katına,
Gezinir düşlerinde, binip Burak atına.
Hayat ki acı; bakmaz kişinin sıfatına,
Bozkırın ortasından bir Neşet Ertaş geçti...
O Türkmen Abdal’ ı o, gönüllerin sultanı,
Bir elinde sazı var, bir elinde kemanı.
Hak için halkı için yaşadı her bir anı,
Bozkırın ortasından bir Neşet Ertaş geçti...
N’oldu Anadolu’ mun çiçeklerine n’oldu?
Gözyaşı döke döke asumanım duruldu!
Tan yeri sevenlerin ağıtlarıyla doldu,
Bozkırın ortasından bir Neşet Ertaş geçti...
Küstü gönlümün teli, çaldıramadım usta!
Helâl etmem hakkımı, unutan eşe dosta!
O nakıştı Veysel’ de, Karac’oğlan, Yunus’ ta,
Bozkırın ortasından bir Neşet Ertaş geçti...
İki bin on ikinin yirmi beş Eylül’ ü, bak!
Hazan vakti İzmir’ im yeniden döktü yaprak!
Doymadan bozlaklara, alıp götürdü şafak,
Bozkırın ortasından bir Neşet Ertaş geçti...
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"Biter şu Kırşehir’ in gülleri biter aman!"
"Bozkırın tezenesi" gözümde tüter aman!
Gayrı sil gözlerini Refika’ m, yeter aman!
Bozkırın ortasından bir Neşet Ertaş geçti...”
Refika DOĞAN
*
Kurbağa sesi duyulmayan bir şehir
Böyle derler Kırehir’e
Neden mi?
Anlatayım kısadan :
Kırşehir’in iki kutup yıldızı
Ahi Evran
Hacı Bektaş-ı Veli’si var, biliyorsunuz.
Ahi olup candan içre düştüğümde yollara
Hangi menzile vardı isem
Bu yıldızlar yol göstermeye
Işık olmaya çıkmışlardı ufkumda,
İçimin zindan yokuşlarını
Apaydınlık, dümdüz ediyorlardı.
“Ben şahidim olaya” desem, ben anlatsam
İnanmazsınız bel ki de,
Özbağ Deresine sorun hele
Efsunkâr şırıltılarla anlatsın
Ve rüyâlarınızı süslesin, olur mu?
Günlerden bir gün,

440

Esnafın, işçinin alınteri aklığı
Emeğin ışıltısı Ahi Evren
Canlar canı Hacı bektaş-ı Veli’yi
Davet etmiş sohbete.
Özbağ deresinde bir cümbüş
Çocuk parkı sesleri sanki
Hele kurbağalar,
Hele kurbağalar.
Rahatsız olmuşlar,
Seslenmiş Ahi Evren :
-“Ya siz susun biz konuşalım,
Ya biz susalım, siz ötün…”
Kesilmiş birdenbire onca kurbağa sesi,
Çıt çıkmaz olmuş derede.
İşte o günden beri
Sesleri çıkmazmış kurbağaların
Bu yörede…
*
Aşık Paşalar, Gülşehriler diyarından gelirim
Omzumda efsane dolu heybe
Yere bir koyup, açsam ağzını
Şaşırır kalırsınız,
Mıh çakarsınız olduğunuz yere,
Üç kere vurmuş asasını Terme’de o büyük Veli
Bir abdestlik değil, cihana yeten sudur akar,
Emirburnu Dağı eteklerinde
Karakurt kaplıcalarında Kırşehir Beyinin o yiğit oğlu
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Kurt Baba türbesine dualar eder.
Bir Cacabey çıkar meydana
Yeryüzünün
En önemli “Feza Bilimleri Fakültesi” ni kurar,
Oradan yetişen bilginler
Minareler üzerinden teleskoplarla
Hem cihanı
Hem de cümle gönülleri
Sarar da sarar.
Ve bir Aşık Paşa ki çağırır bütün şairleri
Aşıkları, söz sultanlarını bu kente,
Türk Oğuz beğleri konuklamasına…
*
“Yârim İstanbul’u mesken mi tuttun?”
Diye diye çağırır gurbetten evdeşini bacım.
“Gayrı dayanacak özüm kalmadı
Mektuba yazacak sözüm kalmadı” diye de ekler.
Ak kâğıt üstüne ak alından
Kara kalem ile yazılan karalı, acıklı türküdür zaman,
Ben o zaman içinde Dadaloğlu havasında
Çekiç Ali’yim, Muharrem Usta’yım,
Aynı kıza sevdalı Murtaza’yım,
Sol böğrümden yerim kurşunu Şeker Dağı’nda
Hey balam, sultanım, amanın hey!
Bir türkü yakımıdır, bir ağıt duruşudur dilimde
Ozan çıkar sazıyla Neşet Ertaş’tır adı
Veya Ekrem Çelebi’dir Çiçekdağı’ndan
Dokunur sarı kızın saç teline
“Erken düşer Şeker Dağın gırcısı
Yürektendir Murtaza’nın acısı
Sol böğründe ağlar çifte bacısı
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Ağla bacım ağla vuruldum galan
Güvenmem ahbaplar bu dünya yalan...”
*
Bir bacı sultandır Kırşehir’de şimdi
Cümle öğretmenler, ay aydın okullarda
Yunuslamasına kelâm
Yurt ve insan sevgisi dillerinde,
Onlar söyler, ben dinlerim, hey aman…:
“Sen dile, sürünerek karlı dağlar aşarım
Değil mi ki sıcacık kucağında büyüdüm
İçtim dağ başlarında suyunu yudum yudum
Kıymetini bilmeyen yüreklere şaşarım
Sînende doksan bin can buza kesmiş yatarken
Ne senin harın diner ne de benim gözyaşım
Ellerimiz kilitli, gözlerimizde hışım
Milyonların yüreği sevdan ile atarken
Vatanım dediğimde aklıma anam gelir,
Nene Hatunlar yürür bel verir yedi koldan.
Şahlanır Koca Seyit,” Heyyyittt çekilin yoldan!
Damga vurdun çağlara bizden iyi kim bilir?
Ayla yıldız semada kendini bir gül sansın
Dualar gökyüzüne yükselirse vatansın.”
*

Biter elbet biter, Kırşehir’in gülleri
Çağın nursuz yüreğine sindirerek kokusunu
Biter elbet biter, Kırşehir’in gülleri
Evliyalar, erenler, alperenler, aydınlar, ışıklar içinde
Bir kentin can evinden dünyaya
İlim, irfan, erdem ve hoş görü sunmak için.

443

Ben Kırşehir’den gelmişim hemşehrim,
Omzumda efsane dolu heybe
Yere bir koyup, açsam ağzını
Şaşırır kalırsınız,
Mıh çakarsınız olduğunuz yere…
Mustafa CEYLAN

KİLİS EFSANELERİ
……………………………….Ağabeyim Mehmet NACAR’a
-IKİLİS DESTANI
“Duvarlardan sarkar asma dalları,
Baharda açılır gonca gülleri.
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Kalleş’ten eserken garbi yelleri,
Havası mest eder güzel Kilis’in.
Camilere dolar Hak’ka taparlar,
Söğütlü Dere’de piknik yaparlar.
Kızlar Akpınar’da meyve toparlar,
Meyvesi başkadır güzel Kilis’in.
Oylum bağlarından üzümler gelir.
Ayşecik Parkı’ndan sesler yükselir.
Kartalbey Parkı’nda âşıklar kalır,
Parkları başkadır güzel Kilis’in.
Dört yanını sarar ulu mezarlar,
Yüzlerce türbesi, yatırları var.
Sabah Pazarı’nda kurulur pazar,
Pazarı başkadır güzel Kilis’in.
Nemika Kasteli, Odun Pazarı,
Karataş güzeldir akşam üzeri.
Hem bestekârı var, hem de yazarı,
Yazarı başkadır güzel Kilis’in.
Şorahbil’e çıkar Karataş yolu,
Akcurun’dan iner yağmurun seli.
Caddesinde gezer bir iki deli,
Delisi başkadır güzel Kilis’in.
Çengel’den bakarsın Halep görünür,
Kadı Camisi’nde garip barınır.
Kimi paşa olur, kimi sürünür,
İnsanı başkadır güzel Kilis’in.
Zeytin ağaçları süsler her yeri,
Mevlevihane’si kimin eseri?
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Şehit mezarları yıllardan beri,
Caddesini bekler güzel Kilis’in.
Bir çukurda yatar Paşa Hamamı,
Koca Hamamı’nın ot dolmuş damı.
Karataş’ta otur, seyret akşamı,
Akşamı başkadır güzel Kilis’in.
Tekye Camisi’nin kubbelerinde,
Kumrular ötüşür her bir yerinde.
Gurbetten döndüğüm her seferinde,
Çehresi başkadır güzel Kilis’in.”
Mehmet Nacar
*
-II“HİLESİ, HURDASI YOKTUR KİLİS’İN”
Evliya Çelebi
En yaşlı kadının diz çökerek önüne
Uzattım üzüm dolu sepetimi, “al” dedim
“Al işte, al; bir de sen bak inanmazsan
Altı da bir, üstü de birdir sepetin.”
Kadıya “Nacar” derler, vallahi de korkarım
Çıkamam huzuruna, düşerim salkım saçak.
O nasıl bir kadın ki, bundan kaç asır önce
Demiş Kadı’ya: “Kilise hile girdi, işin sonu n’olacak?”
Kadı ki kavuğunda, kaftanında asalet
Tespih çekişi başka, öfkesi bir kıyamet
Gözbebeğinden bile kıymetlidir Kilis’i
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“Şuara Meclisi”dir bir öteki adresi.
Kadı ile Kadın’ın ortasında sepetim,
Üzümler koparmışım asmaların dalından
“Zulm ü Arabî” gibi işgâl altında beynim,
“Canbulat Hamamı”n da yıkansın şu ellerim.
Mercidabık harbinde galiptir Sultan Yavuz,
Bense baştan mağlubum, Kadı’nın karşısında.
Kara gözlü bir ceylan nasıl kaçtı elimden,
Duydum ki gezinirmiş, Kilis’in çarşısında.
O
Kara
Gözlüme
Hasret kaldım
Yanar, yanarım
Başıma karlar yağar
Ağustos’da donarım.
Oradan,
Doğruluklar diyârı Kilis’ten
Bir ozan çıka gelir,
Unutturur derdimi bana
Çalar sazını, söyler bakalım ne söyler:

“Gılınçoglum tarikette yerig va
Halk içinde namusug va arıg va
Şeyh Muhammed Ali derler pirig va
Dünya sende bir murazım galmadı
Ücesine ben yayla mı yayladım
Engininde ben göynümü egledim
Tor guşunan yeşilleri avladım
Dünya sende bi murazım galmadı.
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Gılıçogluyum da ben yara erdim
Gününü gördüm de cefasını çektim
Bugün düşümde de bi aslan gördüm
Dünya sende bi murazım galmadı
Yaşa Gılınççoglum sen binler yaşa
Her nereye varsan da yolug dolaşa
Hızır Aleyhülselam sana ulaşa
Dünya sende bi murazım galmadı.”
*

Bizim Çelebi, Evliya Çelebi anlatır :
“Kalesi var tam sekiz kapılı
Sayayım bu kapılardan aklıma gelenleri:
Büyük tedribe, Küçük tedribe,
Ayn tedribesi, akharan tedribesi,
Alçak tedribe, Çulha tedribesi
Ve Yusuf Çelebi tedribesi

Ve surları, kale surları
İçinde saklar nice sırları;
Ve 30 camisi
Beş mahallesi
4660 insan yaşar Kilis’te”
“Valide Sultan hassıdır,
İltizam olunur, yetmiş yük akçe ile,
Sancak beyi, seksenbin kuruş
Kadı yedibin kuruş maaş alır.”

Böyle anlatır bizim Çelebi.
*
Sonra;
1818 yılında kuraklık,
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1820’ de deprem,
1826’ da veba salgını,
1831’ de Ermenilerle halk arasında bir savaş
Ve daha;
Kıtlık, bulaşıcı hastalıklar,
Çekirge saldırısı
Başına gelmedik kalmamış Kilis’in…
Önce İngiliz,
Ardından Fransız işgâli
Ve
7 Aralık 1921
Özgürlük türküsü Türkçe…
Kurtuluş işgâlden, zulümden…

*
-III-

Hizan’lı Mustafa
Kurtuluş Savaşı yıllarının arifesiydi.
Kilis’in Tilhabeş köyüne
Bitlis’ten kalabalık bir Kürt aşireti geldi.
Tilhabeş’in ağası Mahli Ağa’ydı.
Mahli Ağa Nacar ailesindendi.
Nacar ailesi bir aşiret kadar büyük olduğundan
Çevre köylerde de hatırı sayılır bir ağaydı
Mahli Ağa.
Bu Kürt aşireti
Ermeni zulmünden
Ve yoksulluktan kaçarak buralara kadar gelmiş,
Sığınacak bir yer aramıştı.
*
Ağalık vermekle olur fidanım,
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Almakla değil.
Ülkemizin temel harçlarından birisidir,
Ağalık, ağır başlı saygınlık, hürmet
Sevgiye dayalı bağlılık
Hoşgörülü bir yönetim sistemi.
Herkesa ağa denmez bizim köylerde
Kurdun, kuşun, yoksulun, kimsesiz, garibanın
Sığındığı tek liman,
Elinden tutulup, yaralarının sarıldığı ocak;
Ağalık ki, problem çözen birlik gücü
Huzur, düzen, bereket, bolluk…
*
Kızda, oğulda bir gayret,
Çadır kurdular, çadır
Mahli Ağa’nın izniyle,
Köyün harman yerine
Köye gelen aşiret…
Yokluk ve kıtlık yılları,
Varsın olsun.
Ekilip biçiliyor
Binlerce dönüm arazisi Mahli Ağa’nın
Ve yeterli ürün alınabiliyor,
Aşırı bir açlık çekilmiyor,
Tarlalardan gelen buğday yetiyordu.
Köyün ve konuk olan bu aşiretinin
Beslenmesine.
Sonra
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Kurtuluş,
Kurtuluşun
Savaşı başladı.
Devlet, ortadan kalkmış,
Her yerleşim birimi
Kendi başının çaresine bakar olmuştu.
Mahli Ağa da yakınlarıyla birlikte silahlanarak
Köyü koruma ve savunma durumuna geçti.
Mahli Ağa bu,
Durur mu hiç; durur mu? Vatan zorda,
Yurdun dört bir yanı işgâldeyken
Ağalık vatan için, namus için, din için
Ölümü göze alabilmekte,
Yoksa,
Esir bir toprak parçasının üstünde
Kan ağalayan, zelil ve sefil
Ağa olsan ne çıkar.
*
İşgal etmiş Kilis’i Fransız,
Kilis’te ve Gaziantep’te,
Silahlanıp vatan sevdalıları
Çeteler kurarak dağlara çıkmış.
Gaziantep’in efsane kahramanı
Şahinbey çıkmış yol üstünde köprüye
Sıkmış yumruklarını yürek kadar
Yiğitleri var ardı sıra, gözü pek;
Şahin bey bir destan

451

Hayır hayır!
Destan üstü gerçek.
Dedik ya durur mu Mahli Ağa,
Tezelden emir verir köyüne köylüsüne
N evarsa elde avuçta
Yemek, giysi, silah ve cephane
Verirler Şahinbey yiğiterine
Asla çekinilmeye
“Yok denilmeye asla…!”
Kilis yollarında şimdi bir rüzgâr
Bir şahine eser, bir Mahli Ağa’ya.
Kutlu topraklar söyler destanlarını anam
Yedi iklime, dağa, taşa, doğaya..
*
Fransızlar durumun vardılar farkına,
Bu Şahin Bey’in ikmal kanalını
Buldular.
Tilhabeş köyü
Köyde Mahli Ağa,
Saldırdılar,
Taş üstünde taş bırakmayıp,
Yaktılar Tilhabeş’i
Cayır cayır yaktılar,
Yeşil bir ot bile bırakmadılar.
Ağalık sevmeyi de, savaşmayı da
Vurmayı da, kaçmayı da iyi bilmektir;
Mahli Ağa bu,
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Alır almaz haberi,
Boşalttırdı bir emirle Tilhabeş’i
Çoluk çocuk, yaşlı genç,
Davar, inek, ot böcek ne varsa ne
Taşıdı dağlar arkasına koca köyü.
Tilhabeş’in adı neden “Yanan Köy”
Şimdi anladın mı civanım,
Şimdi anladın mı?
*
Halâ Tilhabeş’teydi
Doğudan gelen Kürt aşireti
Güçleri oranında katılıyorlardı
Çatışmalara.
Aralarında Mustafa adında bir çocuk vardı ki,
Köy odasında hizmet vermekteydi
Mahli Ağa’nın elleriydi,
Gözü, kulağıydı anlayacağınız.
Tilhabeş’in sorunu
Yalnız Fransızla olsa gene iyi,
Düşmanı yenmek kolay,
Çekersin silahı, gerekeni yaparsın;
Ya da şehit düşersin.
Tilhabeş’in derdi var, yaralı, ağlamaklı Tilhabeş;
Küçük yerlerde böyledir genel gidiş çoğu kere
Aşiretler, boylar, soylar arasında güç mücadelesi,
Hakim olmak sevdası
Ardından kan davaları,
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Çoğunda, düşman çizmesinden daha acılı
İçten olursa bir çınarın çürüğü
Yazık ona, vah ona!
*
Köy içinde bir aile
Kabul etmez, etmiyor Mahli Ağa’nın ağalığını,
Husümet güdüyor işte.
Ve
Mahli Ağa’nın tek oğlu
Zekeriye Ağa’yı kafaya takmış;
Yaşanan kargaşa içinde
Sonunda, çatışma çıktı hasım aileyle.
Ve
Hasım üç kardeşten ikisi vurularak öldü.
Bir kardeş de
Bilinçli olarak,
Kurumasın diye soyları,
Serbest bırakıldı.
Devletin olmadığı bir zamanda
Cehalet de varsa
Orada yaşamak ne kadar zor.
Ancak bunu yaşayanlar bilirler.
*
Tilhabeş yanık,
Tilhabeş yaralı ve yorgun
Tilhabeş çile çekmekte
Üstüne üstlük baskın vermeye başladılar

454

Yakın güneydeki Arap aşiretleri;
Tilhabeş yorgun,
Tilhabeş ağlamaklı,
Tilhabeş ateşler içinde
*
Antep yolu bir efsane
Kahramanlar geçiyor zamanın en kutsal köprüsünden
Düşmana aman yok, geçit yok;
Mahli Ağa
Fişak gibi oğlu Zekeriye,
Ve amcaları ile birlik
Şahinbey çetesindeler,
Cennet bir kurşun atımı mesafede
Cehennem işgalci düşmana;
Gözü pek, attığını vuran yiğitlerin kavgası bu
Düşene kadar düşman bayrağı
Ve defolup gidene kadar bu topraklardan.

Tilhabeş’e sığınan Kürt aşireti
Bir Türkmen başbuğu olan
Mahli Ağa’nın yanında,
Hele ki muhtar odasında görevli Mustafa
Hey be aslanım, hey be koçum hey!
Şahinbey çetesinin ikmal kanadı sanki
Tek başına çocuk Mustafa.
Bayrağa, vatana, ezana
Nefes nefese
Azrail kurşun vızıltısı sesinden az ötede
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Mustafa’ya ağası önemli.
Sonunda;
Şehit oldu Şahinbey
Düştü Gaziantep
İşgal amacına ulaştı
Fransız
Malum…
*
Ancak, Gaziantep kent savunması
Hiçbir taviz vermeden devam etti.
Kilisli mücahitler de dağa çıkarak
Kilis savunmasını sürdürdüler.
Umutsuzluk ve yoksulluğun
Yürekleri doldurduğu o günlerde
Samsun’dan Mustafa Kemal güneşi doğdu.
Anadolu’daki vatan sevdalısı bütün çeteleri
Işığı altında toplayarak
Birlik oluşturdu.
Gaziantep ve ilçesi olan Kilis
Merkezi hükümetle işbirliğine başladı.
Aslında;
Sekizinci Haçlı seferidir,
Anadolu’nun çok sayıda
Avrupalı devletler tarafından işgal edilmesi
Bu sefer de öncekiler gibi
Yenildiler, yenildiler..
İşgal güçleri birer ikişer çekildiler.
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Fransızların yenilerek geri çekilmesi sonucunda
Kilis ve Gaziantep de
Kavuştu hürriyetine.
*
Bitlisli Kürt aşireti
Tilhabeş’te kalıyordu halâ
Bir süre sonra
Ülkede güvenlik sağlandı.
Ermeni zulmü de sona erdi.
Kürt aşiret reisi yurtlarına dönmek için
Mahli Ağa’dan nezaket icabı izin istedi.
Gereken izin verildi.
Bir sabah aşiret çadırları
Yıkılmaya ve toplanmaya başlandı.
Toplanan eşyalar
Ve çadırlar atlara
Ve eşeklere yükleniyordu.
Öğle saatlerinde hazırlıklar tamamlandı.
Öğle yemeklerini yedikten sonra
Yola koyuldu kafile.
Kafile yola çıktıktan sonra,
Duygusal anlar yaşanmaya başlandı.
Mahli Ağa’nın oda hizmetine bakan Mustafa,
Aşiret biraz yol aldıktan sonra
Koşarak ve ağlayarak
Tilhabeş’e döndü.
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Ayrılmak
Ve gitmek istemiyordu.
Ancak annesi, babası, kardeşleri
Ve diğer yakınları
Yavaş yavaş uzaklaşmaktaydı.
Vazgeçemiyordu onlardan da;
Mustafa tekrar ağlayarak
Aşirete doğru koşmaya başladı.
Aralarına karıştı.
Ama
Kısa süre sonra Mustafa,
Yeniden koşarak köye döndü.
Bu olay birkaç kere tekrarlandı.
Ne serden, ne de yârden
Vazgeçebiliyordu.
Son olarak aşiretine doğru koştu.
Aralarına karıştı.
At, eşek
Ve çan sesleri arasında
Yavaş yavaş uzaklaşarak
Kaybolup gittiler,
Bir daha haber alınmadı onlardan
*
Yıl
Yıla
Kavuştu,
Yazdı Rabb’im
İnsan insana
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Kavuştu, birader.
Ve
Döndü
Mevsimler
Akrep, yelkovan
Yazılan gelirmiş
İnsanoğlu başına
Ve
Talih
Nihayet
Buluşturdu
Ayrılanları.
Nasıl mı?
Anlatayım dinle :
*
Altmışlı yılların ortalarıydı.
Artık hayli yaşlanmış olan
Zekeriya Ağa’nın damadı Mustafa Cabir
Uzman çavuş olarak
Bitlis iline verildi.
Bitlis’in Hizan ilçesinde,
Bir dağ karakolunda göreve başladı.
Aradan bir yıl geçtikten sonra da
Yıllık izne geldi.
Bir gün yemek esnasında
Aile toplanmış, hem yemek yiyor,
Hem de konuşuyordu.
Zekeriye Ağa damadına sordu:
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-“Oğlum, sizin karakola bağlı olan
Köylerin adlarını say bakalım hele.”
Mustafa çavuş tek tek saymaya başladı.
Sayarken de ağzından ‘’Horoz Köyü’’
Diye bir köy ismi çıktı.
-“Tamam” dedi, Zekeriye Ağa.
“Hizan’a döndüğünde
Horoz köyüne haber sal.
Orada küçük Mustafa’yı bul.
Karakola çağır.
Ancak çağırırken ona şöyle desinler;”
-“Seni Zekeriye Ağa’nın
Damadı çağırıyor.”
*
Bir yıl sonra Mustafa çavuş
Yeniden izne geldi.
Küçük Mustafa’yı bulmuş
Ve Zekeriye Ağa’nın dediği şekilde çağırmıştı.
Yaşlanmış olan Mustafa
Sırt heybesine köyde bulunan hediyelerden
Doldurup gelmişti karakola.
Mustafa çavuş
Konuğunu öğle yemeği için
Eve götürmüştü.
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Küçük Mustafa kapıdan girip
Çavuşun eşini görür görmez
Başlamış ağlamaya,
Ve dudaklarından
Şu sözler dökülmüş:
-“Aha bu Zekeriye Ağa’nın kızıdır…”
Sonra neler mi oldu?
Hizan’ın Horoz köyünden küçük Mustafa
Yaşadıkları acı günlerin hatırına
Zekeriye Ağa’ya yıllarca
Tenekeler dolusu otlu Bitlis peynir gönderdi.
El örmesi yün çoraplar gönderdi.
Yürek dolusu sevgi ve selâmlar gönderdi.
Bir süre sonra
Kesildi hediyelerin arkası
Sanırım
Hizan’lı Mustafa ölmüştü…(*)
*
( T )ürk demek vatan demek bayrak demek, yurt demek
B(İ)lesin ki ey dostum, Türk demek Bozkurt demek
Ka(L)p dediğin bir yumruk et, içine dünya sığar
Ser(H)at boylarında Türk varsa, her geceye yıldız ağar
Gazi(A)ntep Kilis arasında bir yol, geçemez asla düşman
Şahin (B)eğ derler, Mahli Ağa derler; adamı eder pişman
Kan dök( E)rler toprağa, can verirler hilâle
Yiğidim, (Ş)ehidim; kanınla açar lâle…
*
(M)uhtar odasının görevlisi Mustafa
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M(A)hli Ağa muhtarsa, ölüme gülüp geçerdi.
Sa(H)i siz, onu hiç görmediniz değil mi?
Şöy(L)e bir koşarken görseydiniz eğer
Ve El(İ)nize değseydi, al ateş, kar sıcağı elleri
Duram(A)zdınız yerinizde, biliyorum, yanardınız

Sizde a(Ğ) atıp takvime, dondururdunuz zamanı
Mahli Ağ(A)yla birlik olup, onun için ağlar, ağlardınız...
Mustafa CEYLAN

-----------------------(NACAR, Mehmet; Öyküsünden)

KONYA-SEYDİŞEHİR Deve Taşı Efsanesi
…………………………….Yiğit Harunlara
İki ırmak zaman denen bir derede kavuşsa
Saçın çözen bulutlardan girdap girdap ses gelir.
Güvercinle bir örümcek mağarada buluşsa
Tuz buz olur tüm aynalar, görüntüler ters gelir
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Sonsuzluğun yolcusuna yeniden heves gelir
Söyleyin
Avuçları göğe açık yoldaki yolculara
“Saatler
Saatler çöl güneşini emerek mecnunlaşır
Ve develer taş olmadan kervan kervan dolaşır
Vuslat gecelerinde
Arzı tutan arzular
Seherlerin sabahında arşa doğru yükselir
Deyin de unutmayın
Ve sorun her yolcuya birer birer
Feleklerin yüreğinden niye böyle ses gelir?”
*
Her kabuğun bir zarı, her zarın bir özü vardır
Çekirdeğin ortasında karpuzun son gözü vardır
Dışı yeşil diyerek, aldanmayın serinliğine
Güle üç adım komşuydu zaten cümlesi karpuzların
Kan kırmızı tenlerde Mecnunun közü vardır
Tabiat, eşya, doğa; bildim zikir halkasında
Nice âlem gizlidir görünen dağ arkasında
Çepe çevre nur, sicim sicim yağmur
Ve ben en sefil yolcu, misketi kaybolmuş çocuk
Arıyor durmaksızın kimliğini arıyor,
Karanîler hırkasında…
*
İki ırmak dedi isem, bir derede buluşan
Anadolu Sultanlarından
Seyit Harun, Didiği Sultan
Buluşmasıdır hele dinleyin :
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Seyyit Harun,
Küpe Dağı'nın eteklerinde kurarken şehrini
Bir haber ulaşır kendisine
Derler ki :
……..Ilgın - Kadınhanı arasındaki
…………Mahmuthisar Köyü'nde, tekkede
…………….Müritleri ile oturan
………………..Bir veli Didiği Sultan
…………………..Anadolu ereni…
Gem vurarak binivermiş bir ayıya
Ve yanında gelmektedir müridan
Ziyaret maksadıyla kurulan şehri
Bir de görüşme talebi vardır
Kadim dostu Seyyit Harun’dan
Haberi alan Seyyit Harun,
Toplar bendelerini kement kement
Kocaman bir kayaya yaklaşır
"Deve ol" der atar kemendini
Binerek deve şekline giren kayaya
Şehrin kapısında karşılar
Dostu Didiği Sultan'ı.
……...Keramet ehli iki pir,
…………….Buluşurlar böylece
…………………Seydişehir girişinde.
Didiği Sultan, bindiği ayıdan iner,
Onu dağa sürer.
Seyyit Harun'da bindiği taş deveyi çöktürür,
O da iner.
Böylece halleşip görüşürler.
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*
İki ırmak zaman denen bir denizde kavuşsa
Saçın çözen bulutlardan “Hak Hak!” diyen ses gelir.
Güvercinle bir örümcek altın kumda buluşsa
Dolu yağar, çatlar saatlerin toz tutmuş camı
Sevdalı akreplere her Cuma vakti,
Dönmek için yeniden
Yeniden heves gelir
*
Seyyit Harun'un bindiği taştan deve,
Çöktüğü yerde olduğu gibi kalır.
Yüzyıllar boyunca,
Deveye benzeyen bu kaya parçası,
Halk tarafından ziyâret edilerek
Anlatılır efsanesi dilden dile
Doğanda yiğitler Ilgın’da ya da Seydişehir’de
Harun adını verir bu sebepden babalar bebelerine
"Deve Taşı" olarak bilinen kaya da,
Kalmıştır bugün Alüminyum tesisleri
Lojmanları arasında…
Mustafa CEYLAN
(GÜLCE-Bahçe)

KÜTAHYA EFSANELERİ
Hava, su, toprak, ateş
Dört yönde, dört unsur, dört temel balam,
Çini derler yüzyıllardır gülümser
Bu dört gerçekle
Türk-İslâm sanatıyla
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Duvarlardan, camilerden, sebillerden
İçimize, gönlümüze; ki tarifi mümkün değil
Onu şimdi anlatamam…
Sırda sır oldum ben insanoğlu
Ellerim içimin kor ateşinde
Kök boyası mavi yeşil ortası
Ben ortanın ortasında mahzun
Anadolu güneşinde..
Semboller giyerim eşyanın, rakamın üstünde
Kaybolurum örtünün örtülecek yüzünde
Aradığım yâr kokusu saçlarımda rüzgârsı
Bir o yana, bir bu yana semahta…
Ve aşk fırınının külhanında
Yana döne suskunluğum yapraksı
İçimin kıyameti yağmur bulutu kadar hafif
Dışımın tonlarca demir betonuna inat.
Çiniler diyarı Kütahya’dan bir yâr sevdim
Eteklerinde turkuaz bahçelerin süsenleri
Alnında çini parlaklığı, yüzünde çini ışıltısı
Gizemli sessizliğin pamuk prensesi sanki
Susarım, o konuşur, ben dinlerim.
Der ki:
“Lâle Allah’ın,
Gül sevgililer sevgilisinin
Servi, sabrın
Bahar dalları cennetin sembolü.
Adem’i balçıktan yaratıp
Ona ruhundan üflemiş Mevlâ.
Kütahya’da çini ustaları da,
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Allah'ın verdiği bilgiyi
Aktarırlar çiniye
Kendi ruhlarını üflerler
Al ateş içinde
Açan çiçek bahçesi
Çiniye, biliyorsun değil mi?
En son hangi usta dokunduysa,
O ustanın el izleri o eserde kalır.
Üstün üstünde, en üstte
'Cam' dediğimiz malzeme,
Yani sır
Kaplanır sırça ile
Ki orası işte Ceylanım,
Gönlündeki sırdır yani,
Herkes görebilir renkleri desenleri ama
Hiçbir zaman ona dokunamazlar.
Dokunsalar da
Üstündeki sır tabakasına dokunurlar.
Sırrın altındaki ustanın ruhuna
Asla dokunamazlar Ceylanım.
ve o sır yüzyıllar boyu yaşar gider
Bir Veysel çıkar Sivas elinden
Dokunur sarı sazın tellerine
Çalar, söyler:
; 'Her kim ki olursa bu sırra mazhar,
Dünyaya bırakır ölmez bir eser,
Gün gelir Veysel'i bağrına basar,
Benim sadık yarim, kara topraktır.'
-IKÜTAHYA ÇİNİSİNİN EFSANESİ
Dul bir kadının,
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Çanak, çömlek pazarına getirdiği,
Testiler, tabaklar, vazolar
Dünyalar güzeli, benzersiz
Hem çok zarif, hem de çok saglammış.
Pazara gelen alıcılar,
Kadının yolunu gözler,
Onun pisirdigi toprak kapları
Satın alabilmek için
Etek dolusu para harcarlarmış.
Çanak çömlek esnafı
Neredeyse iflâs edecek ,
Durumları kötü.
Toplanıp karar vermişler:
-“ Bu ince isçilik, bu saglam çanak - çömlek,
Kadının hüneri değil,
Kullandığı çamurun eseri.
Bizim çamurumuz iyi değil.
Izini izleyelim,
Kadın nereden toprak alıyorsa,
Görelim biz de oradan toprak alalım”
Demişler.
Bir Pazar dönüşü,
Yaşlı kadını izlemişler gizlice.
Gide gide yaşlı kadın,
Bugünkü Kütahya'nın bulundugu yere gelmiş,
Küçümen bir tepeden
Heybesini toprakla doldurup,
Geri dönmüş.
Ondan sonra,
Tüm çanak çömlekçiler buraya üşüşmüş,

468

Atölyeler kurmuş,
Bir şehir yapmışlar.
Adı, o günden sonra
"Seramorum" yani "Seramik şehri" olmuş.
Daha sonra
"Koteyum" denen bu şehre,
Selçuklularla birlikte
“Kütahya” adı verilmiş.
-IIKÜTAHYA KALESİNİN EFSANESİ

Bir zamanlar Kütahya’da
Minareden uzun, olağanüstü,
Dev gibi iri ve güçlü
Adamlar yaşarmış;
Ömürleri de boyları gibi uzunmuş.
Bazıları susadığında eğilip
Kente üç kilometre uzaklıktaki
Felent çayından su içerlermiş.
Bir gün bu adamlara liderleri
Yan yana dizilmelerini emretmiş,
Dizinin bir ucu yoncalıya
Diğer ucu Nemrut Kayası’na ulaşmış.
Nemrut Kayası’ ndan
Parçalar kesmişler oda büyüklüğünde;
Sonra onları, elden ele vererek
Gulam köyü yakınına,
Kentin yanındaki
Hisar Tepe’ye taşırlar.
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Bir söylentiye göre
Şimdiki Enne Köyünün adı
Bu olaydan kaynaklanır.
Daha önceleri “Elele“ olan köyün adı
Zamanla Enne’ye dönüşmüştür..
Kalenin yapımı uzun sürer.
Bedenler, örülür
Su mahzenleri kazılır
Ve yer altı yolları yapılarak,
Görkemli bir kale yükselir.
Bu sırada
Bin yaşına yaklaşmış olan başkanın,
Bir oğlu varmış.
Kale bittikten hemen sonra
Henüz bıyıkları yeni terlemiş olan
Başkanın bu oğlu
300 yaşındaymış
Ve birden ölüvermiş.
O güne kadar ölümle ilk kez karşılaşan babanın
Bükülür beli
Ve yaptığı kaleye bakar bakar;
“Üç yüz yaşında oğlum öldü arkadaş,
Bu diyarda ölüm olduğunu bileydim
Koymazdım taş üstüne taş” der.
Mustafa CEYLAN
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MALATYA EFSANELERİ
Malatyalı;
………Kirvedir,
……….Ağadır,
…………Haladır,
…………..Bacıdır
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……………Ve babadır.
Malatyalı semah döner;
………...Hızır Semahı,
……………Bozok Semahı (Kırklar Semahı),
………………Demdem Semahı (Dem Geldi Semahı),
…………………Arguvan Semahı,
………………..Kırat Semahı
Malatyalı halay çeker:
……….Ağırlama,
………….Alkışta,
……………Aşırma Halayı,
………………Arapgir Halayı,
………………….Bapuri,
……………………Berde,
……………………….Beşayak,
………………………… Çarşı Halayı,
…………………………….Çeçer,
………………………………Cezayir oyunu,
…………………………………Dillan,
…………………………………….Değirmenci Halayı,
………………………………………Gelin Halayı,
…………………………………………Gerzani Halayı,...
Malatyalı halayda: Davul, zurna, kaval, bağlama, tef, darbuka,
klarnet, saz ve cura gibi çalgılar çalar.
Cihanın en güze kayısısı
Malatya’da yetişir,
Ve Malatyalı
Bakın,
Kayısı ile
Kaç çeşit yemek ve tatlı yapar :
Kayısı Dolması,Kayısı Reçeli,Kayısı Marmelatı, Kayısı Pestili, Kayısı Pulpu,
Kayısı Pekmezi, Kayısı Suyu, Kayısı Nektarı, Kayısı Lokumu, Kayısı
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Konservesi, Kayısılı Gofret, Kayısılı Büsküvi, Kayısılı Pasta, Kayısı Ezmesi,
Kayısı Tatlıları, Dondurulmuş kayısı, Kayısılı içecekler, Yeşil Kayısı Turşusu,
Kayısı Şekerlemeleri, Kayısı likörü, Ekstrüzyon kayısı mamülleri, Kayısılı
Patates Dolması, Badem Ezmeli Tart, Hindistan Cevizli Bavarois, Kayısılı
Hindi Dolması, Kayısılı Bohça, Jelatinli Kayısı Tatlısı, Kayısı Merengi,
Kayısılı Mus, Kayısılı Krema, Milföylü Kayısı, Kayısılı Yumurta, Badem
Kremalı Kayısı Tatlısı, Kayısılı Parfe, Kayısılı Pilav.
Ve
Sıra geldi binlerce efsaneden
Bir tadımlık sunmaya :

Battalgazi Yöresi Kırklar
(Kırk Kardeşler) Efsanesi
Zamanın birinde,
Halk arasında yaşayan
Bekâr bir bey varmış.
Bir türlü kız beğenmezmiş.
Gel zaman git zaman bu bey,
Bir kervanla gelen Rum kızını görür,
Aşık olur
ve
Yalvarır Allah'a :
"Allah'ım bu kızı nasip et de bana
Evlât yüzü gösterme."
Efsane bu ya,
Bey’ in bu duası kabul olur.
Ve bu Rum kızını
İstetir babasından.
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Hristiyan olan kız babası
Vermek istemez,
Fakat
Kızının da Bey’e gönlünün olduğunu ögrenince
Şart koşar:
“Bey’den kırk torun ister.
Ancak bu şekilde
Kızının Müslüman olmasına izin vereceğini
Ve hayatları boyunca onlara
Destek olacağını söyler.”
Allah'a ettiği duayı unutan Bey
Bu şartı kabul eder,
Evlenir Müslüman olan sevgilisiyle.
Bu evlilikten
Çocukları olmaz uzun süre,
Bey karısını kaybetmek korkusuyla
Devrin hekimlerini dolaşır,
Bir türlü bulamaz çaresini.
O zamanlar
Yörede yaşayan bir şeyhin
Yanına giderek
Ondan yardım ister.
Şeyh daha önce
Allah'a vermiş olduğu sözü hatırlatarak,
Ona dualar okumasını öğretir.
Rüyâ görür Bey,
Evine döndükten sonra.
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Bir anlam veremez rüyâsına .
Tekrar gider o ermiş kişiye.
Ermiş adam
Yapar rüyânın tabirini,
“Ve kırk tane çocuğunun olacağını
Ve bu çocukların hiç birinin
Uzun süre yaşamayacağını” söyler.
“Öldükten sonra bu çocukları
Bir tepeye gömmesini ister.”
Dediği gibi Ermiş’in
Bey’ in çocukları olur.
Ama hiç biri uzun süre yaşamaz
Ve Bey uyar tavsiyesine
Kendi elleriyle gömer belirtilen tepeye
Beşik şeklinde bir taş koyar tepeye de.
Bu olay
Şehir halkının üzerinde
Büyük etki bırakır.
Böylece burası kırklar adıyla
Kutsal bir yer haline gelir.
En sonunda bey ve karısı da ölür
Ve onlar da gömülürler aynı tepeye.
Bu gün çocuğu olmayanlar
Gelip bu beşiği sallayarak
Dileklerinin olmasını isterler.
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Gıdı - Gıdı Kuşu Efsanesi
Efsaneye göre
O zaman ki adı Derindere’dir Darende’nin
Ve Kılıçbağı Mahallesi'nde
Biri sekiz yaşında
Biri de on yaşında,
Küçüğü kız, büyüğü oğlan
İki çocuk varmış.
Öz anaları ölmüş,
Babaları da evlenmiş bir başka kadınla.
Üvey anaları bu çocukları
Çok mu çok döver
Hiç bakmazmış.
Babaları da
Üvey analarının sözüne kanar
Çocukları üstelik,
Bir de kendisi dövermiş.
Efsaneye göre
Babaları evlerine bir keçi almış.
Bu keçinin de iki tane gıdiği (yavrusu) olmuş.
Bir gün üvey anaları
Bu gıdiklerı (Keçileri) yaymak için
Çocukların önüne katar.
Çocuklar da kendi bahçelerinde
Gıdikleri yayarlarken
Aralarında oyuna dalarlar.
Çocuklar oynarken
Gıdikler de birbirlerini toslayarak
Bahçeden çıkıp gitmişler.
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Çocuklar da
Aradan epey zaman geçtikten sonra
Bir bakmışlar ki
Gıdikler bahçede yok.
Aramışlar, taramışlar bulamamışlar
Ve gelip üvey analarına söylemişler.
Üvey anaları da çocukları bir iyice pataklamış,
Ve “gidin gıdiklerı bulup getirin!” demiş.
Çocuklar da
Tekrar gıdikleri aramaya başlayınca
Zaman geçer akşam olur, hava kararır.
Bu defa çocuklar
Büsbütün korkarlar.
Evin yolunu şaşırırlar.
Korkudan titreyip dururken ikisi de
Çocukların büyüğü olan oğlan,
Bacısına der ki :
-“Gıdikleri bulamadık, yolumuzu da yitirdik, eve gidemiyoruz.
O zaman biz de Allah'a yalvaralım da
Bizi burada bir kuş etsin de
Üvey anamızın ve öz babamızın dayağından
Kurtulalım” demiş.
Hemen Allah'a yalvarmışlar ikisi birden ellerini kaldırıp
-"Allah'ım nolursun bizim ikimizi de kuş et"
Ve orada kuş olmuşlar, uçup gitmişler.
Aradan günler geçmiş.
Bir gün kendi evlerinin damına gelip konmuşlar
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Ve şöyle ötmüşler
-"Gıdı - Gıdı buldun mu, Gıda - Gıda buldun mu?”
O günden hep,
Bilhassa akşam karanlığında uçar
Ve geceleri de “Gıdı Gıdı buldun mu?”
Diye öter dururlarmış.
Bir gün, hava kararmak üzereyken
Avdan dönüyormuş bir avcı,
Bahçeler arasında
Ağaçta garip bir şekilde öten bu kuşlardan birini görmüş.
Kuşun uçmasına fırsat vermeden
Avcı silahıyla kuşu vurmuş, öldürmüş.
Günümüzde bu kuşun yaşadığı sanılıyor.
Bu yörede bilhassa ,
Güneş batıp da hava kararmaya başlayınca,
Gecenin ilerleyen saatlerinde
Bu efsaneye konu kuşun sesinin geldiği söylenir.
Bu nedenle kuşun adı
" GIDI -GIDI Kuşu”dur.
Mustafa CEYLAN

MANİSA EFSANELERİ
Mıknatısın, magnezyumun
Yüreğinin içindeyim.
Başka yerden sorma beni
Şehzadeler şehrindeyim.
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Şifalı bir macun oldum
Kapışılan mesirdeyim
Sultaniye üzümüyüm
Şehzadeler şehrindeyim.
Dokuz zamanlı türküm var,
Vaz geçilmez bir ülküm var,
Ege’ye bak, Manisa yâr
Şehzadeler şehrindeyim.
Zeybeklerin bölgesinde
Ağır ve yürük türküler söylerim,
Barana havaları, semahlar,
Gelin ve kına havaları özüm benim.
Her iki gözümü soracak olursan dostum
“Bugün ayın ondördü,
Gün görünmez Melengecin dalından,
Gündüz Bey, iğdenin dalı,
Kaşık havası,
Kırmızı buğday ayrılmıyor sezinden,
Nalbandım
Ve sigaramın incesi” türkülerimdir
Her iki gözüm, gözümün bebeği hem de.
“Def, daire, dümbelek,
Kaşık, sini, güğüm, kazan” gibi ritm veren
Araçlar çalar oynar kızlarımız
Ve her birisi bir bahar deseni
Duramazsın biliyorum yerinde;
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“Konsol üstünde mumlar, nalbandım,
Ninnaların ninnası, yörük yaylası,
Mermere, düz ovanın çamları,
Ağır hava, donuna bak donuna,
Bahçelerde börülce, kaşık havası,
Gımıldan, hadi yârim, el havası”
Söyler, oynar kızlarımız.
Çalgıları meydanda davul, zurna,
Kapalı yerde ince saz, bağlama,
Keman, kaval, klarnet
Ve darbukadır yiğitlerimizin.
Zeybek oyunlarında
Üçleme, beşleme, atik, eşme
Ortak figürlerimiz…
Harmandalı zeybeği, yeni harmandalı zeybeği,
Aydın zeybeği, Soma zeybeği,
Baylan Cemile, Koca Ümmet,
Çift hava, seymen sekmesi,
Cihan yandı zeybeği, Ayvalık zeybeği,
Ve Dağlı Havası
Yiğitlemelerimiz…

Selam söylen tarihlere
Sard şehrinde Başkentteyim
Spil Dağın rüzgârıyım
Şehzadeler şehrindeyim.
Yedi kızlar türbesinde,
Hatuniye Külliyesinde
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İvaz Paşa camisinde
Şehzadeler şehrindeyim.
*
Mesir Bayramında Bir Manisa Akşamı
Nisan ayı gelende sen gelirsin aklıma
Aşkı söker seherden, bir Manisa akşamı.
Jelâtin kâğıtlara sarılır umutlarım,
Atılır kubbelerden bir Manisa akşamı.
Doğa birden canlanır, ben düşerim yollara
Sesin gelir göklerden bir Manisa akşamı.
Kanuni’nin annesi Hafsa Sultan gülüşlüm
Seni toplayım yerden bir Manisa akşamı.
Mesir Bayramı gibi, bayramım olsun bugün
Anlıyayım gözlerden bir Manisa akşamı.
Kırkbir çeşit baharat, kırk bir kere maşallah!
Kapanmasın tül perden bir Manisa akşamı.
Bilgin Merkez Efendi kaç asırdan bu yana
Kurtarır nice dertten bir Manisa akşamı.
Bir çok hastalıklara, çocuğu olmayana
Bin çaredir kudretten bir Manisa akşamı.
Mesir’misin sen nesin, doyamam asla sana?!
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Gül at şehzadelerden bir Manisa akşamı
Öykün vurdu göğsümden dinledim efsaneni
Anlat durma yeniden bir Manisa akşamı.
Bu Ceylanı koma hiç Spil Dağı’ndan öte
Hikmet çıkar sözlerden bir Manisa akşamı
-II-

Kibele
Manisa Dağı’nın-Siplos’un yamaçlarında
Millattan önceki çağlardan beri
Duruyor nazlı nazlı
Anadolu’nun en eski tanrıçası
Kibele’nin tapınağı
Kıbele kim diye soracaksan şayet
Sen sormadan evvel ben diyeyim, dinle :
Doğurganlık,bereket tanrıçası
Orta Doğu ve Batı dinlerinin hepsini
Etkiliyor derinden
Ve bir efsane geliyor
Yüzyılların sinesinden çağıl çağıl
Bir sevda efsanesi.
Efsaneye göre Kibele, tutkundur
Attis adlı bir delikanlıya.
Dünyanın en kıskanç Tanrıçasıdır ya
Bir kral kızı ile evleneceğini öğrenir
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Sevdiğinin, Attis’in;
Düğüne baskın yapar.
Hepsini çıldırtır,
Orada bulunanların.
Ve sonra sevdalısı Attis’in
Bütün organlarını keser.,
İbret olsun diye
Yere saçılan kanlarla
Toprağı bereketlendirir.
Mesir niye güçdür, kuvvettir, berekettir; anladın mı?
Bereket tanrıçalarının nefesinden olsa gerek
Kibele ve Niobe’ye yapılan törenler
Bir jelâtin sarmalında kırk bir çeşit baharattır tattın mı?
Ve kudret kazanında macun
Gerçekten bile gerçek, anlattın mı?
-III-

Ağlayan Kadın
Manisa’nın doğusunda
Kadına benzeyen bir kaya vardır.
Bir dere üzerine sarkan,
Göz yerindeki oyuklardan
Sular sızan bu kayaya
Ağlayan Kadın derler.
Efsaneye göre,
Yedi kızı varmış.
Yedisini de öldürmüşler,
Kendisini de yaralamışlar.
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Tanrı kadıncağızın durumuna acımış,
Onu bir kaya biçiminde dondurmuş,
Bu bölgeye kondurmuş.
Bu efsane ,
Eski Anadolu tanrıçalarından
Niobe’nin öyküsüdür.
Niobe, Apollon ile Artemis ikizlerinin
Annesi olan Leto’ya:
“Ben altı oğlan,
Altı kız doğurdum.
Sen,doğura doğura
İki çocuk doğurabildin” diye övünmüş.
Bunun üzerine
Apollon altı oğlunu,
Artemis de altı kızını öldürmüş.
Zeus,Niobe’nin acılar içinde
Kıvranarak ağladığını görünce,
Acılarını dindirmek için
Onu bir taş biçiminde dondurmuş,
Bu bölgeye kondurmuş.
Mustafa CEYLAN

MARDİN-EFSANELERİ
Ulu Cami
Bir
Ulu
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Cami,
Camiler içinde bir Ulu Cami
En
Eski
En görkemli
Cami-i Kebir
Mardin içinde
Muhteşemdir.
Minaresi
Artuklu hükümdarı
Kudbettin İlgazi’den,
Dönemin sultanlarından
Hanları, hamamları.
Ulu Cami, Ulu Cami
Aynı secdede, aynı safta omuz omuza
Şafi, hanefi, hanbeli ve maliki.
Mardin'de ulemalar
Günlerden bir gün
Toplanırlar bir araya;
Altın bir zincir üzerine bir tılsım yapıp
Asarlar bunu
İki minare arasına
1885 ylındaki bir depremle
Yıkılınca minarenin biri
Yitirir Akrep tılsımı işlevini.
Ama öyküdür bu ya
Kimseyi yılan sokmamıştır Mardın’de
O zamandan beri...
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Minarenin Aşk Öyküsü
İnci danem, sevdiğim Mardinlim
Neredeysen ses ver sesime gayri.
Tut ellerimden tut, bırakma sakın
Sensiz gurbetlerde çıldırıyorum.
Al götür beni Mardin’e, doğduğun yere
Başım dönsün başım
Hem Mardin’i hem seni seyretmekten;
Çay bahçeleri yanında
İşte Şehidiye Medresesi
Çıkar üç boyutlu bir sanal tura
Sana hasretim, sana
Bakma kusura.
Mezopotamya'ya karşı
Keyif çatan cami minarelerinin kenti Mardin,
Mardin’i sevdim sende, Mardin’de sevdim seni.
Her cami minaresinin bir aşk öyküsü varmış
Örneğin Mimar Lole
Bir çok esere imzasını atmış
Aşık olmuş ya Müslüman bir kıza
Aşk böyledir işte İnci danem,
Adamı günaha sokar,
Adamı adamlıktan çıkarır,
Hayır o da yetmez Lole’de
Dininden bile çıkarır, öyle değil mi?
Çılgın mimar,
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Sevdası yüeğinde atom bombası
Her çizgide, her şekilde yüreğini milyona böler
Her parçayı milyarla çarpar.
Müslüman olmak ister Lole,
İçindeki bu aşk ile
"Öyle bir minare yapacağım ki bu minarenin
Sanatkârane güzelliğinin
Eşi benzeri olmayacak..." der...
Bu aşk, bu derun sevda ile
Yapar
Şehidiye Caminin minaresini
Yapım sırasında
Nakış nakış işler
Duygularını, sevgisini taşlara,
Şehidiye Caminin minaresi
Güzeldir değil mi?
İşte İnci danem
Sır bu aşktır....

Peygamber’in Ayak İzi
Kutlu bir ana hatrına
İnşaa edilmiş
Hatuniye Medresesi
12. yüzyılda.
İçinde ayak izi var,
Hz. Muhammet' in
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İnsan bu ayak izine
Saatlerce bakmak
Her zerresine
Dokunmak istiyor...
Ve efsanesini Mardinliler
Şöyle anlatıyor:
Çok eskilerde
Şehir çok sarp bir mekanda
Konumlandığı için
Mardin şehrini
Kimse teslim alamaz...
Mardin birçok kuşatma görür
Ama konumunun sertliği sebebiyle
Geçit vermez...
Yavuz Sultan Selim Han
Mısır seferine giderken
Diyarbakır ve Mardin civarlarından geçer...
Müslüman olan Mardin halkı
Kendi gönlüyle şehrin anahtarını
Teslim ederler,
Yavuz'un komutanlarına...
Hoşuna gider bu davranış
Sultan Selim’in
Mardin’e
Ödül vermek ister...
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O Ulu Sutan,
Mekke yolculuğu yaptığı sırada
Bir kısmını kutsal emanetlerin
Bırakır Mardin emirine...
Bu ayak izi de
Sultan Selim Han hediyesi
Kutsal emanetlerden bir parça.
Kutlu bir ana hatrına
İnşaa edilmiş
Hatuniye Medresesi
Böyle bir değeri
Saklamakta sinesinde…

Medrese Duvarında Kan
15. yüzyılda Akkoyunlu hükümdarı
Cihangir oğlu Kasım Sultan
Adını ad vermiş eserine
Demiş ki:
Kasımiye Medresesi.
Öykü şöyle:
Sultan şehre geldiğinde
Onarmak için burayı
Uğraşır, didinir, çırpınır
Nihayetinde kenti taçlandıran
Ve günümüze kadar ayakta duran
Çok amaçlı bu mükemmel yapıyı yaptırır
1469 yılında.
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Aslında Kasımiye Medresesinin hikayesi
Kasım Padişah'ın hazin hikayesidir...
Derler ki:
Kasım Sultan halk tarafından sevilen,
Merhametli ve adil bir sultanmış...
Onun bu kadar çok sevilmesini
Amcası, çok kıskanır...
Amca olan Uzun Hasan,
Yeğeninin kendisini öldüreceğinden korkarak
Kasım Sultan’ı öldürür...
Sevilen bu sultanın başında
Kız kardeşi Sultan Hanım ağıt yakar,
Feryat eder,
Yeri, göğü ağlatır,
Kardeşine sarılıp ağladıkça
Başındaki tülbenti
Kana bulanır...
Sultan Hanım ağlarken
Başından çıkardığı tülbentini salladıkça,
Kan olur
Medresenin duvarları.
Ve yalvarır Rabb’e sığınıp
Der ki:
“Dünya durdukça
Bu kan lekeleri bu duvarlarda kalsın
Ey Yüce Mevlâ’m!
Kalsın ki, insanlık ibret alsın!”
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Bu kan lekeleri
Medresenin duvarlarında halâ dururmuş
Ve çıkmazmış,
Yıkamakla, silmekle…
Kardeşin kardeşe döktüğü kanlı göz yaşıdır,
Kardeşin kardeşe kan çiçekleridir
Duvarlarda gün ışımasında parıldayan lekeler
Offf canım, of,
Oyy sultanım oy…
Mustafa CEYLAN

MERSİN - TARSUS EFSÂNESİ

ESHAB-I KEHF EFSANESİ
Sağında Mekselina, Mislina ve Yemliha,
Putperest imparator Dokyanus ortada
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“Ashab-ı yemin”di bu üçünün adı…
Solunda oturur bir başka üçlü
“Ashab-ı yesar” derler adına
Debernuş, Şazenuş ve Mernuş,
Müşavere heyeti bu..
Saltanattır doğrusu
Bir yanda onca put
Kabul etmezse
Kul, köle, bay
Gelirdi
Taput..
*
Asırların tırnağında inananın kanı var
İman eden gül bahçesi, inanmayan canavar
*
Ve
Duydu
Dokyanus
Sağında ve
Solundakiler
Tapmaz putlarına
Öfkelendi, bağırdı
'Halk kılıçtan geçiyorken
Bu nasıl bir cürettir hayret! '
Sallandı taht, zulmile sallandı
Haberdi bu, dallandı, budaklandı
Sağda ve solda bir anda yankılandı...
*
Cehennemler göğsünden, yıldırımlar yağdırsa,
...............................................İnanana vız gelir
Gereken bir zamanda hicret derler ay gelir,
.............................................Parlayan yıldız gelir.
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*
Dokyanus krallar kralı
Zalimlikte okyanus.
Belalı bir hükümdar
Putlarına sevdalı
............Süre tanır, süre
..............Hem sağına, soluna
.................'Dönün ey gençlerim dönün
..................Girin haydi koluma'
Dese de;
İnanmıştır bu gençler, Yaradan bir, sine bir
Altın tahtlar toz olur, yaşayan yalnızca Bir.
Dönmez, dört yandan ölüm gelse, inanan asla
dönmez
İman, bir kutlu ışıktır parlar, çağ söner, iman
sönmez.
*
Şehre yakın bir dağ
Dağ ki, kutlu duruşlu
Dağ ki ırmaklı, kuşlu
.................Düştüler dağ yoluna
....................Yolda giderken
...........Rastladılar Kefeştetayyuş adında bir çobana
...........................Çobanın köpeği Kıtmir
.............................Bırakır mı onları
...............................O da peşlerinden...
Yolculuktur böylece
Dağa, dağdaki mağaraya.
Dağ ki ırmaklı, kuşlu
Dağ ki, kutlu duruşlu
*
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Mağara mağara, örümceğe ağ, güvercine aşk
Garip çobanların Kıtmir’ine sımsıcak yuva
En görkemli bir saray çile yolcularına,
Mağara, mağara; yürekler kadar geniş
Zamanın gözbebeği, ihtişamlı köşk.
Hicret güneşine düşen serinlik …
Yum gözünü özümün özünde
Karanlıklar çıksın aydınlığa
Çağıralım o kutlu sevgiliyi
Cümbüşü başlasın olur mu; susmasın? !
İçimdeki o mübârek son coğrafyanın…
Örseler kapıları öldürmek için bizi
Hiçbir şey eksiltemez gönülden sevdiğimizi
Ver dizini dizime, yaklaş, duyayım nefesini..
*
Görürsün ki,
Güneş doğduğunda
Yönelir mağaranın sağ yanına,
Ve battığında sol yandan
Ilıman çizgilerle keser-geçer…
*
Kaçtıklarını haber alıp
Gizlendikleri yeri öğrenince
Kral, adamlarıyla gider mağaraya
Taş duvarla ördürür mağaranın ağzını
Maksadı, öldürmektir iman yolcularını.
*
Çevir köhne tarihin, kan damlayan yüzünü
Bakayım bir yüzüne, okuyayım özünü..
Dağlar, kayalar, taşlar, ses verir mi her sese?
Fânidir, gelip geçer; taht, makam, para, kese
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Madde neye yararmış, göstereyim herkese?
Çevir köhne tarihin kan damlayan yüzünü
Bıraksın öyküsünü şu çıfıt çarşıların
Mâziyi anlamadan, ağarmaz, gelmez yarın
Efsânesi, destanı, nasılmış ulusların?
Bakayım bir yüzüne, okuyayım özünü
*
Der ki:
En Yüce Kitap meâlen:
“Yıllar yılı mağarada onların kulaklarına vurduk
Derince bir uyku verdik onlara….
Çobanın köpeği kapıda, onlar içerde
Tam üçyüzdokuz yıl uyudular serince…
Döndürüldüler sağdan sola, soldan sağa
Yeri geldiğinde…
Uyudular zamanın ve mağaranın
Serin selvilerle dolu taş yatağında…”
*
Geçer…
….Zaman su,
……..Zaman yel
……….Akar geçer,
………….Eser geçer…
Üç yüz dokuz yıldır bu
…….Hikmeti derin,
………..Bilenler bilir nedir, nicedir
……………Hikmeti
………………Bu geçen senelerin…
Ve
Gene der ki:
En Yüce Kitap meâlen:
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“Aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik
(uyandırdık) .
İçlerinden bir sözcü dedi ki: 'Ne kadar kaldınız? '
Dediler ki: 'Bir gün veya günün bir (kaç saatlik) kısmı
kadar kaldık.'
Dediler ki: 'Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir;
Eklediler: Şimdi birinizi bu paranızla şehre gönderin de,

………..Hangi yiyecek temizse baksın,
…………..Oradan bir rızık getirsin;
……………..Ancak
…………………Oldukça nazik davransın
…………………….Sakın sizi kimseye sezdirmesin.'
*
Konuşurlar, verirler kararı:
Yemliha’nın elbise değiştirerek
……Halini kimseye bildirmeden
……….Gidip gelmesini uygun görürler.

Yemliha, bunu kabul edip şehre geldiğinde
Çok değişmiş bir şehir bulur.
Geçmez elindeki akçe, iş görmez
Ve şaşırır kalır çarşıda esnaf.
………Değişmiştir zaman, değişmiştir devran,
…………..Dokyanus dahi kalmamıştır ortada.
…………….Putlar yıkılmıştır, birer birer
Hemen haber verirler yörenin kralına
Yemlihayı görenler.
……………Düşerler arkasına
………………Bulurlar mağarayı
………………….Mağarada gençler huşu içinde
……………………Mağarada zaman güvercin
zikrinde
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Şaşkındır halk, şaşkındır görenler,
Çözümü zor bir olaydır anlatılır:
……………..Bir anda görünmez olur
…………….Işıktan elbiseler giyinir, inanan gençler
……………………Göremez madde gözüyle insan
………………….……Bilemez gerçeğini eşya, boyut,
………………………….Akıl erdiremez bu fâni han..
Yedi kuş uçar göğün yedinci katına
Yedi değil ondört kanat şakırtısı boşlukta
Dinleyelim güvercin zikrini,
Yalan söyleyen tarih sen sus da!
…...Kaç ondört asır daha bu öykü
………Anlatılacak bu efsâne işte…
…………Anlatılacak Tarsus’ da…
Mustafa CEYLAN
(GÜLCE-Bahçe)

MUĞLA - FETHİYE
BELCEKIZ EFSANESİ
Ölüdeniz Belcekız'dır bana göre.
Çok eski zamanlarda
Buradan geçen gemiler
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Açıkta demirledikten sonra
İçme suyu almak için
Sandallarla çıkarlarmış kıyıya.
Gemiler, gemiler, gemiler geçende Belcekız’dan
Su güneşi çırılçıplak soyunmuş yıkanırdı sularda
Dalgaların ak köpüklü gelinlik sunduğu kıyılarda
Gönüller dolusu ihtilâller olurdu, ard arda..
Günlerden bir gün, ihtiyar bir kaptanın
Yakışıklı oğlu, su almak için çıkmıştı bu kumsala,
Dünyanın en güzel kızı, Belcekız’ı görünce
Vuruldu sevda kuşları, yaralandı yüreği
Ve nakışlandı silinmez izlerle, efsaneye, masala.
Gördüğüne iyi bak, alnına düşen ışık ise teslim ol
Kurtuluşun yoktur, içindeki yangından.
Cism-ü canını yok say, bu aşkın yıldırımından
Asla çare bulamaz, dostun, eşin, yaranın.
İhtiyar kaptanın yakışıklı oğlu
Görür görmez Belcekız’ı
Aşk yanardağının kraterine düşüvermiş
Belcekız ipek yaprak, ışıltı, yağmur,
Belcekız çiğ damlası, berrak
Belcekız, yakışıklı delikanlıyı
Görmezlikten gelememiş,
Şu feleğin işine bak.
Bir kor ateş de Belcekız’ın canevine,
Delikanlı suyu alıp gitmiş, mecburen
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Içi yana yana tutmuş gemisinin yolunu.
Çok geçmeden de gemi,
Demir alıp uzaklaşmış kıyıdan.
Belcekız unutamamış bu yiğidi
Gidip gelip kollamış aynı kıyıyı,
Yolunu gözlemiş, gelir diye suya.
Bizim Yakışıklı da
Kıyıda bırakıp gitmek zorunda kaldığı
Güzeller güzelini unutamamış elbette;
Yolu buralardan geçtikçe
Uğramadan geçemiyormuş
Yüreğini, can evini yakan kıza.
Bir gün,
Belcekız’ ın olduğu koydan geçerken
Genç kaptanın gemisi
Müthiş bir fırtına patlamış havada, suda;
Genç adam babasına :
“Bu koy, korunaklı
Hem de güvenlidir baba” demiş,
Oraya gitmek istemiş.
Baba,
Oglunun yalan söylediğini sanmış;
Oğlunun gönül macerasından haberdarmış.
“Sırf kıza ulaşmak için yalana başvuruyor,
Gemiyi bile parçalamayı göze alıyor, şuna bak” demiş;
Başlamış, oğluyla kavga etmeye.
Dalgalarla birlikte
Kavga, büyüdükçe büyümüş baba oğul arasında.
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Tam gemi kayalara çarpmak üzereyken ihtiyar kaptan,
Bir kürek darbesiyle fırlatıvermiş oğlunu
Dev dalgaların ortasına.
Hiç zaman yitirmeden yapışmış dümene,
Fırtınayla boğuşacağını zannederken
Birden deniz dönmüş ve tekne
Çarşaf gibi dümdüz bir koya girmiş.
Oğlu gözünün önünde can verirken, kayaların üzerinde
Sevgilisini bekleyen Belcekız da, dayanamamış buna
Suya atmış kayalıklardan kendini, sevdiğinin ardından.
İşte o gün bu gündür, “Belcekız” demişler kızın öldüğü yere,
Ve “Ölüdeniz”, oğlanın öldüğü suya…
Belcekız’dan Ölüdeniz’e her sabah her seherde
Su kuşları uçar çığlık çığlığa, gördünüz mü hiç?
Yeşille mavinin gizemi düşer sulara hissedersiniz
Dolar içinize belli belirsiz, tarifsiz, ılıman havalar,
Yaşadığınızı anlara, şükredersiniz.
Bir türkü söylersiniz bir türkü
Belcekız’ ın sevda türküsüdür söylediğiniz..
Mustafa CEYLAN

MUŞ EFSANESİ
Burası Muş’ tur
Olan olmuştur,
Her taşı bir yakut
Ovası hoştur.
Yolun en ucunda senelerdir duruyor
Öğretmen evi can balam
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Alnımıza günden, güneşten evvel ışığı
Muştularla vurmuştur.
Bir düzlük var güneyde
Kurtik Dağı üstünde
Kızıl Ziyaret Tepesi derler bilirsin,
Muhteşem güzellikde…
Efsanesi anlatılır, dilden dile duydun mu?
Kaybedip kendini öykünün gizeminde
Ya çoban, ya ağa oğlu oldun mu söyle?!
Kenarları çizgili nefes kesen Muş lalesi
Çift kanatlı kapılardan, dantel dantel perdelerden
Ve avluların ışıklı gölgelerinden,
Bağlardan, bahçelerden
Gençlik yıllarınıza çeker götürür sizi
Götürür de sırma saçlım, lâle dudaklım,
Ziyaret Tepesi düzlüğünde
Usuldan akan bir zamanın sinesine yatırır,
Karşı koyamazsınız buna,
Doğru değil mi, söyle?!
Kapandığında ağırdan göz kapaklarınız
Bir Gülce Ana gelir ılıman sesli
Bir elinde kirmeni çevirir,
Dili baldan tatlı,
Başlar anlatmaya :
Oğul oğul bey oğul,
Hayatta ders verir her şey
Bakan göze, duyan kulağa
Hay oğul…
Ağa oğluyum diye böbürlenme, doldurup göğsünü havayla
Bakma tepelerden karınca olsa da hasmın,
Sen senin içindeki düşmanın çelmesinden koru kendini
Sen seni kilitle, sendeki parmaklıklara.
Zorlama olayları, gidişata dikkat et, gücün yetmez, alın yazına
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Ağan ölür, yıkılır güvendiğin dağ
Sevgisiz su akmaz, yağmaz yağmur, rüzgâr bile esemez
Zor oyunu bozar derler, bozamadığı o kadar çok yer var ki
Dikkat eyle, sev sevil, saygı göster sevene, sevgisine ay oğul!
*
Bir zamanlar
Kızıl Ziyaret Tepesi'nde yaşayan
Fakir bir adamın,
Güzeller güzeli bir kızı varmış.
Periden daha alımlı olan kızın
Destanmış güzelliği dillere.
Sevdalıymış kız bir çobana, yavuklusuymuş.
İki sevdalı bir araya geldiklerinde,
Kuracakları yuvayı konuşur, gelecek mutlu günlerin
Özlemiyle yaşarlarmış.
Fakat;
Yine aynı yörede yaşayan
Zengin mi zengin bir ağa varmış.
Bu ağanın da şımarık mı şımarık
Bir oğlu.
Kızın güzelliğini duymuş ya;
Gidip istemiş babasından.
Kız, “Ben ağa oğlunun olmam” demiş.
Ağa oğlu da,
“Ben ki bu yörenin ağasının oğluyum,
Beni istemeyen kızı zorla da olsa alırım” demiş.
*
Anadolu baştan sona
Fakir çoban, güzel kız
Zengin ağa oğlu dolu;
Şu gördüğünüz insana benzeyen taşı siz,
Normalinden bir kaya mı sanıyorsunuz?
Şayet öyleyse yavrum, aldanıyorsunuz;
Aldanıyorsunuz…
*
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Bizim Ağa oğlu da alarak adamlarını
Gitmiş kızın yaşadığı Tepe'ye.
Kız ve sevdiği çoban;
Habersizler Ağa oğlundan,
Zorbalığından.
Ağa oğlu, dikilmiş karşısına
Daha önce söylediklerini
Bir kere daha tekrarlamış
“Ya benimsin, ya toprağın
Yâr etmem kimseye
Benimsin benim.”
Narasını atmış.
Korkmuşlar, ürkmüşler bu zorbadan
Onlar kaçmış, kovalamış Ağa oğlu
Ve adamları iz sürmüş peşlerinden,
Dik bir uçurumun başına kadar.
Kız, çaresizlikten
Yalvarmaya başlamış Allah’a.
“Yarabbi, ne olur,
Beni bu adama yâr edeceğine,
Yer yarılsın da ikimiz birden yerin içine girelim.” demiş.
Allah, kabul etmiş kızın duasını.
Ve kız duasını tamamlar tamamlamaz
Yarılmış yer; kızla yavuklusu
Yarılan yerin girmişler içine.
Yerin içine girerken,
Kızın bir tutam saçı,
Kalmış dışarıda.
O gün bu gündür, yemyeşil çimenler çıkar,
Kızın bir tutam saçının dışarıda kaldığı yerde,
Bu yere, Ziyaret Tepesi’ne gelenler,
Bu efsanevi âşıklara dua ederler.
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*
Her taşı bir yakut
Ovası hoştur.
Olan olmuştur,
Burası Muş’ tur.

Mustafa CEYLAN

NEVŞEHİR-PERİ BACALARI EFSANESİ
Sen, beni hiç sevmedin,
Sevemedin ki.
Gönül sazım suskun geldi, suskun gider
Parmak uçlarınla sarı tellerime
Değemedin ki.
Boz toprağın, harman yerlerinin çocuğu ben,
Hesap, hile düşünmeden açık yürekli
Sevdiğine sevdim diyen,
Sevmediğine sever gözükmeyen…
İnsanlarla periler iç içe yaşarmış bir zamanlar
Göreme’de, Ürgüp’de, Nevşehir’de
Gözlerinden belli peri iksiri var kanında
Bakışların, gülüşün, ses tonun bile ölçülü,
Üzüm şırasının içinden çıkmış saçların
Nefesin bayıltıyor seveni oy canım oy!
Sehere bin balon sallanışı göklerden
Ve dudaklarından renk almış, kopmuş gelmiş
Gonca güller
Avanos bahçelerinden…
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Sazın, sözün, cümbüşün tam ortasındasın
Eğlenceler içindesin, perisin, oy canım oy!
Sen, beni hiç sevmedin,
Sevemedin ki,
Kan basıncımız farklı farklı belki de ondan,
Nerden mi biliyorum?
Zambak mavisi duruşundan,
Peri bacası mektuplarından
Dur, uzaklaşma, yaklaş hele,
Sana bir efsane anlatacağım,
İnsanlar ve perilerden…
Dedim ya,
Perilerle insanlar yaşarmışlar aynı yerde
Yardımcı olurmuş periler insanlara her konuda
Düğünlerde saz, söz eğlence herşeyi yapıp,
Eğlencelerde üzüm şırasının içine girip,
Sarhoş ederlermiş insanları.
Nerede şenlik,eğlence varsa
Orada periler insanların hizmetindeymiş.
Böyle yaşayıp giderken
İnsan padişahının oğlu,
Peri Padişahının kızına
Sevdalanır, vurulur, âşık olur.
Sen, aşkı zaten bilmezsin ya,
Peri padişahının kızı da bilir miydi acaba?
Neyse, dönelim efsanemize oy sultanım oy!
Derin derin düşünüp insanlar
"Periler çoluk çocuğumuzun arasına

505

Karışırsa halimiz ne olur?" diye
Kaygı duyarlarmış.
Bir şüphe düşmesin yüreğe,
Sevda ağacını özünden çürütür.
Çürükten, çarıktan yuva kurulur mu sanıyorsun?
İmkânsızın imkânsızı,
Perilik büyüsünü yapsan da uykulu gözlere
Yemin ediyorum, silemezsin şüphenin izini.
Sonunda büyür büyür büyür
Şüphe
Ve
Perilere savaş açar, insanlar.
Avcı kılığında
Perilerin yaşadığı kayalara saldırırlar.
Birer güvercin olup uçan periler
O gün bu gündür,
Buralardaki sayısız güvercinlikte
Hayatlarını sürdürmekteler
Kanat kanat sen gibi, senin gibi
Güvercinler…
Derler ki oy civaım oy!
Hani “Avcılar Kasabası” var ya oraya :
Perilere savaş açan avcıların yurdu.
Uçhisar ve Ortahisar'sa
Savunma noktalarıdır.
*
Kapadokya, Kapadokya
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Muhteşem atların ülkesi.
Bir zamanlar,
Göreme yeraltı kentlerinde
Yaşayan devlerin sesi.
Birbirine açılan odaların kapılarındaki
Değirmentaşından büyük sürgüleri ben açamam ya.
Ah Perisine yandığım yağız atlar ülkesi ah!
Kapadokya, Kapadokya!
Ben bozkırın evlâdı, nasır tutmuş ellerim
Hileli, hesaplı olamadım asla, olamadım.
Ürgüplü Refik Başaran’dan bir türkü söyle bana
İçinde olmasın ayrılık, acı ve elem,
Düşlerimi doldur balonların cümbüşüyle istersen
Büklüm büklüm bu yollarda her şey olur, her şey
Sen
Gülümsersen…
Mustafa CEYLAN
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NİĞDE EFSANELERİ
-I-

Güllü Baba Efsanesi
Doğu seferine çıkar Selçuklu Sultanı
Mevsim kış, hava buz gibi, kuş donuyor gökte
Yollar kapalı yollar, geçit vermez soğuktan
Kar, tipi, bora, ayaz kesiyor saatleri
Koskoca ordu Küllüce denen yerde durmuş
Silahı tutamıyor askerlerin elleri
Üstelik açlıktan asker kırılmak üzre…
Tipi tipi tipi
Göz gözü görmez gibi
İçin, dışın buz,
Beyaza boyanmış kaşlar,
Küllüce köyünde soğuktan
Yarılır ortadan taşlar…
Tipi biraz azalınca Sultan,
Karşıda bir kulube görür.
Atını sürer, kapıyı çalar.
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İçeride ak sakallı, nur yüzlü bir Türkmen kocası,
Ocakta çorba kaynamakta…
Kendini tanıtmadan daha
Yaşlı adam konuşmaya başlar:

"O...geldin mi?
Bende seni bekliyordum.
Üşümüşsündür
Geç şöyle ocağın başına.
Askerlerinde üşümüştür.
Onlara bir çıra gönderelim de ısınsınlar.”
Sultan şaşırır.
Ocağın geçer başına,
Yaşlı adam ocaktan bir çıra alıp
Uzatır nöbetçilerden birine.

"Al bunu evlât, götür askerlere
Isınsınlar,
Az sonra çorba da hazır."der.
Sultan dayanamaz

"Bu çırayla tümü ısınacak,
Bu tencereyle de tümü doyacak askerin,
Öyle mi?"der.
Yaşlı adam
Tatlı bir gülümsemeyle
Başını sallar, “evet” dercesine.
Bir süre sonra ordu çadır kurar,
Koca bir meydan ateşi olur küçücük çıra,
Kaynayan çorba
Karavanalara dağıtılır kepçe kepçe,
Ama bir türlü bitmez.
Sultan
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Yaşlı adama teşekkür eder
İzin ister.
Onu sınamak için de
Bir kese altın uzatır.
Yaşlı adam

"O bize değil size gerek.
Bizim Dünya malında gözümüz yok.
Biz gönül adamıyız" der.
Sonra da koynundan
Kış olmasına rağmen
Dalından sanki yeni koparılmış
Canlı bir gül dalını sultana uzatır.
Sultan
Yaşlı adamın ellerini öper bir kez daha:

"Bundan sonra senin adın
Güllü Baba olsun" der.
O günden sonra
Gülü Baba’ nın kulübesi yakınında
Bir köy kurulur.
Adına da “Güllüce” denilir.

Bor'a ilişkin Efsane
Zamanın birinde bir ülkede
Bir prenses yaşamakta güzeller güzeli
Bu prensesi çok sevmekte halk.
Günün birinde hastalanır prenses,
Hekimler derdine çare bulamaz
Ve işe periler karışır,
Onlar da çaresiz kalır.
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Hergün biraz daha erimekte güzel prenses
Çok üzülmekte bu duruma herkes.
Bir gezgin gelir günün birinde saraya
Duymuştur Prenses hastalığını.
Odaya girip gördüğünde gözleri dalar, düşünür bir süre,
Sonra memnun bir yüzle "Buldum" der.
Açıklama bekler çevresindekiler merakla
Gezgin şöyle der:

"Ben çok yer gezdim, gördüm
gezdiğim beldeler içinde bir yer var ki anlatılamaz sözle;
Dört bucağı çöl, bozkır, kıraç toprak, yalçın kayadır.
Bunların arasında yemyeşil bir beldedir orası.
Her yanı elma, kayısı bahçeleri
Üzüm bağlarıyla donanmıştır.
Havası, şifa dağıtır tüm dertlere;
Asma dallarında üzüm kızları, billur taneleri gibidir.
Güneşi eşsiz, çevreyi çınlatır bülbül sesleri,
Ruha ruh katar,
Bu diyar, bu eşsiz diyar Bor'dur.
Eğer Prenses Bor’a giderse
Birkaç güne kalmaz eskisinden daha sağlıklı olur”
Der ve yitip gider.
Prenses getirilir cennet Bor’a
Kurulur bir çadır, üçgünde iyileşir.
Herkes sevinç içindedir.
Ülkenin her yanından hastalar
Akın akın gelmektedir.
Bir zaman sonra Prenses
Burada sıkılmıştır.
Niğde' ye geçer.
Bor’da, Allah’ın hikmeti bu ya,
Bu özelliğini yitirmiştir.
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Halk arasında
"Geçti Bor'un pazarı
Sür eşeği Niğde'ye" deyişinin
Bu öyküden
Kaynaklandığı
Sanılmaktadır.

Mustafa CEYLAN

ORDU-Asarkaya Efsanesi
Cennet vatan Anadolu’ da, bin efsâne saklar birçok Asarkaya’ mız

Bakın göz radarlarınızla, yakından inceleyin şöyle birini
Taş kesilen insanlar, atlar, koyunlar, gelinler göreceksiniz
Sorun aksaçlı bir anaya, size neler neler anlatacak
Anlatılan her bir efsâne, insanlığı hatırlatacak
Burkulacak yüreğiniz ve şaşırıp kalacaksınız.
Karadeniz kıyısında harika bir şehrimiz var
Boztepe’ ye yaslanmış da hamsi tavlar, fındık toplar
Derelerden aşağıya türkü türkü akan güzel
Hasretliği, gurbetliği her adamı yakan güzel
Her sevenin yüreğinde izini bırakan güzel
Ordu derler o güzele, bin orduya bedeldir o
Her insanı bir efsâne, güzellerden güzeldir o.
Hele biraz soluklanın, gül atalım tam buraya
Kemençenin feryadı var, gerek yok ki tamburaya
Temel, Dursun öyküsüne benzemez bu anlattığım
İmza diye gönüllere Karadeniz dalgasıdır attığım
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Mehmet’le Emmi kızı Zedef’in öyküsü bu
Kaç asırdır söylenen bu yurdun türküsü bu
Önce Zedef :
İlk çocuğum “oğlan” olsun diye diye beklenen
Kız oluşu konu komşu, akrabadan saklanan..
Adına Sedef yerine Zalif veya Zedef denen
Her giysisi erkek çocuk giysisi
Bileği güçlü, yüreği büyük, pazusu yaman
Köy dışında, Gümüşlük’te bir çoban…
Sonra Mehmet:
Zalif ‘in emmi uşağı, yakışıklı, yağız, koçak
Koyunların başında
Kavalıyla türkü düzen bir çoban…
Efsâne bu ya
Günlerden bir gün
Çoban Mehmet:
“Ben
Demiş,
Yorgunum,
Emmim oğlu
Al şu baltayı
Odun yar biraz sen…
Dinleneyim şöyle ben
Bol olsun akşama ateş
Tamam mı, anlaştık mı kardeş?”
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Demiş, uzanmış, seyre dalmış odunun yarılışını.
Birden heyecanla yattığı yerden kalkmış :
”Zalif, sen erkek değilsin
Vallahi de, billahi de kızsın! Kız!” diye bağırmış.
Yıllardan beridir saklanan sırrın
Meydana çıktığını gören kızın
Elindeki balta yere düşüvermiş.
Emmisi oğlu Mehmet'ten
Ve çok sevdiği sürüden
Ayrılacağını düşünerek,
Kaderine küsüvermiş
Burkulmuş içi
Titrek, ürkek
Sesiyle:
”Artık bir arada bulunmamız imkânsız.
Sana sağlık, bana selâmet !”
Diyerek tutmuş köyün yolunu.
İki kardeş çocuğu
Bir daha aynı yerde, Gümüşlükte
Yapamamışlar çobanlık
Ve karşılaşmamışlar da…
Ne var ki ayrılık ağır gelmiş
İkisine de…
Kavalıyla başbaşa kalan Mehmet'in
Üzüntülü geçiyormuş günleri.
Zalif değil, Zedef olduğunu öğrenmiş ya
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Zedefle doluymuş kavalından dökülen
Cümle yanık türküleri.
”Ah,
Edip
Zedef’in
Bilmeseydim
Odun yararken
Bir kız olduğunu
Keşke anlamasaydım;
Ve ondan ayrılmasaydım.”
Zedef ise, sırtında o güne kadar taşıdığı
Erkek elbiselerinden sıyrılmış,
Ev işlerine dalıp gitmişti.
Günün birinde
…….Uzak ellerden gelen eşkiyâlar
…………Sürüyü basmışlar,
……………Köpeği öldürüp,
………………Mehmet'in kollarını
…………………Kayışla bağlamışlar.
…………………….Davarları önlerine katıp,
………………………..Yola koyulmuşlar.
Bu halden büyük üzüntü duyan Mehmet,
Tek kurtuluş ümidini, kavalına bağlamış,
Şayet haramiler izin verirse,
Başına gelen felâketi
Kavalıyla Zedef'e duyurmaya çalışacak.
Ama bir düşüncesi var:
”Ya Sedef evde yoksa ?”
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Bu düşüncelerle kafası allak, bullak olan Mehmet,
Köyünün karşısındaki sırta varınca,
Baskıncılara ağlar, sızlar, yalvarır:
”Ağalar,
Köyümün
Karşısında
Son bir defa
Cebimdeki kavalı
Çalmama izin verin
İzin verin ne olur?”
Harami başı gözü yaşlı çobana acır:
”Haydi çal bakalım.” der.
Mehmet bir kayanın çöker dibine,
Köyüne döner, üflemeye başlar kavalını.
Artık kurtuluş ümidi sadece bundadır.
Nağme nağme der ki :
”Haramiler bizi bastı,
Ala köpek kanlar kustu,
Can kayışı kolum kesti,
Emmim kızı Zedef
Sana kaldı medet..
Dokuz kişi haramiler,
Bir Mehmet bunlara neyler,
Merhametsiz azgın şerre,
Emmim kızı Zedef
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Sana kaldı medet...
Buralar viran olmasın,
Yuvayı baykuş almasın
Hasret mahşere kalmasın,
Emmim kızı Zedef
Sana kaldı Medet..”

Gül fidanı gölgesinde gergef işlemekte olan Zedef,
Uzaklardan gelen kaval sesiyle
Duyunca felâket haberini
Kükremiş dişi kaplan gibi :
”Sürü basıldı yetişin !!!”
”Sürü basıldı yetişin !!!”
Diye avazı çıktığı kadar haykırmaya başlar,
Köy ayaklanır.
Zedef başta, delikanlılar dört nala at koşturup,
(Gümüşlü) başında yetişirler eşkiyâya
Kanlı bir vuruşmadan sonra,
Haramileri yakalayıp
Atarlar bir kayadan aşağı.
Bugün halâ
O kayanın adı (Asarkaya) dır.
Köyün ismi de,
Sürüyü basan haramilerden dolayı (Harami) olarak kalır.

Mustafa CEYLAN
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(GÜLCE-Bahçe)

RİZE EFSANELERİ
-I-

GELİN KAYNANA EFSANESİ
Çok
Yaşlı
Bir kadın
Uzak köyden
Gelin getirir.
Çok huysuzdur gelin
Uyumsuz birisidir.
Versin hayırlısını Rabb’im, damat, gelinin
O
Ata
Binmiş ki
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Dimdik burnu
Kaf Dağı onun
Etmez hiç kimseye
Tenezzül bile etmez
Düğün kafilesi yorgun,
Başı dik gelin hanımın ki
Emir üstüne emirler verir.
Ve
Der ki:
Acele
Biri gitsin
Şu kaynanamdan
Alsın anahtarı
Evin anahtarını
Doğruca bana getirsin
Gider haberciler
Düğün kervanı yolda
Ulam ulam haberler gider
Gelinin emri,
Gelinin arzusu
Gecikmeye
Verile evin anahtarı derhal…
Gelinin bu hareketine
Son derece üzülen yaşlı kayınvalide
Açarak ellerini :
“Ya Rabb’i, bu kötü gelin ile
Beraberindekileri
Olduğu yerde taş eyle” diye beddua eder.
Yaşlı kadının bedduası anında tutar
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Ve gelin at üzerinde olduğu halde
Beraberindekilerle birlikte
Taş kesilir oldukları yerde.
Hemşin ilçesinin Akyamaç köyünde,
Anlatır bu öyküyü ibret olsun diye genç kızlara
Dili dualı analar,
Anlatır da anlatır…
*
-IICAZI KAYNANA EFSANESİ
Dede ve ninelerimizden duyduğumuza göre
Eskiden, çok çok eskiden
“Cazı” diye bir yaratık varmış.
Bunun en büyük özelliği
Gece karanlıkta
Çeşitli şekillerde görünür,
Özellikle süt bebeklerini uykuda yakalar,
Diri diri ciğerlerini çıkarıp yermiş.
Vakti zamanında
Evin birinde bir gelin,
Beyi ve kaynanası ile
Mutlu bir şekilde yaşarlarmış.
Bir gün gelinin nur topu gibi
Bir çocuğu dünyaya gelmiş.
Zavallı anne ve baba
Daha sevinçleri kursaklarında iken
İki gün dolmadan bebek,
Ağzı kan revan içinde ölmüş.
“Allah emri ne yapalım” diyerek
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Anne-baba çocuğu mezara gömmüşler.
Yıllar sonra ikinci çocukları olmuş,
Aynı şekilde, o çocuk da iki gün yaşadıktan sonra
Birinci çocuk gibi ölmüş.
Artık anne-baba
Şaşırmışlar ne yapacaklarını,
Gel zaman git zaman, üçüncü çocukları dünyaya gelmiş.
Ancak
Çocuğun annesi
Lohusa halinde gece yatağında uyurken
Bir ara bir örümceğin
Hızla bebek üzerine gittiğini görmüş.
Öldürmek istemiş elini vurup,
Ne varki örümcek düşmüş
Kırılmış bir ayağı.
Uyku halindeki anne
“Örümcek gayri ölür” diyerek bırakmış peşini.
Yatağında uyuyan gelin
Her zamanki gibi erken kalkmış sabah,
Ateşi yakmış, hayvanların bakımı için girmiş ahıra,
Eve dönünce de
Daha kalkmadığını görmüş kaynanasının.
Oysa,
Hergün,
Kayınvalidesi ondan çok daha önce kalkar
Tüm işleri yaparmış.
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Ne ise
Vakit
Epeyce geçtikten sonra gelin
Kayınvalidesinin odasına girmiş.
Kayınvalide :
“Hastayım gelinim kalkamıyorum” demiş.
Gelin;
“İlaç vereyim de iç” diyerek içirmiş ilacı,
İlacı içtikten bir müddet sonra kayınvalide
Tuvalete gitmek için doğrulmak istemiş yatağından,
Ancak ;
“Ah bacağım” feryadı içinde
Düşüvermiş tekrar yatağa.
Bunu gören gelin
Anlamış durumu,
Koşmuş eşinin yanına hemen
Anlatmış olanı biteni.
İşin sonunda
O nur topu gibi bebeklerin ciğerini kazıyıp
Kanını içenin
Bu kaynana olduğu
Ve
Bir “cazı” olup
Örümcek şeklini büründüğü
Çıkmış ortaya
Mustafa CEYLAN
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SAMSUN-KIZILIRMAK EFSANESİ

Kızılırmak'ın bir tarafından öbür tarafına
Gelin gidecekmiş.
Gelin
ailedeki yedi kardeşten tek kız imiş.
Bindirmiş kızı ailesi ata bindirmiş.
Kızılırmak'ın öbür tarafından gelen
Gelin alayı, gelini alıp
Çıkmışlar yola.
Düğün alayı
Kızılırmak Köprüsü'nün üzerinden geçerken
Köprü
Ağırlığı
Çekemeyip çökmüş.
Ölmüş,
Gelin
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Ve düğün alayına katılanların
Çoğu.
Kurtulanlardan bazıları
Gelinin ailesine,
Bazıları ise erkeğin ailesine
Haber götürmüşler.
Bu haberi duyan, gelinin ailesinden gelen kardeşi
Köprünün başında şunları söylemiş:
“Yedi kardeştik de bindirdik ata
Köprünün başında oldu bir hata
Aldırdık gelini Kızılırmak'a
Ne yaptın Kızılırmak ne yaptın allı gelini
Gelini gelini de Türkmen torunu
Köprüden geçerken köprü de çöktü
Bütün seymenler de Irmak’a düştü,
Bu hali görenin hep aklı şaştı
Ne yaptın Kızılırmak ne yaptın allı gelini
Gelini gelini de Türkmen torunu
Davulcusu kaya başı dolaşır
Seymeni koyun gibi meleşir
Damat Bey'e kara haber ulaşır
Ne yaptın Kızılırmak ne yaptın allı gelini
Gelini gelini de Türkmen torunu”
Haber damat tarafına ulaşınca
Damat koşarak gelip,
Köprünün başında şunları söylemiş:
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“Bileydim de nazlı yare varaydım
Atının başından tutup eveydim
Düşüyorum dedikçe sıkı tutaydım
Ne yaptın Kızılırmak ne yaptın allı gelini
Gerdanı beş karış benim yarimi”
Damat bir süre sonra kendinden geçip,
sersemleşir ve şunları söyler,
Görelim ne söyler hanım hey!
“Avcıyı getirin de şu kartalı vursun
Dalgıcı getirin de gelini bulsun
Cerrahı getirin de halimden bilsin
Ne yaptın Kızılırmak ne yaptın allı gelini
Gerdanı beş karış benim yarimi.”
Bir süre sonra düğün alayından ölenleri
Bulmak için bir çok kişi
Kızılırmak boyunca dizilip
Aramışlar ölenleri.
Bulduklarını
Kendi köylerine götürüp
Toprağa vermişler.
Sonunda da bu olay
Öyküsü anlatıla anlatıla
Günümüze kadar gelmiş,
Kızılırmak ne zaman coşkun akar, köpürür
İşte o zaman,
Kıyıya vuran akça köpükler su değil ki,
Siz öyle mi sanıyorsunuz?
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Kızılırmak Köprüsünden geçemeyip
Suların bağrında kaybolan gelinin
Gelinliğinden.
Mustafa CEYLAN

SİİRT ADININ EFSANESİ
Kimi “kert” yani “kent-şehir” demiş
Kimisi de “Seerd” yani “kale” demiş
İslâmî kaynaklar “Saird” adı vermiş
Ve bizim Evliya Çelebimiz
“Dâr-i Said” derken;
Halkımız
“mesire” anlamına “seyir”
Ve sonra “seyret” demiş
Ve
Seyret olmuş zamanla “Siirt”…

*
Oymak beylerinden birinin
Güzel bir kızı varmış.
Ve o güzeller güzelini
Sevmediği,
İstemediği birisine verirler.
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Gönül bu ya,
Efsane bu ya
Değişmez alın yazısı burada da
Kızı vermişler ya
İstemediği zengin birisine
Oysa kızın gönlü
Siirt yaylalarında çobanlık yapan
Çoban Ali’dedir.
Kız,
Bir obadan diğerine gelin giderken
İçli, yanık bir kaval sesi
Ayağa kaldırır bütün Siirt yaylalarını
Bu ses çoban Ali’nin kavalının sesidir,
Ve kız;
Bir an kaldırır duvağını
Atının üzerinden
Kaval sesinin geldiği yöne doğru
Haykırır var gücüyle :
-“Seğirt Ali! Seğirt!
Al götür beni!”
Yürekten kopmuş bir sestir bu
Bu sesin ardından
Toz, duman, fırtına koparmıştır kâinat
Ve
Darmadağın olmuştur gelin alayı.
Çoban Ali,
Kır atının üzerinde dört nala koşar gelir,
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Terkisine aldığı gibi yavuklusunu
Uçsuz bucaksız yaylalarda
Kaybolur.
Bir süre sonra,
Gelinin kaybolduğu noktada
Bir oba kurulur ki
“Seğirt Obası” dır adı,
Siirt obası oluverir daha sonra.
Mustafa CEYLAN
SİNOP EFSANESİ

MÖ 756 yılında
Milet'ten ayrılan
Kendilerine
yeni bir şehir kurmak isteyen göçmenler
Temelini atmışlar bugünkü Sinop'un
“Sinope” adını vermişler.
Efsaneye göre Tanrıça Sinope
Irmak tanrısının kızıdır
Zeus, âşık olur Sinope'ye
Öykü böyle başlar
Gider sonuna kadar..
Ve
Sinop Beylerinden birinin
çok güzel bir kızı vardır
Dönemin ünlü bilginlerinden ders alan bu kız,
İlmiyle çevresinin ilgisini
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Hayranlığını kazanmıştır
Günün birinde bey,
Kızını evlendirmeye karar verir,
Ülkesinin her yanına tellallar salar:
"Kızımla evlenecek yiğit,
Kızım gibi bilgili olmalıdır
Üç ay sonra yapılacak sınavda
Kızım tek soru soracak,
Bilen damadım olacaktır.”
Ülkenin kendine güvenen beyleri, delikanlıları
Büyük bir hazırlığa girişir
Gün gelir çatar
Kızın karşısına dizilmiştir herkes.
Aralarında saz benli bir delikanlı
Dikkatini çekmiştir kızın
Herkesin heyecanına karşın
Delikanlı,
Gözlerini gözlerinden ayırmaz,
Bakar, bakar bakarmış.
Başlar sınav, sorar sorusunu kız:
"Evrende bilgiden üstün ne vardır?"
Herkes sırayla yanıtlar :
“İman, ibadet, cennet,ahiret”
Kız: “Bunlardan üstün bilgi nedir?”
Cevap veremezler.
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Sıra
Saz benizli delikanlıya geldiğinde
Gözlerini ayırmadan kızın gözlerinden
Der ki:
"Sevda vardır, aşk vardır sultanım" der.
Bilgiden de üstün olan aşktır.
Zira,
Bilim sözdür, sözde kalır, bilim bilgidir,öğrenilir,
Sayıysa sayı,
Ölçüyse ölçüdür.
Ama aşk ne sözdedir, ne de kitaplarda.
Şu anda ben o’yum.
Aşkın ta kendisiyim
Bunu benden başka kimse bilemez,
Kimse de okumakla
Öğrenmekle benim gibi olamaz"
Sınavı kazanmıştır bizim saz benizli delikanlı,
Görkemli bir törenle
Evlenip,
Ererler muradlarına..
Mustafa CEYLAN
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SİVAS EFSANELERİ
-IZİYARET YERİ SEMERTEPE

Semertepe Efsanesi'ni paylaşıyoruz ;
Bir
Tepe
Koruköy
Sınırları
İçerisinde
Doğuda, dğuda
Hayat dolu, yemyeşil
Bir tepe var: Semertepe
İnsan gibi, canlı ve diri,
Hak dostlarının ziyaret yeri
Rivayet edilir,
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Allah dostlarından bir ermişin yolu
Bu bölgeye düşer.
Otların, çimenlerin arasında
Kaybeder hayvanının semerini,
Sonra da semersiz olarak devam eder yoluna.
O gece köyden birisi rüyasında,
Semerini kaybeden kişinin
Aksakallı birisi olduğunu görür.
Bu civarda yaşayanlar,
Semerini kaybeden, rüyaya giren kişinin
Seyyit Battal Gazi olduğuna inanırlar
Bu inanç devam edip gelir günümüze kadar.
Bu nedenle
Bu ziyaret yerine
“Semertepe ziyareti”
Adı verilmiştir.
Ziyaret olarak bilinen bu tepede
Bir ağaç,
Ağacın yanında
Bir de çeşme bulunmaktadır.
Borular, Koruköy, Altınca, Kılıçlar,
ve Delice köyleri
Sıkça ziyaret eder
Semertepe’yi.
Hıdrellez ve Nevruzlarda
Kurbanlar kesilir,
Sofralar kurulur
Şifalı kabul edilen
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Çeşmeden su içilir mutlaka.
Bolluk ve bereket getirsin
Düşüncesiyle ziyaret edilen
Bu yere bir de para atarlar.
Sağlık ve mutluluk getirir inancıyla.
Genç kızlar,
Kısmetleri açılsın diye,
İşsizler, iş sahibi olsun diye
Dallarına çaput bağlanır ağacın…
Ayrıca özellikle Haziran ayında olmak üzere
Hızır-İlyas orucu tutanlar, tuttukları oruçları
Bu tepede açarlar.
-II-

CANAVAR ÖLDÜREN AHİ BABA
Ahi Baba’nın türbesi, Ahi Köyünde
Köyü, Divriği ilçesine 8 km.uzaklıkta,
Uzaklık problem değil erenlere,
Erenler Ahi köyünde.
Köyde, türbede bulunmakta iki kabir
Kabirlerden birisinde Ahi Baba yatar
Yatar diğer kabirde hanımı
Hanımıyla yan yana bu eren
Bu eren gelmiş derler
Derler: Erdebilden bu köye…
Anlatırlar;
Dumbuca dağı eteklerinden geçen
Sultan Murad
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Kervan yolu üzerinde
Bir ejderha türer.
Yol vermez kervanlara,
Parçalar yaylımdaki hayvanları
Yaylalara çıkamaz köylüler
Korkularından,
Tarlalarına gidemez olurlar.
Şikyetler, feryatlar artar.
Fakat, ejderhayı öldürmeye de
Gücü yetmez kimsenin.
Divriği Bey’i çaresiz kalır,
Bey’in etrafında bulunanlar:
-“Beyim,
Bu ejderhanın hakkından gelse gelse,
Eksirik’te oturan derviş gelir” derler.
Bey, Eksirik köyündeki dervişi
Davet eder sarayına
Haberci gönderip,
Derviş ki adı : Ahi Baba,
O sırada çamur karmakta imiş.
Haberciler köye gelirler,
Selam verirler dervişe,
Bey’in davetini iletirler.
Ahi Baba da:
-“Bey’e selam söyleyin, merak etmesin,
Yıkar yıkamaz elimin çamurunu,
Yola çıkarım.”
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Haberciler köyden ayrılırlar.
Divriği’ye gelip çıkarlar Bey’in huzuruna,
Bir de görürler ki Eksirik köyündeki derviş
Kendilerinden önce Divriği’ye gelmiş
Bey’in huzuruna çıkmış bile.
Hayretlerinden bir şey diyemezler
Dikilip kalırlar ayakta.
Bey, Ahi Baba’ya anlatır derdini,
Büyük bir sıkıntı içinde olduğu her halinden bellidir.
“Derviş Baba, bizi bu ejderhadan kurtar” der.
Ahi Baba:
- “Beyim, siz merak etmeyiniz,
Allah’ın gücüyle ve erenlerin himmetiyle
Ben onu kısa zamanda helak eder,
Açarım kervan yolunu
Açarım!” der.
Divriği Ulucami’nin damına çıkar Ahi Baba;
Okunu alıp yayını çeker.
Ok, Dumbuca dağına doğru süzülüp gider…
Sonra, aşağı iner.
Bey’e:
-“Canavarın işi tamam!” der.
Ahi Baba’nın sözüne kimse inanmaz,
“Ulu Cami’den atılan bir okla canavar vurulur mu?” derler.
Olayı doğrulamak için Bey, askerlerini
Gönderir Dumbuca dağının eteklerine.
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Askerler vardıklarında
Dumbuca dağı eteklerine,
Canavarın bir ok darbesiyle
Öldürülmüş olduğunu hayretle görürler.
Canavarın kulağını kesip
Getirirler Divriği Beyi’ne.
Ahi Baba’ya saygısızlık edenler, inanmayanlar da
Pişman olup özür dilerler…
Mustafa CEYLAN

ŞANLIURFA EFSANELERİ
-I-

Çiğköfte Efsanesi
“Urfa Urfa överler
Çiğköfteyi severler
Bizde adet böyledir
Hem sever, hem söylerler.”
Çiğ köftenin Başkanti Şanlı Urfa
Hz. İbrahim devrine kadar uzanır
Mazisi.
Efsaneye göre,
Nemrud,
Hz. İbrahim’i ateşe atmak için
Şehirdeki bütün yakacakları toplayıp
Yasaklamış ateş yakmayı,işte o arada
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Bulmuş çareyi halk.
Bir avcının vurduğu ceylan etinden,
Hanımı bugünkü çiğköftenin
Az karışımlı et, bulgur ve isottan oluşan
İlkel şeklini hazırlar.
Ceylan etinin pişirilmeden,
Sadece dövülmesiyle hazırladığı
Bu çiğköfteyi beğenir kocası.
Bir zaruretten doğan bu yemek,
Binlerce yıl önceden
Günümüze kadar geliştirilerek
Yaşatılmakta.
-II-

Halil-Ür Rahman Gölü Efsanesi
Zulmün, korkunun dehşetin hükümdarına
“Nemrut” derler biliyorsun Sultanım.
Ve o Nemrut,
Bir gece gördüğü rüyayı yorumlatır.
Doğacak çocuklardan birinin
Kendisini öldüreceğini öğrenir.
O yıl doğacak bütün çocukların
Öldürülmesini emreder.
Nemrut’un askerleri başlar emri uygulamaya,
İbrahim peygamberin annesi Sara,
Kaçarak bir mağaraya gizlenir.
Çocuğunu bu mağarada doğurur
Ve çocuğunu burada bırakıp evine döner.
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Çocuğu emzirir bir dişi ceylan,
Aradan zaman geçer,
Askerler bulur İbrahim’i mağarada.
Nemrut’un getirirler huzuruna,
Hiç çocuğu olmayan Nemrut
Hoşlanır ondan
Yanına alıp büyütür İbrahim’i.
Haksızlığı ve putlara tapışını,
Halkın da putlara tapmaya zorlanılışını
Görür İbrahim.
İnsanların kendi elleriyle yaptıkları
Bu putların tanrı olamayacağını söyler.
Halka bu düşüncesini anlatır.
Halk, korkudan ağzını açamaz.
Bir tören günü herkesin törene gittiği bir zamanda
Sarayın putlar bölümüne girer,
Bir balta ile bütün putları parçalar,
Baltayı da en büyük putun üstüne bırakır İbrahim.
Törenden dönenler endişeye kapılıp
Haber verirler Nemrut’a.
Görevliler Hz. İbrahim’e kızdıklarından
Bunu onun yapabileceğini öne sürerler.
Hz. İbrahim yargılanır,
Kendisine sorular sorulur
Ve cevabı “görüyorsunuz ya
İşte balta büyük putun ellerinde,
Her halde bu işi o yapmıştır” der.
Öfkelenen Nemrut,
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“Bir taş parçası baltayı eline alıp
Bu işi nasıl yapar” diye haykırınca;
Hz. İbrahim
“İşte benim anlatmak istediğim de budur,
Siz kendi ellerinizle yaptığınız
Bu taş parçalarından medet umuyor,
Sizi kötülüklerden korumasını bekliyorsunuz.
Tanrı diye ona tapıyor, adak adıyor,
Başınız daralınca ona koşuyorsunuz.
Bu gerçekten tanrı ise neden böyle bir işi yapamaz”
Deyince
Şaşkınlık geçiren Nemrut,
İbrahim’in ateşe atılarak
Cezalandırılmasını emreder.
Her taraftan toplanan odunlar,
bugünkü Halil-ür Rahman Gölü’nün bulunduğu yere yığılır,
Ateş yakılır
Bugünkü kalenin bulunduğu tepenin üzerinden
Mancınıklarla ateşe fırlatılır İbrahim.
Nemrut’un kızı, Zeliha, yalvarmasına rağmen
Babasının yüreği yumuşamaz.
İbrahim Aleyhiselam ateşe düştüğünde
Burası bir göl
Ve gül bahçesine dönüşür.
Yakılan odunlar ise balık olur.
Bu göle daha sonra
Halil-ür Rahman Gölü adı verilir.
Hz. İbrahim’in ardından kendisini ateşe atan
Nemrut’un kızı Zeliha’nın düştüğü yerde
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Bugünkü Aynzeliha Gölü oluşur.
Halkın inanışına göre, bu göller
İçindeki balıklar kutsal sayılmaktadır.
Bu balıklara dokunanların
Başına bela geleceğine inanılır.
Mustafa CEYLAN

ŞIRNAK EFSANESİ
Adına bakarsan Şırnak’ın“aslanlı” demektir,
Veya “Çorak yer”,
Taşlık, kayalık
Sarp yer demektir,
Öyle derler
Dede Korkutlarımız.
Şırnak dokumaları kara sevdadır
Gönül yarasıdır
İyice bakarsan rengine, desenine
O zaman anlarsın;
Anarsın gülüm, anlarsın canım
Anlarsın yiğidim hey ki hey!
Şepiğimin üstünde beyaz tiftikten
Bir kuşak duruyor kaç senedir,
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Bir türlü mora çeviremedim;
Gün, güneş çevrildi suya
Ay çiçekleri çevrildi ışığa
Ben bahtımı çeviremedim.
Dönmek istedikçe sana
Döndürmek istedikçe yüzümü
Kara bahtım kement attı yollarıma neyleyim?
Bu yüzden,
Bizim evde dokunan kilimler
Bu yüzden hırçın can gülüm,
Bu yüzden taş kadar sert.
Hani bilirsin ya can gülüm,
Eskiler pek de güzel anlatırlar
Şırnak beyinin güzel kızıyla
Şırnak Dağlarının çobanının öyküsünü
Hah tam ona benzedik biz,
İkimiz, öyle değil mi?
*
Şırnak beyinin üzüm gözlü Sultan kızı
Sararıp solanda, hastalananda
Haber salmış bey
Haber salmış her tarafa
Demiş ki:
“Kim kızımın derdine çare bulur,
Onu sağlığına kavuşturursa
Bin koyunluk sürü vereceğim ona”
Hiç kimse çare bulamamış,
Hekimler, otacılar, herkes.
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Nasıl ki, günlerden bir gün,
Üstü başı yırtık, ak saçlı, ak sakallı
Bir derviş gelmiş saraya
Günelrce sorgu sual etmiş kıza
Nabzını tutup sorular sormuş binlerce
Ve “Çoban” dediğinde bir anda
Nabız atışı nasıl da hızlanmış.
Derviş;
-“De bakalım kızım,
Kimdir bu çoban?
Sevdiğin midir?
Ve bizim derviş bir sürü çoban adı
Saymaya başlamış
“Murat” denende, nabız
Gene zirveye tırmanmış.
Derviş:
Kızın babasına dönerek;
-“Tiz bulunuz Çoban Murat’ı
Baş göz ediniz kızınızla.”
Sürüler içinde sürmeli koyun
Koyunların başında Çoban Murat
Yakışıklı, yiğit…
Ermişler muradlarına
Şırnak dağlarında bir çiğdem çiçek
Bir kuzu
Bin nazbız atışı duyanda şimdi
Bu türküyü söyleyip gelirler
Asırlar boyunca,
Asırlar boyunca…
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Mustafa CEYLAN

TEKİRDAĞ-BARBAROS YOLUNUN
EFSANESİ
Tekirdağ’a bağlı deniz kenarında bir köy
Barbaros’da bir bey.
Barbaros Beyinin dünyalar güzeli bir kızı
Kızı gören Tekirdağ Beyinin oğlu
Barbaros beyinin kızına kaptırmış gönlünü.
Kıza aşık olduğunu
Onu istemesini rica etmiş babasından.
Barbaros Bey’i Tekirdağ Bey’ine
Kızını bir şartla vereceğini söylemiş.
Bu şart da;
Tekirdağ’dan Barbaros’a kadar denizin hemen yanından
Bir yol yapılması,
Tekirdağ Beyi yaptırmış yolu.
Böylece, çocukları evlenmişler birbirleriyle,
Tekirdağ’dan Barbaros’a giderken bir gün
Çok dalgalıymış deniz
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Deniz kenarındaki yolda giden araba, atlar ve iki genç
Kapılarak dalgalara boğulmuşlar denizde.
Barbaros Beyi, yolun yapılmasını istediği için
Gençlerin ölümünden sorumlu tutmuş kendini .
O zamandan beri denizin içinde taşlardan
Bir yol bulunmaktadır.
Kral Yolu denilen Barbaros Yolu’nun çökmüş bazı kısımları
Midyelerle yosunlar kaplamıştırüzerini.
Mustafa CEYLAN

TOKAT-KANLI TAŞ GELİN
EFSANESİ
Danişmend Gazi aşevlerinde
Pişirilir yemekler fakirler için,
Ve çeker besmelesini Gazi
Dağıtır kendi eliye yemekleri
Sonra
Ders verir kürsüye çıkıp…
*
Kuşattığı zaman Gazi ordusuyla
Tokat Kalesini,
Bir Alpereni çağırır yanına:
-“Kimseye gözükmeden kemend at kaleye
Gücü ne, Cephanesi, silahı nerede
Araştır gizlice!”
Gecenin tam orta yerinde
Gizlice tırmanır kale surlarına o yiğit;
Burçlar üzerinde gezinirken
Çullanır nöbetçiler üzerine,
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Yiğidin silâhı yok ya,
Tekme –tokat tepeler önüne geleni
Sonra da
Kayar surlardan aşağı
Kaçar, kurtulur.
Dehşete düşer düşman komutanı
Tekmesi-tokatı buysa Türk’ün
Kimbilir silâhı nasıl?
Ve kan dökmeden
Teslim eder kaleyi
İşte o günlerden beri
Tokat derler bu kaleye,
Bu yöreye gül fidanım.
Tokat derler.
Gelelim taş kesilen efsane kıza,
Bunu anlatalım size…
*
Tokat iline bağlı
Avlunlar kasabasında
“Al Kanlı Gelin” adında bir taş var.
Bu taş,
1700 rakımlık
Topçam Dağı’nda bulunmakta.
Buraya her an çıkılması mümkün değildir;
Çıkılır sadece yayla zamanlarında
Bu taşın oluşumuyla ilgili yöre halkı
Şöyle bir efsane anlatmakta:
Genç bir kız, kendi köyünden çıkıp
Kazova Köyü’ne gelin gider.
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Çok uzak olmasa da, gurbet, gurbettir.
Adam,
Karısını çok sevse de, kayınvalide ve kayınbiraderler
Bir türlü sevemezler bu iyi yürekli gelini,
Zavallı gelin,
Baba ocağını ziyaret etmek ister;
Ama bir türlü gidemez.
Bu arada hamile kalır
Bebeği olur bir süre sonra.
Çocuğunu göstermek için dahi
Kendi köyüne gidemeyen gelinin
Kocası hastalanır ansızın,
Onu da yalnız bırakamaz.
Onu iyileştirmek için her yolu denese de,
Yeterli olmaz, kaybeder eşini
Gurbetliğine bir de yas eklenen kadın,
Derin bir acıya boğulur.
Gelinlerini sevmeyen kayınbiraderler ve kayınvalide,
Onun çocuğuyla beraber
Kendi köyüne gitmesine izin verirler.
Gelini, atla yola çıkarırlar
Ve onu yolda yalnız bırakırlar.
Ormanlıktan düzlüğe çıkıp, kurtulduğunu sanarken,
Gelinin yolunu keser eşkiyalar.
Atı ölen gelin, çocuğuyla beraber
Kaçmaya başlar yaya,
Kurtuluşunun olmadığını anlayınca,
“Allahım, ya beni kuş et, ya da taş et!”
diye dua eder.
Bunun üzerine bebeğiyle beraber taş kesilir.
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Yaşanan bu duruma
Akıl sır erdiremeyen eşkiyalar,
Bıçaklarıyla taşa vururlar
Oluşan bıçak deliklerinden kanlar akar akar akar..

Mustafa CEYLAN

TRABZON EFSANELERİ
-ITUĞRA BOZAN “TRABZON”

-“Atımın teri soğumadan tiz nallayın!
Kılıçtan geçiririm yoksa hepiniz!”
İşte böyle seslenir,
Dörtnala nala nalbant dükkânına giren yiğit.
Başta nalbant,
Orada, dükkânda kimler varsa
Korkar, titrer hepsi.
Dört nal indirip raftan
-“Yiğidim, bak bunlara?
Beğendiysen çivileyelim”
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Nalları eliyle şöyle bir yoklamış yiğit
Avcunda sıkınca,
Nallar iki büklüm :
-“Ben teneke nal istemem!
Derhal sağlamını
Ve daha kalınını
Bul ve çivile!”
Bu defa nalbant,
Halis çelikten nallar çıkarıp,
Nallamış yiğidin atını.
Yiğid verince parasını
Parmakları arasında parayı
Şöyle bir tutunca nalbant
Silinmiş paranın tüm yazıları,
Silinivermiş.
Süvariye:
-“Al bu bozuk paralarını
Baksana,
Tuğrası bozulmuş,
Sağlamını ver!”
Süvari bir başka altın daha çıkarmış,
Onun da tuğrası bozuluvermiş.
Ve Süvari:
-“Heyyy ki hey!!
Atla atına, düş peşime
Senin yerin dükkân değil,
Er meydanı aslanım!”
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*
İşte o günden bu yana
Nalbant dükkânının orada kurulan
Kente
“Tuğra Bozan”
Trabzon denmiş,
Trabzon.
-IIFETİH SONRASINDA
TABUTLA GİRİLDİ ŞEHRE
Trabzon önünde Fatiih ordusu
Davit Pontus kralı,
Bir heyet gönderir Osmanlıya
Teklif eder :
-“Devletlü Sultan,şehrin dışında, sahilde
Kiliseyle Kula arasında bir zincir var;
Güveniyorsan topçularına
Top atışyla kırarsan bu zinciri
Teslim ederim şehrin anahtarını.”
Fatih, kabul eder bu teklifi güvenir topçularına.
Pontus Kralı Davit;
-“Normal gözle dahi görülemeyen
Bu zinciri kıramaz Türk topçusu,
Kurtulduk aklımız sayesinde,
Nasıl olsa kırılamayacak bu zincir
Ve çekip gidecek fatih ordusuyla.”
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Ve Fatih,
Bütün topçularnı başına toplar
“Göreyim sizleri koçlarım” der.
Günlerce top atışı yapılır,
Tutturulamaz hedef bir türlü
Hattâ Fatih üzüntüsünden hasta bile olur.
Otuz dokuzuncu gülle atılmış
Kırkıncı güllededir sıra,
Kendine güvenip de hiçbir topçu
Yanaşamaz bile top başına.
Bir ara,
Bir top sesi gelir,
Düşer boşluğa kırkıcı top da,
“-Kimdir bu topu ateşleyen?
Tez buluna, getirile karşıma”der ulu Hakan.
Bir gariban yeniçeridir,
Topu ateşlemiştir.
-“Topçu değilsen niye ateşledin?”
Cevap hazır:
-“Koparmak için zinciri Sultanım”
-Tiz, urun başını!
Ve yuvarlanır, kopar vücuddan baş.
Az sonra,
Tepelerden bir ses :
-“Zincir koptu! Koptu zincir!”
Karışır ortalık,
Meğer Yeniçeri’nin attığı top
Tam isabet…
Fatih, o büyük Sultan
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Emir verir :
-“Şehre girerken ordum,
En önde bu yiğit askerin
Taputu olsun.”
Trabzon’a önce taput girer anlayacağınız
Ve
Namazı kılınır,
Bir de türbe yapılır askere.
Mustafa CEYLAN

TUNCELİ-ELTİ HATUN EFSANESİ
Tunceli ili Mazgirt ilçesi merkezinde
Elti Hatun Türbesi
14. yüzyıl eseri bir kümbettir.
İçinde ikisi büyük, bir tanesi de küçük
Birbirine yapışık üç tane mezar.
Mazgirt ilçesi ve yöresi
Uzun süre Akkoyunlular’ın idaresinde kalmıştır.
Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın
Yanında bulunan kız kardeşi Elti Hatun hastalanır.
Artık öleceğini tahmin eden kadın kardeşi Uzun Hasan’a:
-“Ben yılandan çok korkarım,
Şayet ölürsem benim tabutumu yere gömme.
Bana bir kümbet yapıp tabutumu orada havaya astır”
Diye vasiyette bulunur.
Kardeşinin vefatından sonra
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İsteğini yerinne getiren Uzun Hasan
Bugünkü Elti Hatun türbesini yaptırır
Ve içerisine uzunca bir zincir asarak kardeşinin tabutunu
Havada kalacak şekilde bu zincire asar.
Rivayete göre ertesi gün
Kız kardeşinin mezarını ziyarete gelen Uzun Hasan
Türbenin kapısını açar açmaz
Kız kardeşinin tabutuna sarılı
Büyük bir yılan görür
Ve irkilerek geri kaçar.
Tanrı Buyruğuna karşı gelinmez.
Mukadderata boyun eğmek lazımdır, diyerek
Havada asılı duran tabutu zincirden indirir
Defnettirir toprağa.
Zincir hala kümbetin tavanından aşağı
Ucunda dört halkası ile sarkık durmakta,
Mezar da zincirin tam altında
Kümbetin ortasında yer almakta.
Sekizgen şeklinde yapılan
Elti Hatun Türbesi’nin yanında
Bir de çeşme olduğu
Söylenip durur.
*
Türbenin içerisinde bulunan
İki büyük bir de küçük mezarın
Bir tanesinin Elti Hatun’a
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Bir tanesinin Uzun Hasan’ın annesine ,
Bir tanesinin de Uzun Hasan’ın yeğenine ait olduğu
Rivayet edilir.
Mustafa CEYLAN

UŞAK - ALİ İLE KEZBAN EFSANESİ
Bir zamanlar
Uşak’da yaşayan
zengin bir Bey ve bu beyin
Kezban adında bir kızı vardır.
Çobanlık yapan Ali dağ eteklerinde sürü güderken
Bir gün Kezbanı görür, vurulur ona
Kezban’da Ali’yi çok sever.
Ali yıllarca sevdasını saklar durur.
Artık dayanamaz hale gelir.
“Var git ana Kezbanı babasından iste” der
Annesi oğlunun kıramaz varır beyin evine muradını söyler.
Bey kızar ve Ali’nin anasına ;
-“Yüksek dağların başı dumanlı olur baş döndürür.
Başını yükseklerde gezdireceğine dağın eteklerinde
Sürüsünü gütsün, dengini bulsun” der.
Bu durum derinden yaralamıştır Ali’yide, Kezban’ıda.
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Sonunda kaçmaya karar verirler gece yarısı
Bir derenin başında buluşurlar.
Bu arada beyin adamları pusu kurmuşlardır.
Orada ikisinide vururlar.

Mustafa CEYLAN

VAN EFSANELERİ
-IVAN ADININ EFSANESİ

Rivayet bu ya:
Tarihçiler,
Van’ın Milâttan l800 yıl önce
Asur Kraliçesi Semiramis tarafından
Kurulduğunu söyler.
Semiramis dünyalar güzeli,
Mezopotamya bölgesinin üst kısmında yaşayan
Asurların kraliçesi.
Dediği dedik, kestiği kestik
Koca bir ülkeye hükmeder.
O güne kadar gönlüne göre
Birini bulamamıştır;
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Ta ki Van’ın Muradiye kazasının
Kuzey yamaçlarına
Bir sefere çıkana kadar.
Semiramis, bu sefer sırasında
Bölgenin hâkimi olan
“Ara” adında genç bir hükümdara kaptırır gönlünü
Güzel olduğu kadar mağrur da olan kraliçe,
Açıklayamaz bu sırrını kimseye.
Savaş devam etmektedir.
Semiramis’in kuvvetleri
Son bir saldırı ile tüm bölgeyi ele geçirirler.
Ancak son saldırı sırasında
Hükümdar Ara’ da öldürülür.
Haberi alan Semiramis,
Ara’ya olan aşkını yüreğine gömer,
Hemen dönüş emrini verir.
Dönüş yolu üzerindeki bugünkü Van’a gelirler.
Van’ın zümrüt yeşili bağ ve bahçelerini,
Van Gölü’nü çok beğenen Kraliçe’nin
Yeşillikler arasından göle doğru uzanan
Heybetli bir kaya parçası çeker dikkatini
Ara’nın hâtırasına bu kayalık üzerinde
Bir kale inşa ettirmeye karar verir.
Kısa süre içersinde kale yapılır,
Eteğinde şanına uygun bir şehir kurulur.
Şehrin adını da “Şamrangerd” bırakırlar.
Aradan yıllar geçer.
Ara’nın acısıyla yanan yürek,
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Bu defa da sıla hasretine yenik düşer.
Memleketine dönmeye karar veren Kraliçe Semiramis,
Kaleyi ve kurduğu şehri
“Van” adındaki bir komutanına
Bırakarak ülkesine döner.
Şehrin bugünkü adının
Bu komutandan geldiği
Rivayet edilir.

-IIŞahbağı Efsanesi
Van Kalesi - Şah Abbas bağlantılı ikinci efsane Şahbağı
Efsanesi’dir. Bu efsaneden “Ercişli Emrah ile Selbihan
Hikayesi” nde de söz edilir.
Van Kalesi’nin 8-10 km kuzeydoğusunda,
Bugünkü İstasyon Mahallesi mevkiinde
Güzel bir köy vardır.
Bağ ve bahçeleri ile ünlü olan bu beldenin
“Şahbağı” adını alması
Şu efsane ile açıklanır:
İran Şahı Şah Abbas, bir iddia üzerine
Van Kalesi’ni almak üzere sefere çıkar.
Ordusuyla Van’a gelir.
Karargâhını, Kale’nin
8-10 km kuzeydoğusunda bir yere kurar.
Kale kuşatılır, ancak Kale’yi teslim almak
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Mümkün olmaz bir türlü.

O zaman
Van Kalesi’ni bir Vali idare etmektedir.
Kalede yiyecek sıkıntısı başlayınca
Yaşlılar Vali’yi sıkıştırırlar.
Vali, savaşma teklif eden yaşlılara
Üç gün daha beklemelerini söyler.

Bu arada,
Kale’yi bir türlü teslim alamayan
Şah Abbas’ın askerlerinin
Canları sıkılmaya başlar.
Şah Abbas bunun da çaresini bulur.
Karargâh kurduğu bölgede askerlerine bağ bahçe diktirir.
Kurduğu bağın adını da
“Şahlar Bağı” , “Şahbağı” koyar.

Muhasara altında tutulan Kale’de açlık artmakta,
Teslim olma söylentileri gittikçe yayılmaktadır.
Bu söylentilere içerleyen seksen beşlik bir Nine
Ortaya çıkar :
“Vay, ben öldüm mü ki,
Vatanıma yâd adam gire?
Canım sağken düşmanın atının tırnağını
Vatan toprağına bastırmam” der.
Daha sonra Vali’nin huzuruna çıkar,
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Yapacaklarını anlatır.
Yaşlı Nine, ertesi gün bir deste tandır ekmeği,
bir bakraç yoğurt ile
Şah Abbas’ın ziyaretine gider.
Huzura kabul edilen Nine,
Şah’a:
“Şahım, daha evvel gelmem gerekirdi;
Ancak düğünlerden,
Davetlerden bir türlü fırsat bulamadım,
Kusura kalma” der.
Şah Abbas, Yaşlı Kadının sözlerinden
Kale’de kıtlık olmadığı sonucunu çıkarır.
Bu arada
Yaşlı Nine’nin planı gereği
Kale burçlarından beyaz tozlar dökülür.
Gördükleri karşısında
Şaşkınlığı daha da artan Şah Abbas,
Nine’ye bunun ne olduğunu sorar.
Nine de,
Bunların geçen yılın unları olduğunu,
Yeni gelen unlara yer açmak için
Ambarların boşaltıldığını söyler.
Aslında burçlardan dökülen un değil, kireç tozudur.
Bunun üzerine
Kale’yi alamayacağına kanaat getiren Şah Abbas,
muhasarayı kaldırır ve:
“Ko desinler Şah Abbas’ın bağı var”
Diyerek memleketine geri döner.
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O günden sonra
Karargâh kurulan o yerin adı
“Şahbağı” kalır.
-IIIAkdamar Efsanesi
Van Gölü’nün güneydoğusunda yer alan,
Uzunluğu 1,5 km, genişliği 0,5 km olan
Akdamar Adası’nın
İsmiyle ilgili şöyle bir efsane anlatılır:
Çok eskiden
Van’da bir Keşiş yaşamaktaymış.
Bu Keşiş’in dünyalar güzeli bir kızı varmış.
Kız o kadar güzelmiş ki,
O’nu bir gören bin gönülden vurulurmuş.
Bu güzel kızın ismi de “Tamara” imiş.
Bütün Vanlı delikanlılar
Tamara’nın peşinde dolana dursunlar,
Tamara gönlünü
Yiğit mi yiğit, yakışıklı mı yakışıklı
Bir Türk gencine kaptırır.
İki sevgili gizli gizli buluşurlar.
Bu buluşmalar bir süre devam eder.
Sonunda
İki gencin aşkını Van’da duymayan kalmaz.
Keşiş, kızını
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Bu sevdadan vazgeçirmek için
Ne kadar uğraşırsa uğraşsın
Başaramaz.
Tek çare, kızını Van’dan uzaklaştırmaktır.
Van Gölü’nün en büyük adası olan
Akdamar Adası’nda bir kilise yaptırıp,
Kalan ömrünü kızıyla beraber
Bu adada geçirmeye karar verir.
Seven iki kalbi birbirinden ayırmak mümkün mü?
Tamara ile Türk gencinin aşkları
O kadar yüce,
O kadar engel tanımaz ki...
Keşiş’in
Tamara’yı Ada’ya hapsetmesi de
Fayda vermez.
İki genç, anlaşırlar.
Delikanlı,
Her gece kıyıdan yüzerek Ada’ya çıkacaktır.
Bu arada
Tamara da sevgilisine adayı bulabilmesi için
Fenerle işaret verecek,
O’na yardımcı olacaktır.
Dedikleri gibi yaparlar.
Delikanlı, yaz demez, kış demez,
Fırtınaya, dalgaya aldırmaz,
Her gece yüzerek Ada’ya çıkar.
Sabaha kadar Tamara ile birlikte olurlar.
Gün ışımadan da tekrar yüzerek geri döner.
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Bir zaman sonra Keşiş,
İki gencin buluştuklarını öğrenir.
Bir gece,
Kızın bıraktığı işaret fenerinin yerini değiştirir.
Feneri,
Keskin ve sivri kayalıkların bulunduğu
Bir tarafa bırakır.
Tamara da Delikanlı da
Kurulan tuzaktan habersizdirler.
Delikanlı her zaman olduğu gibi
Yine kıyıdan suya girer,
Ada’dan görünen ışığa doğru başlar yüzmeye,
Şanssızlık bu ya,
O gece, hem çok karanlık, göl de aşırı dalgalıdır.
Delikanlı yüzer, yüzer, yüzer...
Kollarında derman tükenir.
Işığa doğru yüzdükçe ışık uzaklaşır sanki.
Dalgalar daha da kudurur.
Kuvvetli bir dalga, gücü tükenen delikanlıyı
Yükselttiği gibi sivri ve keskin kayalara çarpar.
Her tarafı parça parça olan delikanlının,
Gölün karanlık sularına gömülürken :
“Ah Tamara, Ah Tamara!...” feryatları,
Kayalıklardan yankılanarak Tamara’ya kadar ulaşır.
Artık Tamara’ya dur olur mu?
O da gözünü kırpmadan
Kendisini azgın dalgaların kucağına bırakır ve kaybolur.
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Böylece,
yaşarken bir araya gelmeleri engellenen iki genç,
sonsuza kadar sürecek beraberliklerine,
Van Gölü’nün lacivert sularının
Derinliklerini mekân seçerler.
Bu acıklı sonun yaşandığı adanın ismi de
O günden sonra
“Ah Tamara” nın değiştirilmesi ile
“Akdamar” olur.
Mustafa CEYLAN

YALOVA - ÇINARCIK
HASAN BABA EFSANESİ
Çınarcığın üç kilometre güneyinde, yaşlı meşelerle çevrili
Yüksek tepenin üzerine kurulu bu yerin adı
Bir yeniçeri askerinden kalma olduğu söylenmektedir.
Bir gün seferden dönen askerlerin
Hem yiyecekleri, hem de suları bitmiş.
Kendilerini ancak Hasan Baba olarak bilinen
Yere atabilmişler.
Susuzluktan ölmek üzere olan askerlerin içinden
Hasan Baba adlı bir yeniçeri
Kılıcını almış, bir kayaya indirmiş.
Kaya yarılmış,
İçinden buz gibi bir su akmış.
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Böylece bütün askerler suya koşmuş,
Sularını içmiş, susuzluklarını gidermişler.
Çok soğuk olan bu su kaynağı
O günden beri hiç kurumadan akmaktadır.
Bugün Hasanbaba adını alan o bölge
‘ Hasan Baba Suyu ‘ ile
Halen binlerce kişiyi çekmektedir.
Mustafa CEYLAN

YOZGAT EFSANELERİ
-IÇAMLIK SÖYLENCESİ:
Yozgat'ın en ünlü dinlenme yeri Çamlık
Söylenceye göre;
Çamlığa ilk fidanı Aslı'nın
Ardından diyar diyar dolaşan
Kerem dikmiştir.
Yozgat yöresine yolu düşen Kerem,
Aslısını sormuş, bulamayınca
Çamlığın bulunduğu kıraç yamaca
Bir fidan dikmiş;
"Bu çamdan nice çamlar filizlenir,
Koruk olur, bizi söyler, bizi fısıldar."
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Deyip yollara düşmüştür.
O gün bu gündür çamlık,
Hafif bir yelde sevda türküleri söyler,
İçli sevgi ezgileri fısıldar.
Sevdalıların buluştuğu Çamlık için
Böyle bir efsane söylenir halk arasında.
-II-

YOZGAT'TA KIŞ
Kışa sormuşlar;
- Nerede bulunursun ?
- Erzurum'da
- Orda yok isen
- Sivas'a bakın
- Orada da yoksan ?
- Mutlaka Yozgat' ta olurum! demiş.
Şair Fenni de bir beytinde:
"Haşa lamyezelsin karışılmaz işine Yozgat'ın
Bir ay yazı var, onu da kat kışına." der.
-IIISARIKAYA KAPLICALARININ EFSANESİ
(KRAL KIZI HAMAMI)
Roma Kral Kızı Hamamı diye bilinen Sarıkaya
Kaplıcalarının efsanesi halk arasında şöyle anlatılır:
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Kayseri'de oturan
Roma Krallarından birinin kızı
Amansız bir hastalığa yakalanır.
Kral kızını birçok hekimlere götürür,
Tedavisi için her şeyi yapar.
Ama güzelliği dillere destan bu kızın derdine çare bulunamaz.
Kızın hastalığı gün geçtikçe ilerlemekte
Kız artık yürüyemez bir haldedir.
Ayakları tutmamaktadır,
Dizleri küt olmuştur.
Bugünkü adıyla
Hastalığı romatizmadır.
O günlerde
Sarıkaya sazlık ve bataklıktır.
Sıcak suyun olduğu yerde
Küçük bir gölet oluşmuştur,
Balçık halinde çamurlu bir hamamdır burası.
Kral küçük kızını son çare olarak
Bu sıcak suyun bulunduğu yere
Gezsin diye gönderir.
Artık ömrünün sayılı günlerini yaşayan zavallı kız
Avunmak için bu çamurlu gölet kenarında dolaşmakta,
Zaman zaman da arkadaşlarıyla
Çamurlara girmektedir.
İşte gezmek ve avunmak için girdiği çamurlar
Ve sıcak su kıza iyi gelir.
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Bir müddet burada kalır,
Gün geçtikçe kızın hastalığı iyi olmaya başlar.
Küt dizleri açılır
Yavaş yavaş adım atmaya,
Yürümeye başlar.
Sonunda tamamen iyileşen güzel kızın
Buradaki sıcak sudan iyi olduğu anlaşılır.
Bunun üzerine kızın babası kral,
Buraya mermerden bir havuz yaptırır,
Etrafını kesme büyük taşlarla çevirttirir,
Önceleri
Kimsenin olmadığı bu havuz çevresinde
Bir şehir oluşur.
Kralın kızının adı bu yeni şehre verilir.
Yetmiş bin nüfuslu bu şehrin adı
"Öper" veya "Hoperi"dir.
*
Bu büyük şehir,
Bir deprem sonucu yok olmuştur,
Sadece hamamların olduğu yer kalmıştır.
Mustafa CEYLAN
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ZONGULDAK
UZUN MEHMET EFSANESİ
Sanayi devriminden sonra önem kazanan kömür;
Osmanlı padişahı II.Mahmut’un
“Memalik-i Şahane dahilinde siyah taşın taharrisi”
Adlı fermanıyla
Ülkemiz gündemine girmiştir.
Kdz.Ereğli’nin kestaneci Köyünden
Uzun Mehmet
Askerlik iznini kullanmak üzere
Köyüne gelir.
Askerdeyken gördüğü kömürü
Yöresinde aramaya başlar.
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Buğday öğütmek için gittiği değirmenin
Kdz.Ereğli, Köesağzı Mevki, Neyren
Niyren Deresi dolayları
Su kanallarında yuvarlanan siyah taşları görür
Ve bunları değirmen ateşine atarak
Yanıp yanmadığını dener.
Karataş’ın yandığını görünce
Hem kendi hem de yöresinin yazgısını değiştirecek
Yanartaşları çuvallayıp ihsanını almak üzere
İstanbul’a hareket eder.
Saraydan ihsanını
5000 kuruşluk ödül
Ve ölünceye dek 500 kuruş aylık aldıktan sonra,
Kendisini kıskanan
Ve ödülünü çalmak isteyen,
Kdz.Ereğli Kaymakamı
Müstelzim Hacı İsmail Ağa tarafından
Bir handa kahvesine zehir katılarak öldürülür.
Uzun Mehmet, kömürle,
Zonguldak’la özdeşleşmiş;
Adına anıt, park yaptırılmış,
Kimi üretim tesislerine adlı konmuş
Ve ülkemiz yeraltı işçiliğinin
Simgesi olmuş bir isimdir.
Mustafa CEYLAN
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Azerbaycan-Damcılı Bulag
Efsanesi(GÜLCE-Buluşma)
Keçmiş zamanlarda bir kasıb oğlu,
Ürekten severdi, varlı gızını…
*
Gezin şu yalan dünyayı, bir uçtan bir uca gezin
Ses bayrağım güzelim Türkçe ile can yürek konuşa konuşa
Hamsını kucaklayın insan yüreklerinin
Siyah, beyaz demeden; hele ki çocukları
Sonra da yüreğinizi verin kuytuda bir müziğe
Tınısı farklı da olsa özü hep aynı
Dinleyin, dinleyin olmaz mı?
Ala geyiği, şahmaranı, gelin kayasını
Enlemi boylamı ne olursa olsun
Hangi bulut ağlayıp geçerse üstlerinden
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Duyun, işitin, sorun, soruşturun
Hele ki yaklaşın yanıbaşlarına,
Nefesiniz yayılsın havaya sıcacık
Aynı öyküyü dinleyeceksiniz cümle insanlardan
Sevda üstüne, ayrılık, yâr ve gurbet üstüne…
Sonra
Toroslarda Karacoğlan çalsın siz dinleyin
İnin Çukurova’ya Dadaloğlu söylesin yiğitlik, mertlikten yana
Varın Karabağ’dan bir hüzün gülü koparın
Koparın da ağlayın o gülle hüngür hüngür
Ve Bakü’den ses verin Gümülcine’ye
Çalkalayın Hazer’i ruhunuzla beraber
Van gölünden Marmara’ya ışıltılı düşler iletin
Ve
Sonra
Duisburg
Yeşilini
Dokuyun da
Dördüncü kuşak
Tebessüm etsin bir
Ve
Lüksemburg’da bir gece
Emirdağ gecesini
Yaşayın türkü türkü
Yaşayın da
Görelim bizim aynalarda sizi de
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Olmaz mı?
*
Ala kuşum nicedir böyle
Uçar,uçar, uçarsın yükseklerde
Deli gönlüm gibi yâr koynundasın sanki
Gitmeden sen, öykün gider ufuklardan öteye
Ağıdın, demecen, güzellemen ve de efsânen gider
Kimbilir belki kocaklaman gezinir gurbette senden evvel
Koç Köroğlu at binende
Yunus heybesine düşer alıçların kim bilir?
Ve Azerbaycan güneşi olursun belki de; ıpışıl, Türkçe
Sonra elinde kirmeniyle bir ana çıkar gelir güneşe gün katarak
Anlatmaya başlar sen duyasın diye:
Der ki:
“Keçmiş zamanlarda bir kasıb oğlu,
Ürekten severdi, varlı gızını…
Sevir gız da onu, ancag ne mümkün
Ataya-anaya etmek sözünü..
*
Atar
Özünü
Gayalardan
Çaresiz oğlan
Ölür oracıkta…
Gız

571

Evet
Gız ise
Oralarda
Delirir gitmez
Heç bi yana gitmez
Durur gaya başında
Ağlayır doyunca çıhıp
Gayadan gayaya ses olup
Karaları bağlaya bağlaya…
*
Neçe
Neçe
Neçe yıl sonra
Gız da göçür dünyadan,
Durmaksızın ağlaya ağlaya…
Sonra ay oğul,
Türkmen balası sultan oğul
Diyeceğim şu ki:
O gaya dibinden
Göz verir hemin,
Damcı-damcı ağlayır.
İki sevgiliye ağlayır,
Mehebbete ağlayır…
*
Damcılı bulag var ya
Türk ilinin hamısında damcılı bulag;
Kaya diplerinden çıkıp usuldan, sessiz
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Hani akıp giden de mavi sonsuzluklara
İnim inim inleye inleye sancılı
İşte o gızın gözyaşıdır cemücümlesi bilesin…
*
Gız yanar, oğul yanar, gız yanar
Dalında gül, menekşe, nergiz yanar
Sevdalıktır Türk ili boydan boya ay oğul
Toplayın saatlerin atlarını, bakın nal izlerine
Topuk yanar, iz yanar…
*
Damcılı bulag derler bizim Azerbaycan’da
Kaya diplerinden su kuşları ve gölge çiçekleriyle
Yarpuz kokusuyla
Ve aynı öyküyle
Akıp giden sulara
Damcılı bulag derler, anlatılır, efsânedir kaç asır;
Sizin oralarda ne derler?
Bilemem…
Mustafa CEYLAN
Azerice kelimeler:
_________________
Ata: Baba.
Bulag: Kaynak, göze, pınar
Damcı: Damla.
Govuşma: Kavuşma.
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Goymamak: İzin vermemek.
Hemin: Bu.
Kasıb: Fakir.
Keçmiş: Geçmiş.
Özünü: Kendini.
Varlı: Zengin.
Kaynak:
Oruç, Birsel (1988) , Efsanelere Göre Azeri Türkçesinin Ses Özellikleri, Konya,
yüksek lisans tezi.

Altay Türkleri - Tufan Efsanesi
Tufandan söz eden kültürlerden bazıları ve
değindikleri tufanlar şunlardır:
-Tevrat ve Kur'an’da sözü edilen Nuh Tufanı.
-Yunan mitolojisindeki tufan
-Sümerler’in Gılgamış Destanı'nda kutsal kitaplarla
paralellik gösteren ve kaynaklık eden tufan hikâyesi
-Berossus’un aktardığı Sisithrus dönemindeki tufan.
-Eski Mısır geleneğinde tufan.
-Platon’dan aktaran Strabon’’un sözünü ettiği,
kiklopların yaşadığı “devre”deki tufan.
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-Hint geleneğinde son Manu tufanı; Hindu mitolojisinde bir balık
Manu’ya‚tufan olacağını, bir gemi yapmasını, bütün yaratıkların
öz ve tohumlarını gemiye almasını, onu kurtaracağını söyler.
Tufan bütün yaratıkları silip süpürür ve ortada sadece Manu
kalır.
-Hint geleneğinde İsi ve İswara tufanı.
-Sabiî geleneğinde tufan. (Sabiî geleneğine göre,
dünya bugüne dek üç büyük felaket dönemi
geçirmiştir.)
-Kuzey ve Güney Amerika mitolojilerindeki tufan (Maya
ve İnka gelenekleri, Hopi, Algonkin ve Tupinamba
kızılderilileri gelenekleri)
-İrlanda’nın Kelt geleneklerinde ve Kuzey Avrupa
efsânelerinde belirtilen tufan.
-Grek mitolojisindeki Deukalion tufanı.
Endonezya ve Melanezya geleneklerinde tufan.
Afrika geleneklerinde tufan.
Kuzey Asya ve Orta Asya geleneklerinde tufan.

*
Türk mitolojisinde “Tufan” örneği
Altay Türkleri’nin yaşamakta halâ
İncil ve Kur’andaki
Nuh Tufanıdır,
Asırlarca anlatılan…
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………………………..Altay Tufan Efsanesi
………………………..Özetle şöyledir:

Kapladığında bütün yeri sel
Efendiydi Tengiz (=Deniz) yerin üzerinde
Tengiz’in yönetiminde
Nama adında
İyi bir erkek yaşardı üç oğluyla…
Sozun Uul(oğul)
Sar Uul(oğul)
Balık (oğul) adlarında üç oğul…
Ülgen (Tanrı)
Bir kerep (=tahta sandık)
Yapmasını buyurdu babaya.
Ve baba
Yani Nama
Bıraktı üç oğluna
Tahta sandık işini…
Sandık dediysem siz
Bir tahta sandık sanmayın onu
Devasa bir “gemi” anlayacağınız…
*
“Kerepi” bir dağ üzerinde yaptılar.
'Zift taşıdı gelinler bile

576

Ve keresteler oğul omuzlarından…
Beşinci gün
Kaburgası oluştu geminin
Tam altı katlı
Alt ve üst güverteleri yedi bölüm
Dokuza bölündü ambarı
Yedinci günde tamam oldu koca gemi
Her biri seksen kulaç
Sekiz halatla köşelerinden bağlandı yere
Yükseldiğinde su seksen kulaç
Durum anlaşılacaktı.
Bundan sonra
Nama ailesi ile
Çeşitli hayvanları
Kuşları alarak
Girdi gemiye
Sisler kapladı yeryüzünü
Korkunç bir karanlığa gömüldü Dünya
Fışkırdı yerin altından
Irmaklardan
Denizlerden
Sular fışkırdı sular
Boşandı gökten sağanaklar
Ve
Yedi gün sonra koptu yere bağlanan halatlar
Yüzmeğe başladı gemi
Seksen kulaç su yükseldiğinde
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*

Bir o yana, bir bu yana
Suyun zikir halkasında gemi
Geminin içinde insanlar
İnsanlar ve cümle hayvanlar
Ve sonra tohum…
Sallandı, döndü, inledi gemi
Köpüren dalgalar üstünde bir ceviz gibi
Döndü, direndi, kızılca kıyamete
Dudaklarda dualar
Dudaklarda zikir
Dudaklarda umutlu son durak
Dudaklar da zaman su içinde susuzluk
Su içinde yangın oy…

Nice zaman, nice su yolu
Ve
Nice nefes kesen dagalar üstünde
Çalkandı gemi içindekilerle…
Sonunda gemi
Sekiz dağın birbirine yaklaştığı yerde
Durdu.

Durdu zaman, sustu an
Yedi gün geçti, yedi günde sessizlik
Yedi günde bekleyiş…
Ve
Yedi gün daha geçti,
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Onbeşinci gün sonunda
Seslendi en büyük oğluna :
…………………“Aç şu penceeyiı
………………….Bak bakalım çevreye”
Sozun oğul baktı bütün yönlere
Baktı ha baktı.
Sonra şöyle dedi:
…………………“Her şey suların altına batmış.
…………………Yalnızca dağların dorukları görünüyor.”
Daha sonra
Nama da baktı.
O da
…………………..“Gökyüzü ile sular dışında
……………………Bir nesne görünmüyor”
Dedi.
Açtı pencereyi Nama.
İkinci gün gönderdi kargayı
Ve saksağanı üçüncü gün
Geri gelmedi hiç birisi.
Dördüncü gün
Bir güvercin gönderdi.
Güvercin
Geri döndü gagasında ince bir dalla..
Nama bu kuştan
Öteki kuşların niçin geri gelmediğini öğrendi.
Onlar sırasıyla geyik
Köpek ve at leşi yemek üzere
Gittikleri yerde kalmışlardı.
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Nama bunu duyunca öfkelendi.
………………………..“Onlar şimdi ne yapıyorsa
…………………………Dünyanın sonuna değin
…………………………Onu yapmağa devam etsinler”
Dedi.
Efsânenin devamında
Ne mi olur diyorsunuz?
Anlatayım bekletmeden sizleri :
Nama yaşlandığı zaman
Kurtardığı canlıları öldürmesi için
Kendisini kışkırtan karısını öldürür
Efsâne bu,
Böyle söylenerek geldi bugünlere işte…
Ve biz de diyelim ki ay oğul

Bu efsâneyi düşünerek,
Anlatalım olmaz mı?
“Allah ü Ekber” der lisan-ı hâl ile dekor
İşitsek, farkına varabilsek ah ki ah!
Gemiler batıyor ufkumuzda gemiler
Acemiler elinde devri devran, ki zor;
Kekeme dünya işte
Nuh’u bize anlatıyor…
*
Üç oğul, üç gelin
Her türlü hayvandan erkek ve dişili birer çift
Seçip de bindirdi gemiye Nuh’um
Suların dünyayı kapladığı vakit…
Nice zaman sonra bir gün
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Sarsılanda yer, yarılanda gök
Bir dağın tepesine ilişip kaldı gemi demiri
“Allah ü Ekber! ” dedi Nuh, “Allah ü Ekber! ”
*
Günler, günler sonra
Yine bir sarsıntı, hem de derinden
Nuh’un dilinde “Süphanallah! ”
Bir dağın tepesinde oturup kızakladı gemi
Kürekler işe yaramadı, yürümedi bir türlü
“Ne ağır dağ” dedi Nuh, “Ne ağır dağ”
*
Çekildi sular, duruldu gök, yer
Duruldu, sustu zaman
İndiler gemiden, vardılar secdeye…
Secde bayramdır, secde kurtuluştur,
…………Ve secde vuslattır sevene.
…………….Secde nur içinde nurdur
………………….Secde sır içinde sırdır.
Sürmeli Çukuru bayram yeridir…
Ve
Sonra
Gemide ne varsa
Buğday, arpa, pirinç, nohut, mercimek,
Üzüm, ceviz, fındık, fıstık, incir, dut kurusu,
Pekmez ve bal…
Her birinden bir damla
Son yemektir aşure aşı
Üç oğul, üç gelin ve Nuh
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Bağdaş kurup bir arada yediler.
Hazreti Nuh silkeleyip sofrasını Sürmeli Çukuru’na
Döktüğünden bu Iğdır Ovası’na sofradan zerreleri
Çok bereketli olmuştur ova.
Ağrı, Süphan ve Allah ü Ekber
Tufandan, sudan, Nuh’tan beridir
Dik duranda başları sisler içinde
Taban vuranda Anadolu toprağına
………………Bizim için, bizimledir…
Mustafa CEYLAN
(Gülce-Bahçe)

BAYINDIR TÜRKLERİ
BOĞAÇHAN EFSANESİ
Bayındır Han, hükmettiği halka her sene büyük şölen düzenler, yine
bir sene gelecek konukların üç ayrı çadırda ağırlanmasını emreder.
Şu bozkırın ortasına
Çadırlarım tez kurula
Duysun diye güney, kuzey
Dokuz davul, kös vurula
Aynı safta el eleyken
Divan bitmez asla erken
Bayındır Han seslenirken
Bulanık su tez durula.
Üç çadırdan üç ay çıksın
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Karanlığı yere yıksın
Gözler gözler yola baksın
Yol töredir, buyurula.
Hanlar hanı Bayındır Han
Yeri göğü uyandıran
Çiçek çiçek ve de can can
Seslendiğin duyurula
Büyük şölen, büyük otağ
Bozkurt yürür, bükülür dağ
Kemsöz bizden olsun ırağ
Yakın, ırak kayırıla.
Derlene hey obam, ilim
Ayrılmadan dilim dilim
Türkü yaksın sarı telim
Yiğitlerim çağırıla…
Üç çadır
Evet evet üç çadır
Çadır içinde sele
Sele içinde süt ve ayran
Tas tas susuzluk ve yangın üstüne
Tavanı yanan ağız üstüne
Serin selvi seherinin aydınlığı içinde
Kurulmalı üç çadır…
Bunlar :
Ak, Kızıl ve Kara çadırlar...
Ak çadır oğlan çocuğu olanlara,
Kızıl, kız çocuğu olanlara,
Kara çadır ise
Hiç çocuğu olmayanlar içindir heyyy!.
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Bayındır Han bu,
Çocuğu olmayanları, üremeyenleri
“Tanrı’nın lânetledikleri” olarak görür.
Oğuz beylerinden Dirse Han
Yoktur çocuğu;
Vermemiştir Gköçe Tengri
Katılmıştır Bayındır Han davetine
İcabet edip gelmiştir,
Ancak,
Alınmıştır kara çadıra
Çocuksuzdur diyerek.
Dönüşte anlatır olanları
Sultan Gülü evdeşine Dirse Han:
Hey ki hey Sultan gülüm hanım heyy
İki cihan yüzü ay, ayda güneş sözlüm heyy
Bre ne yamanmış bu kader
Bre ne hainmiş bu zaman
Bre ki bre…
Çadırlar düştü üstümüze
Kara kara kıl çadırlar habire
Hanım hey, canım hey, sultanım hey…
Evdeşi cevap verir :
Hakanım, canım, evdeşim, haldaşım,
Sır içinde sırdaşım Dirse Han Bey’im
Gö iner yere, yer çıkar göğe
Günü gelir yağmurlu bulutların
Ulu Tengri ne derse o olur
Bilirsin, biliriz, bildik
Asla ayrı-gayrı değildik
Törelendik ışık ile
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Alnımızda pırıltısı
Üzme canını
Sen kaygılanma yeterki
Olacaktır olacaklar
Beyim heyy, yücem heyy, umudum heyy…
…………………………………..Karısının önerisiyle bir şölen düzenler,
……………………………Herkese yedirir, içirir.
………………….Şölene katılanların dualarıyla,
…………..Dirse Hanın bir oğlu olur.
……..Çocuk, on beş yaşına gelir;
Bayındır Hanın ordusuna katılır.
Bayındır hanın bir boğası,
Bir de devesi vardır.
Bayındır Han bunları
Her sonbaharda güreştirip eğlenir.
Bu defa da deveyle boğayı
Salar meydana meydana
Bütün çocuklar bağrışır;
Ve kaçışırlar korkudan…
Ama
Kaçmaz
Korkmaz
Dirse Hanın adsız oğlu…
Boğa,
Oğlana
Sürdü geldi.
Öfkelendi…
Köpürdü, azgınlaştı
Karşısında duran çocuğa
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Korkutmak için gürledi
Esti, soludu burnundan
Köpükler saçtı ağzından
Eşindi arka ayaklarıyla
İleri atıldı ön ayaklarıyla
Kızılca kıyamet kopacak sandı
Maydana birikenler…
Lâkin
Dirse Han oğlu bu yiğit oğul
Bu civan, bu korkusuz koca yürek
Şişirdi göğsünü, sıktı yumruklarını
Dağ gelse üstüne
Umurunda bile değildi…
Kükremiş sel gibi atıldı boğa
Dirse Han oğlu
Bir yumruk vurdu ki
Boğanın alnına
Alnının tam ortasına
O dev boğa, sersemledi
Ve
Yıkılıverdi oracığa…
Yıkıldı yıkılmasına
Ancak,
Yıkılmasıyla toparlanması
Bir oldu sanki
Boğa geri geri gitti.
Oğlana sürdü,
Tekrar geri geldi.
Oğlan, bu kez
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Vurmadı yumruğunu
Ancak dayadı alnının ortasına yumruğu
Ve
Sürdü,
Çıkardı alanın dışına…
Çekiştiler,
Direştiler,
Boğa ile oğlan…
Dik duruyordu
İki kürek kemiğinin üstüne oğlan
Dimdik…
Ne oğlan yener
Ne boğa yener!
Saatler geçti
Böylesine…
Meydan çeversinde
Onca insan
Cümlesi Bayındır boyunun
Bekleştiler
Öylesine…
Oğlan düşündü:
“Bir dama direk vururlar,
O dama destek olur;
Ben bunun alnına
Destek olup duruyorum niye”
Ve çekti boğanın alnından yumruğunu,
Ayak üstünde duramadı,
Düştü,
Tepesinin üstüne yıkıldı boğa...
El attı bıçağına
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Kesti başını boğanın.
Oğuz beyleri
Bayındırın ak saçlı erenleri
Meydandaki yiğitleri
Gelip, toplandılar oğlanın başında.
“Aferin!” dediler.
“Dedem Korkut gelsin
Bu oğlana ad koysun,
Yanına alıp babasına varsın,
Babasından oğlana beylik istesin,
Taht alıversin.” dediler.
Çağırdılar.
Geldi Dedem Korkut
Oğlanı alıp verdi babasına
Dede korkut oğlanın babasına söylemiş,
Görelim Hanım ne söylemiş:
“Hey Dirse Han, beylik ver bu oğlana!
Taht ver erdemlidir.
Boynu uzun bedevî at ver bu oğlana!
Biner olsun hünerlidir.
Ağıllardan on bin koyun ver bu oğlana!
Şişlik olsun erdemlidir.
Develerden kızıl deve ver bu oğlana!
Yüklet olsun hünerlidir.
Altın başlı otağ ver bu oğlana!
Gölge olsun erdemlidir.
Omzu kuşlu cübbe ver bu oğlana!
Giyer olsun hünerlidir.
Bayındır Han meydanında
Boğa ile savaşmıştır bu oğlan
Dev bir boğa öldürmüş senin oğlun,
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Bundan böyle adı “Boğaç” olsun,
Ben verdim adını,
Tanrı versin yaşını…”
Dirse Han oğlana
Beylik verdi, taht verdi
Şan kazandı oğul
“Boğaç Han” oldu…
*
Dirse Han oğlu
Boğaç Han nam saldı yörede
Bükülmez bileği,
Beyler beği
Yiğidim heyy…
Bunu
Kıskandılar
Babasının 34 adamı
Kıskandılar of aman hey…
Fesatlık düşündüler,
Ördüler hileyi ilmek ilmek
Ve babasını
Boğaç Han’a karşı
Doldurdular.
*
Bak tarihe, çevir sayfaları yeniden
İbret almak için
Taht kavgalarına
Makam ve mühür savaşlarına bak;
Türk’ün Türk’e yaptığını gör
Ve
Gözyaşını sayfaya bırak…
Babanın oğla
Kardeşin kardeşe
Kılıç çekip, ordu düzdüğü günleri
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Kan akıttığı, can aldığı savaşları
Hepsini ayırdımsız oku yeniden
Bin düşman yapmamıştır
Türk’ün Türk’e yaptığını…
Yıkamamışlardır Türk’ü dışarıdan,
Ne olduysa iç’den, içeriden olmuştur bize hep
Boşunadır aranan sebep…
*
Gelelim
Dirse Han ile oğul Boğaç Han’a
Ah ki ne yaman bir çelişkidir
Ne yaman bir kaderdir bu
Ne yaman oyundur
Dostların ördüğü oyun
Çözülesi değil…
Söz çuvalı derinden de derinmiş
Ağzı yedi arşın çapında sanki
Büzülesi değil…
Dostan dosta yalan yanlış haberler
Ulam ulam yalanlar taşıyanlar
Gecenin en zindan vaktinde
Issız köşelerinde
Tırnak kaşıyanlar
Olacakdan, olacaklardan
Üzülesi değil…
*
Bir av düzenlerler
Ve o sırada
Türlü oyunlarla
Oğlanı babasına
Vurdururlar.
*
Kına yakısnlar bakalım
Dost görünenler heyyy..
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Ve sonunda Boğaç Han
Mucizevi şekilde
Annesinin yardımıyla
Kurtulur ve babasına
Eziyet eden,
Kaçıran
Dedikoducu
Ara açan
34 adamı yener.
Halkına barış getirir,
Sultanım hey…
Mustafa CEYLAN
(Gülce-Buluşma)

BULGARİSTAN TÜRKLERİ
ŞAHİTLER KAYASI EFSANESİ
Morca dağın eteğinde köyüm var
Kayaları duyar çoban sesini
Kuzuların çıngırağı her bahar
Dokur gider kilimlerin süsünü
“Kutlu töre değişmez” der analar
Barıştırır, ayrısını, küsünü.

591

Bir efsâne söyler durur asırlar
Aralar da gözlerinin sisini

*
………….“Huyunu, suyunu bilmediğim bir evin
…………..Gütmem billâh danasını, davarını”
Deyip duran bir çobanı
Gördünüz mü deyin hele?
Yeryüzünün bir yerinde…
Bizim köyün
Deli Çobanı bu işte
Dediğim dedik anlayacağınız
İnatçı…
Yıllardan bir yıl,
Kıran girer köyümüze
Sürü koymaz
Kırar geçirir.
Bıçak açmaz köyün ağzını
Velâkin,
Bizim deli çobanın güttüğü ineklerden
Hiç birinin kanamaz burnu bile
Ve zarar gelmez tüyüne.
Elde iyiler çok ya
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Kötüler de yok değil.
Nazar değer
Günlerden bir gün
İneklerden birine.
Gülsüm Aba’nın ineği
Buzağıladıktan üç gün sonra
“Çat” diye çatlayıverir.
O akşam dağdan dönünce
Köyün alt başında alır kara haberi
Bizim Deli Çoban,
Neye uğradığını bilmez,
Seğirtir oraya doğru.
Görür ki ne görsün,
Sarı inek serilmiş orta yere
Yatıyor boylu boyunca,
Yavru buzağı da orta yerde
Meleyip duruyor.
Gülsüm Aba dersen,
Kanı iliği kurumuş,
İki eli iki böğründe…
Çoban utana sıkıla:

“-Gül Aba, Gülsüm Aba!
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Bir kaza belâ savmışsın,
Bunla geçmiş olsun.
Veren Allah yine verir.
Sakın meraklanayım deme.
Körpeyi düşünüyorsan,
Onu da bana bırak.
Ben her sabah omuzuma vurur
Götürürüm dağa onu.
Ne sanki yumruk kadar karını var.
Sabah bir, akşam iki emerse
Dişleri otu çöpü kesecek olur” der.

Dediğini de eder.
Günlerce buzağayı
Omuzunda götürür,
Omuzunda getirir
Vurmaz yola yokuşa;
Avucu içinde suyunu içirir,
O kadar inek içinde
Bir yavruyu geçindirir.
Ayırmaz dizinin dibinden,
Gözünün önünden.
Buzağı kısa sürede fıstık gibi olur.
Bir öğle vakti otururken
Gaflet gelip kısa bir süre dalıverir.
O ara buzağı takılır bir ineğin peşine
Tırmanır dağa doğru.
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Açınca çoban gözünü
Fırlar peşlerinden,
Fakat huysuzlanan inek
Yanındaki danaya
Takınca boynuzunu
Yuvarlar zavallı danayı uçurumdan aşağıya…
Yetişip danayı ölümden kurtarır bizim Deli Çoban
Fakat
Kırılmıştır dananın bir ayağı…
Çok üzülür Gülsüm aba
Belli etmez üzüntüsünü
Ama komşuları
Olayı fitlerler
Gülsüm Aba’nın oğluna.
Oğlan bu
Orta yerde
Ağzına gelen
Ne varsa söyleyip
Hep bağırdı, çağırdı

“Yok inek vurduydu,
Yok dağdan yuvarlandıydı,
Sen bu kavalı kavaklara çal,
Bu mavalı oku başkalarına
Kandıramazsın beni.
Mutlak deliliğin tutmuş,
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Bir taş atıp sen kırmışsındır
Bacağını dananın
Hani şahidin?
Kim gördü,
Seni yalancı… “
Çoban
Şaşırır,
Bilemez ne diyeceğini.
Başını kaldırır
Köyün tepesine doğru dikilen
Koca dağa
Seslenir :
-Hey dağlar, taşlar!
Allah için siz söyleyin,
Bu böyle olmadı mı?
Sarı buzağının ayağını
Kara öküz vurup kırmadı mı?
……………………………Diye seslenir.

Olacak olur ya,
O anda
İki kaya parçası
Dağdan koparak
Köyün üstüne doğru
Yuvarlanmaya başlamaz mı?
Çoban olduğu yerde
Göğsünü gere gere
Şahitlerini karşılar
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Ama,
Ötekiler koydunsa bul yerinde.
Pabucunu bırakıp kaçan kaçana.
O günden sonra
Bu dağın adı
“Şahitler Kayası” kalır

Mustafa CEYLAN
(Gülce-Buluşma)
-----------------------------------------------------------------------------Kaynak:
Prof. Dr. Nimetullah Hafız, Bulgaristan Türk Halk Edebiyatı
Metinleri

KAFKAS TÜRKLERİ3Yorum

Pxharmat Efsanesi
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Karşıda görülen buz dağları tepelerinde
Yokken şimdiki gibi karlar ve buzlar
Çiçeklerle mis kokulu otların yetiştiği,
Zamana ait
Bir efsânedir bu.
Sana,
Karşıdaki
Baş-Lam dağının doruklarında bulunan
Karların ne zamandan beri durduğunu,
Şu uzanıp giden çayırlarla mis gibi kokan otların,
Çeşit çeşit çiçeklerin
Hangi zamandan bu zamana geldiğini anlatacağım.

O zamanlar
Engin oyuklarda,
Yüksek kulelerde
Ve derin mağaralarda yaşarlarmış,
Atalarımız
Ta karşı dağdaki kayalar kadar iri gövdeli imişler.
Kendileri gibi cüsseliymiş
Atları da…

Närt Erstxólar
Ayı gibi güçlü,
Kurt gibi cesur,
Kaplan gibi çevik,
Tilki gibi de kurnaz kimselermiş.
Dağdaki kayaları kaptıkları gibi
Fırlatıp atabiliyorlarmış,
Bağırdıklarında titretirlermiş dağları,
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Naraları semâda yankılanırmış,
Çaresizlermiş buna rağmen,
Çünkü
Yokmuş ateşleri.
Närt Erstxólar
Yaşarlarmış soğukta,
Mahzun imişler,
Azap içindeymişler,
Çünkü
Yokmuş ateşleri.
Acımasızmış
Kudretli Siela
Ve
Azap edermiş hep.
Azap edermiş zira
Ateşi elinde tutan
Gök Tengriymiş
Kendisini
Ve
Kudretini göstermek için de
Gök kubbenin
Doruklarında dolaşırmış
Göğü, yeri
Doldururmuş gürültülerle.
Dehşet, korku ve panik
Ateş, işkence, kara bulut
Azap içinde azap
Tadılmamış türlü türlü eziyet
Bulutları yağmurla doldurup
Dökermiş yeryüzüne.
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Daha büyük işkence görmeleri için insanların
Ve indirirmiş
Daha katılaşmadan toprağın dibine.
Ateşten ve ışıktan yapılmış olan siela·jad’ı
Alır eline
Atarak yeryüzüne
Harap edermiş her tarafı
Hasılı vesselâm :
Buyruğundaymış Siela’nın
İyilikler de,
Kötülükler de…
İyilikte cimri,
Kötülükte cömertmiş.
Düşmanlık varmış
Gökyüzüyle yeryüzü arasında
Her zaman;
Ve elbette
İnsanla kendi arasında da
Mücadele olurmuş sürekli.
Keyiflenirmiş üstüne üstlük
Ne kadar işkence görür,
Ne kadar azap çekerse Närt Erstxólar

O keyiflendikçe,
Närt Erstxóların anası sayılan
Sevgili Sata da
O derecede
Çekermiş acı.
Sata,
Närt Erstxólara
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Yardım etmek istermiş,
Ama
Korkarmış Siela’dan.
İşte o zamanlarda
Dağda güçlü Närt,
Pxharmat yaşıyormuş.
Hünerli bir ustaymış,
Tatlı dil karşılığında
Närtlara
Ham bronzdan kılıçlar,
Kalkanlar,
Zırhlar yaparmış.
Dağdakiler arasında
Tatlı dil çok itibar görürmüş:
……………Kolay gelsin!
………………Şansın açık olsun!
………………….Sağlıkla yaşayasın!
………………………Başarılar senden yana olsun!
…………………………...Gibisinden canım heyy!

Pxharmat;
Alçak gönüllü,
Cömert,
Kuvvetli bir Närt imiş.
Az konuşur,
Çok düşünürmüş.
Cehennemden halk için
Ateşin nasıl sağlanabileceği
Ve onlara yararının nasıl dokunabileceği
Kaygısındaymış.
Siela
Bu ateşi ağız tadıyla
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Vermemekteymiş.
Dünyaya gelişinden itibaren
İnsanlar arasında ne kadar iyilik varsa
Hepsini kendisinde topluyormuş.
……….Güç,
…………..Maharet,
………………..Zekâ,
…………………….Hile,
…………………………Sabır.
Kendi halinde dağda
Otlamaktaymış atı Turpal da
Närtlar ona:
— “At,
Eyerle binicinin altında,
Yiğit
Emeğiyle ve uğraşıyla mahir olur.
Senin Turpal
Neden başıboş dolaşıyor?”
Dermiş.

Cevap verirmiş Pxharmat:

— “Atım mâhirdir.
Vakti gelince benim atım
Cehennemden kor ateş getirecektir.”
Närt-erstxõlar
Onun bu sözlerine karşılık
Gülerlermiş.
Pxharmat ise kafa patlatırmış,
Halkın kaygısını gidermek için.
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Günlerden bir gün
Pxharmat
Dağları çınlatacak
Orga derbentleriyle,
Gökyüzündeki kudretli Siela’yı
Uyandırıp uykusundan
Bir taraftan öbür tarafa
Döndürecek yükseklikte
Ünleyip atı Turpal’ı
Çağırmış yanına
………Kişnemiş Turpal,
………….Kişnemiş
……………Başını kaldırarak yeşil otlardan
……………..Argun’un dalgaları gibi dağları aşındıracak,
…………………Çağıltılarını durduracak biçimde kişnemiş.
…………………….Ve dikilmiş sahibinin karşısına
…………………………Şimşek hızıyla.
Pxharmat zırhını kuşanıp
Bağlamış kılıcını beline
Taşlarla doldurduğu humbarasını sağrısına,
Ok sadağını omzuna,
Bizon gönünden yapılmış
Kalkanını da
Asıvermiş sol koluna
Dağ keçisinin boynuzundan yapılmış
Kâsesini yiy’le doldurup içmiş,
Turpal’ı eyerledikten sonra…
Binivermiş atına;
“Ayağım yere zift misali,
Elim dokunduğu yere hamur misali
Yapışsın!” diyerek…
Ve çıkmış yola
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Yol ki :
Hiç kimsenin hiçbir zaman gitmediği,
Gidip de dönmediği…
Närt Erstxólar,
Gücü kuvveti artsın diye Pxharmat’ın
Gittiği yol üzerine serpmişler akdarı
Bütün ülkede morx dolusu
İkramda bulunmuşlar,
Uğurlamışlar onu;
“Giderken elin boş ve hafif olsun,
Dönerken tok ve dolu olsun!” diyerek…
Yedi gün yedi gece yol almış.
Aşmış yedi vadiyi, yedi dağı
Yüksekliği göğe erişen,
Doruğunda Siela yaşayan
Baş-Lam’ın eteğine ulaşmış.
…………………….Baş-Lam’ın doruğunda
……………Itır kokulu otlar,
……….Renk renk çiçekler,
…..Cıvıldaşan kuşlar…
Güneş gibi parlayan Sata,
Närt-erstxõların anası Siela-Sata,
Siela’nın sevgilisi,
Dinlenmek amacıyla
İnermiş Baş-Lam’ın doruğuna
Zaman zaman…
Süzülmüş beyaz bir kuş olup
Pxharmat’ın önüne süzülmüş.
Konuşmuş insan diliyle
Demiş ki:

— “Hey, yiğit Nart,
Baş-Lam’ın doruğuna
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Umarım gücünü denemek için
Çıkmamışsındır!”
— “Haklısın cömert kuş.
Baş-Lam’ın doruğuna
Gücümü denemek için
Çıkmış değilim.
Siela’nın ocağından
Ateş almaya geldim,
Almadan da geri dönmeyeceğim!”
— “Hayırlı bir iş için
Yola çıkmak da
Bir güç denemesidir.
Ben sana
Yardım edeceğim.
Hızlı mıdır atın?”
— “Atım
Daha hızlıdır
Rüzgârdan.”
— Atın güçlü müdür?
— Atım güçlüdür. Toynağı nereye değerse izi kalır.
— Sen kendin de kuvvetli misin?
— Yumuşar bal mumu gibi
Elimdeki soğuk bronz bile
Anlatmış, anlatmış bir iyice
Nasıl varacağnı hedefe
Ve
Ateşi nasıl alabileceğini anlatmış:
—“ Siela şimdi uyumaktadır.
Sür atını rüzgâr hızıyla sür
Ve Siela’nın ocağı üzerinden sıçrat.
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O anda uzanıver ocağa.
Ateşi kapıver.
Sonra
Atını Baş-Lam’a doğru sür.
Başını koru.
Siela dehşet vericidir,
Acımasızdır.
Sağ kalmazsın uyanırsa
O zaman
Götüremezsin ateşi
Yeryüzüne…”

Atı
Sıçratmış ocağa doğru,
Tam o anda
Kapıvermiş Cehennemden ateşini
Eğilerek…
Ve
Baş-Lam’ın doruğuna doğru
Sürüvermiş atını…
Turpal bu
Atların en güzeli
En çeviği, en yamanı heyy!!!
Çok hızlı olduğu için at
Ateşten sıçrayan kıvılcımlar
Pxharmat’ın ardı sıra
İz bırakmaktaymış.
Kıvılcımlardan birisi
Siela’nın burun deliğine girip
Uyandırmış.
Siela telaşa düşmüş,
Ateşi elde edince insanın
Yiğitleşeceğini,
Kendisine itaat etmeyeceğini
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Bildiği için…
Yiğit Nart’ın peşine
Yardımcılarını takmış:
İçinde zifiri karanlık gecenin bulunduğu
Kırbasını açmış.
Kaplamış ortalığı
Zifiri bir karanlık.
Görmüyormuş,
Pxharmat kendi parmaklarını da,
Atının kulaklarını da...
Seçemez olmuş önlerini
Nart ve atı.
Ve
Uzakta değilmiş
Uçuruma yuvarlanıp her an ölmek.
Güzel sesli Siela Sata kuşu
Tatlı nağmelerle düşüp önüne
Yol göstermiş.
Siela,
Zifiri karanlık gecenin
Pxharmat ile atını durdurmayı başarmadığını
Görmüş.
Bu defa
İçinde tipinin bulunduğu kırbasını açmış.
Keskin tipi ile
Zifiri karanlık
Yiğit Närt-Erstxó’yu
Yok etmek üzereymiş.
Fakat

607

Güzel kuş ötüşleriyle
Yol göstermekteymiş onlara.
Yiğit Nart fark etmiş
Tipinin ateşi söndürmek üzere olduğunu
Tereddüt bile etmeden
Sokmuş koynuna ateşi.
Ölüm dansı etmekteymiş
Keskin tipi yiğit Nart’ın çevresinde
Keskin tipinin dehşeti
Argun Nehri’nin sularıyla
Granit kayalarını aşındırıp
Boğaz oluşturmakta,
İri meşe ağaçlarını
Kökünden söküp
Saman çöpü gibi savurmaktaymış.
Siela, zifiri karanlık ile
Keskin tipinin de
Yiğit Nart ile atını
Durduramadığını,
Zarar ziyan görmeden
Kurtulmak üzere olduklarını
Görmüş.
Siela bu kez,
İçinde keskin ayaz bulunan
Üçüncü kırbasını da açmış.
Keskin ayaz dağları titretmekte,
Kayaları çatlatmaktaymış.
Ancak
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Yiğit Närt Pxharmat ile atı Turpal
Yine de ilerlemekteymiş.
Telaşlanmaktaymış Siela
Telaşlandıkça telaşlanmaktaymış.
Pxharmat ile atının Baş-Lam’a ulaşmak,
Orada bulunan bir mağaraya girmek
Ve kurtulmak üzere olduklarını görmüş.
Artmış hiddeti
Arttıkça artmış.
Ateş ve ışıktan olan siela·jad ‘ı (gök kuşağını) eline alıp
Peşleri sıra sielaxäştig’leri (şimşek)
Atmaya başlamış.
Ve
Sielaxäştigler dağları sarsmaktaymış,
Donmuş pınarlar akmaya,
Argun’un dalgaları ise yatağından kalkıp
Tepelerin doruklarında öteye beriye
Saçılmaya başlamış.
Yiğit Närt Pxharmat ile atını
Ne dehşet verici tipi,
Ne keskin ayaz,
Ne zifiri karanlık,
Ne de sielaxäştigler durdurabilmiş.
Nihayet,
Kendilerini bekleyen
Närtların yaşadığı büyük mağaraya
Ulaşmışlar.
Pxharmat,
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Şaşkın haldeki Närtlara dönerek:
— “Buyrun, işte size ateş!!” demiş.
Her kulede,
Her mağarada,
Her hanede
Alevleri harlayın!
Her ocakta ateş bulundurun,
Sıcaklık ve aydınlık olsun!
Tam o sırada dağlarda
Dehşet verici bir gürültü kopmuş.
Gökyüzü, yeryüzüyle boğuşmaya başlamış.
Yiğit
Närt
Tekrar:
— Şansınız açık olsun! diye
Tekrar bağırmış.
Yine o anda dağları titreten bir gürültü daha kopmuş.
Gök gürlüyor,
Peş peşe şimşekler çakıyormuş.
Närt uzaklaşırken tekrar:
— Şansınız açık olsun! diye bağırmış.
Benim cezalandırılmam gerekiyor.
Siela’nın öfkesinin üzerinizde olmaması için
Kendimi fedaya hazırım.
Benim için üzülmeyin!
Yiğit Närt
Pxharmat mağaradan dışarıya çıkmış.
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Şimşeklere, kara geceye,
Tipiye ve keskin ayaza
Karşı koyarak
Baş-Lam’ın doruğuna çıkmış.
Başının üzerinde şimşekler çakıyormuş.
Tipi dengesini bozmaktaymış.
Elleri ayakları soğuktan buza kesmiş.
Kuşatmış kara gece her tarafı.
Hiddeti yatışmayan ve öfkesini kusan
Siela’nın yanına doğru ilerlemiş.
Baş-Lam’ın doruğuna,
Göğün arşına doğru yaklaşan yiğit Närt’i gören Siela
Tipiyi, ayazı, kara geceyi
Usulca kırbalarına çekmiş.
Kırlar, vadiler
Ve dağ tepelerindeki karlar
Ve donlar eriyerek
Pxharmat’ın ardı sıra usul usul
Baş-Lam’ın doruğuna doğru çekilmekteymiş.
Baş-Lam’ın doruğu kara teslim olmuş,
Bir daha da bu karları çıkartmamış başından.
Siela bağırmış:
— Gökten alıp götürdüğün ateşe
Hasret kalasın,
Sıcağa hasret kalasın!
Sonra güvenilir kölesi olan
Tek Gözlü Juzh’u (‘Uc), bronz zincirlerle birlikte
Onun karşısına sevk etmiş.
Tek Gözlü Juzh, Pxharmat’ı,
Bronz zincirlerle
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Baş-Lam’ın doruğuna bağlamış.
Siela da onu ilençlemiş
.
O zamandan bu zamana kadar
Dünyada
Ne kadar iyilik varsa Tanrı kargışlamış,
Tanrının kargışladığını insan kutsamış
Gökle yer arasında
Hep düşmanlık vardır.
İnsanla Siela arasında
Hep düşmanlık vardır.
Kuşların kralı İda, her sabah, gelirmiş
Zincirle bağlanmış olan Pxharmat’a.
Pxharmat’ın diz kapaklarına tüner,
Tekrar tekrar sorarmış:
— Ey zavallı Pxharmat!
Yaptığından pişman oldun mu?
Pişman oldunsa,
Sana eziyet etmeyeceğim,
Olmadınsa
Yiyeceğim ciğerlerini!
Başına gelmiş olan işkencelere
Katlanan Pxharmat
Her zaman
Aynı cevabı vermekteymiş:
— Pişman olmadım.
Ben insanlara bir şans verdim.
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İnsanlara sıcak ve ışık verdim.
Yapılan iyiliğe karşılık
Pişmanlık gerekmez.
İda ise,
Çelik gagasını
Çakmak kayasında sivrilttikten sonra
Pxharmat’ın çiğerini yemeye başlarmış.
Närt Pxharmat gıkını bile çıkartmazmış.
Gözlerinden bir damla olsun yaş akmazmış.
İstifini bile bozmadan
Büyük bir dirençle acıya katlanırmış.
O zamndan beri halkımız
Närt Erstxólar,
Koç yiğidin ağlamasını
Uygun karşılamaz.
Baş-Lam’ın doruklarındaki karlar
Ve buzlar
O zamandan beri durmaktadır.
Pxharmat zincirlendikten sonra
Siela karları
Baş-Lam’ın doruklarına toplamıştır.
Pxharmat’ı sıcağa hasret bırakmak için
Vadilerde,
Ovalarda,
Dağın doruklarında
Soğuk eksilmez.
O zamandan beri
Dağın etekleri,
Yamaçları,
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Vadileri,
Ovaları ılıktır.
O ılıklık,
Pxharmat’ın gökten getirdiği ateş vasıtasıyla
Ulaşmıştır oralara kadar.
Dağın daha aşağı eteklerinde
O zamandan beri
Güzel kokulu otlar,
Renk renk çiçekler,
Tatlı tatlı öten kuşlar olur,
Baş-Lam’ın dorukları ise soğuktur
Ve hep don tutmuştur,
Kat kat buz tabakaları vardır,
Hiçbir zaman erimez,
Ayaz eksik olmaz.
İşte Pxharmat oraya bağlanmış.
Bitmeyen işkencelere maruz kalmış,
Ama O,
Hiçbir zaman ölmemiştir.
Mustafa CEYLAN

İSKECE-KARAOĞLAN EFSANESİ
İskeçe’ye bağlı Sünnetçiköy’ün
Hemen eteklerinde başlar
Karaoğlan Dağları.
Bu dağların şirinliği,
Hele yazın serinliği
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Kendisine bağlar insanı.
İşte bu dağlarda
Bir zamanlar
Karaoğlan adında bir yiğit varmış.
Bileği güçlü, yüreği dopdolu
Ve bir kız sevmiş yakın köyden.
Kız yap yabancının biriymiş.
Karaoğlan
Bir Türk yiğidi imiş,
Ve oralarda,
Ve o devirlerde
Kız vermezlermiş
Yap yabancıya.
Lâkin,
Gönül bu
Vurulmuş Karaoğlan’a
Yüreği kızın
Ve günlerden bir gün
Bir gün buluşup el ele vermişler,
Çıkmışlar dağlara
Demişler:
“Dağlar bizim..” demişler.
Demişler ama,
Arkadan
Yürümüş çeteler yürümüş,
Çıkmış eli tüfekliler yola.
İki sevgili, iki yavuklu
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Sürünmüşler dağlarda, yamaçlarda
Epey zaman sürünmüşler.
Nihayet;
Dağ dediğin insana yurt yuva olmaz ya…
Karaoğlan mecbur kalmış,
Ovaya inmeye
Çetecilerle göğüs göğüse hesaplaşmaya.
Teslim etmiş yavuklusunu köyün imamına.
Sonra,
Çıkmış dağa yapayalnız
Hesaplaşmaya tutuşmuş çetelerle,
Birer birer
Temizlemiş onları.
Günler geçmiş,
İşini bitirmiş köye dönmüş Karaoğlan
Bir de ne görsün?
Uğruna can koyduğu yavuklusunun
Karşılaşmış ölüsüyle…
Kucaklayıp sevdiğini,
İki dağ arasında bir yamacın
Gömmüş tam ortasına.
Gözyaşı dökmüş bütün köy halkı.
Şimdi
Batı Trakya dağlarında
O yamaç arasından geçenler
Sularda,
Esen yellerde,
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Çağıltılarda hep o ağıdı dinlerlermiş.
Kimin düğünü varsa,
Kim mutlu güne ayak atmak istiyorsa
Önce, evet evet her şeyden önce
O dağ yamacındaki yavuklunun
Ziyaret edermiş mezarını
O günden bugüne
Batı Trakya’daki o yöre
Karaoğlan adıyla bilinmekte.
Karaoğlan,
Daha sonra
Bir süre yaşamış,
Kendi adını verdiği
O dağlarda vefat etmiş.
Bugün de
Türbesi
Karağolan Dağının
Tepesindedir.
Mustafa CEYLAN

EDİGE DESTANI
Fakir bir koyun çobanı
Güderken koyunlarını kırda
Bir insan kafa tası
Rast geliyor önüne.
Çevirip bakıyor
Sopası ile.
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Baksa:
Başın alnına meğer,
Yazılmış bir şeyler,
Okuma yazma da
Bilmiyorki ne yapsın?.
Sopasına takıp kafa tasını
Tutar evinin yolunu,
Ve
Gösterir okuma yazma bilen birisine köyünde.
Okuyup baksalar:
Ben ölmeden sayısı bin adam öldürmüşüm,
Öldükten sonra kırk adam öldürürüm diye yazılı imiş.
Koyun çobanı buna şaşırıyor.
Kafa tasını evine getiriyor.
İyice çekiçle kemiği eziyor.
Sonra yumuşakça değirmende öğütüyor,
Bir beze bağlayıp, karısına saklatmaya veriyor.
Karısına ne olduğunu,
Bu unun nerden çıktığını söylüyor.
Koyun çobanı koyunlarını gütmeye gittiğinde,
Koyun çobanlarının kızı bezi çözüp bakıyor.
Baksa: Ak un.
Kız diliyle yalayıp bakarak yutuyor.
Tat mat yok
Olsa da o undan hamile kalıyor.
Zamanı gelip kızdan bir oğlan doğuyor.
O da tez büyüyüp erişkin oluyor.
Bunu Barkaya diye adlandırıyorlar.
Bu pek akıllı yetişkin çocuk oluyor.
Böyle yaşayıp dururken,
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O yurdun hanı rüya görüyormuş.
Han büyük erkek at ile giderken,
Bunu kırk köpek iki bölünüp,
Hanın sağ tarafından da sol tarafından da çekiştirip,
Attan yolup düşürüp,
Parçalayacak oluyorlarmış.
Han bu rüyasını vezirlerine yorumlatmak istiyor.
Vezirleri de bir şey söylemiyorlar.
Sonunda han
Yurduna haber salıyor:
Benim rüyamı düzgün yorumlayan adama
Neyi seviyorsa onu veririm diye.
Bir kimse de yorumlayamıyor.
Bu haber Barkaya ya da yetiyor.
Çocuk geliyor han a
Rüyanı ben yorumlayım diye.
Yorumla diyor han.
Barkaya diyor ki han a:
Senin kırk vezirin var.
Bu kırk vezirin iki bölünüp,
Yirmişer olup,
Senin karın ile anlaşıp,
Karına seni öldürtüp,
Seni tahttan indirip,
Başka han koymak istiyorlar.
Yirmi vezirin senin yatağına bir adam ı koymak istiyor.
Diğer yirmisi başka adamı.
İnanmasan gece nöbetçi koy.
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Gece geçe yarısı vakitte
Vezirlerin karına geldiğini görürsün diyor Barkaya.
İnanmasa da han, nöbetçi koyuyor.
Baksalar, kırk veziri de gece yarsı vakitte
Hanın karısına gelip,
Hanı nasıl öldüreceklerini,
Hem de kimi han yapacaklarını konuşuyorlar.
Sonunda han kırk vezirini de darağacına asıp öldürüyor.
İşte bu kırk vezir idi
Açıkça kafa tasının alnına
Öldükten sonra kırk adam öldürürüm diye yazılması.
Han Barkaya yı
Kendisi ile kaldırıp
Vezir yapmak istiyor.
İstese de Barkaya inanmayarak,
Ana İdil Nehri boyuna gidip,
Avcılık, balıkçılık ile geçinip başlıyor.
Barkaya büyüyüp, büyük adam oluyor.
O çoğunlukla avcılık yapıp gezmiş.
Bu nedenle halka pek karışmamış.
Gece-gündüz ormanda, nehir boyunda gezdiğinden
Barkaya nın tüm gövdesini tüy basmış, başına uzun saç bitmiş,
Sakalı tüm göğsünü örter olmuş.
Kendisi zorlu, güçlü, kuvvetli olmuş.
Barkaya ya halk Baba-Tüylü Saçlı Aziz diye ad takmış.
Bir defasında Barkaya,
Sözde Baba Tüylü Saçlı Aziz,
Tatlı gölde, tan ağardığı zamanda
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Olta ile balık tutup dururken,
Gölün kenarına dokuz ak-kuğu gelip konuyor.
Konsa konsun,
Birden kanatların çırpıp bırakıyorlar da,
Ak-kuğu elbiselerini bırakıp,
Dokuzu da içtiği su damağından görünen,
Yüzük gibi kızlar oluyorlar.
Barkaya bunları görüp,
Yavaşça kenara çıkıyor
Hem gizlenip bunlara yaklaşıyor.
Bu dokuz kızın güzelliklerine hesap yok,
Ak kuğu elbiselerini gölün kenarına bırakıp,
Kendileri göle girip,
Yüzmeye başlıyorlar.
Barakaya kızların birine pek aşık oluyor
Hem yavaşça, bildirmeden
Bu kızın, ak-kuğu elbiselerini çalıyor.
Kızlar yüzmeyi bitirip çıkıp giyinip başlasalar,
Bir kızın elbisesi yok.
Ne yapsınlar,
Sekizi giyinip tekrar ak-kuğu olup, uçup gidiyorlar.
Birisi ağlaya-ağlaya kalıyor.
Sonunda kamışlığın içinden
Barkaya çıkıyor.
Barkaya diyor ki kıza:
Ben sana aşık oldum.
Sen gidersen, ben kaygıdan öleceğim.
Senin elbiselerin bende.
Ben sana elbiselerini vereyim,
Tek sen benim karım olursan.
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Kıza çare yok,
Kız diyor ki:
Peki, ben senin karın olayım
Tek sen haftada bir kere elbiselerimi verip,
Öz ablalarıma, varıp gelmeye izin verirsin.
İyi diyor Barkaya.
Bunlar yaşayıp gidiyor.
Barakaya balık tutuyor, geyik vuruyor.
Karısı onları kurutuyor.
Bir hayli zaman geçtik ten sonra,
Kadın Hamile kalıyor.
Bir defasında Barkaya balık avlayıp eve dönse,
Karısı yok.
Birikintinin içinde bir çocuk ağlıyor.
Koşup varıp baksa
Yeni doğmuş erkek çocuk yatıyor.
Barkaya karısını arıyor, çağırıyor yok.
Sonra
Varıp
Ak kuğu elbiselerini
Gizlediği yerine
Varıp bakıyor.
Baksa,
Ak kuğu elbisesi de yok.
O zamanda Barkaya
Ak kuğu kızın tamamen gittiğini anlıyor.
Çare yok,
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Barkaya çocuğu alıyor köye dönüyor.
Çocuğa Kutlu Kaya diye ad veriyor.
Kutlu Kaya küçüklükten başlayıp
Babası ile birlikte ava çıkıp başlıyor.
Ava pek usta oluyor.
Özellikle de avcı kuşlarına pek usta.
Genç büyüdüğünde
Avcı kuş yavrularını
Eğitmeye başlıyor.
Bunun yavru kuşları gibi alımlı kuş
Hiçbir yerden bulunmuyor.
Bu Kutlu Kaya nın yaşadığı yurdun
Hanı Toktamış ta avcı kuşları pek seviyormuş.
Toktamış ta Kutlu Kaya nın ustalığını duyup,
Onu kendine kuşçu olarak alıyor.

Mustafa CEYLAN

NART (Çerkez) EFSANELERİ
Sosrıkua Efsanesi
Sosrıkua,
Kuzey Kafkasya halk hikâyelerinin
Ünü en yaygın olan kahramanıdır
Sosrıkua.
Her çağda
623

Her dönemde
Bilinen kahramanıdır
Nart Destanlarının…
Sosrıkua kadar ünlü değildir
Diğer kahramanlarından hiç biri
İlginçtir,
Sosrıkua’nın doğuşu :
Bir nefestir üflenir,
Çağların dudağından nesillerin ruhuna
Nakışlanır gözlere, gönüllerden
Ve aşkın doğurduğu gülce zamanlarda
Derin Kafkas gecelerinden…
Setenay Guaşe,
Bakhsan ırmağı kıyısında çamaşır yıkarken
Bir sığırtmac yüreğidir düşer sulara sulara
Vurulur güzelliğine
Vurulur ya
Fırlayıveren aşk oku
Karşı kıyıda
Üzerinde çamaşır yıkanan
Taşa çarpar,
Çarpar ya
Isınmaya başlar taş
Büyür de büyür,
Büyür de büyür…
Setenay, sımsıcak taşı
Mor ötesi çiçekli eteğine sarar
Nart Tlepş in dökümhanesine.
Alır götürür…
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Zaman öylesine çabuk geçer ki
Dokuz ay on gün dediğin nedir
Beş Setenay gülüşü
Dört Setenay bakışı
Gümüş bedenli sulara…
Döner devran, saat döner, çatlar nar
Kıyılarda erir gider sis taşıyan uykular;
Gelende zamanı
Büyük çekiç ile kırılır taş
İçinden ateş saçan
Kor halinde,
Sosrıkua çıkar.
Bir yanı çoban kavalı, bir yanı demirci örsü
Alev sarmaşıklar içinde yaban gülü Setenay
Bir yanı sancılı kaya, bir yanı güvercin düşü
Yana düşen saçları bahar kokulu sanki,
Çiçeklerle örgülü Setanay…
Babasız bebelerin anasıdır Setanay
Çerkezlerin en güzeli
Yiğitlerin sunasıdır Setenay.
Demirci ocağında doğurdular bir oğul
Taşın, demircinin ve Setanay’ın
Her üçünün oğludur bundan böyle
Sosrıkua…
Sosrıkua eyy Sosrıkua !
Kahramanlar içinde bir kahraman
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Onsuz çok yavandır Nart öyküleri.
Vurmuştur damgasını
Destanlara.
Prometheus ondan düştü kayalara
Akhilleus, Adonis mecazıdır ancak ,
Yararlı buluşları
İnsanlığa sunmuştur.
Ve bu sebeple
Taht kurmuşur asırlarca
Kuşakların gönlünde.
Ateşi, darı tohumunu
Halkına getirmiş,
Şarap mayalamasını
Onlara öğretmiştir.
Kuzey Kafkasya boyları
”Sosrıkua ışığımız,
Sosrıkua oğlumuz,
Yiğidimiz” dye başlar söze
Çelikten vucudu,
Et ve kemikten diz kapakları ile
Bir yerde Akhilleus’un ta kendisidir.
Tlepş’in demirci çekici ile
Ateş saçarak doğan kahramanımız,
Tutularak dizinden maşa ile
Suya daldırılmış
Vücuduna su verilerek
Çelikleştirilmiştir.
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İnsan özelliği gösteren
Dizlerinden vurmak isterler düşmanları.
Maşanın altında kaldığı için
Su verilemeyen
Ve et kemik olarak kalmış
Dizlerinden ay balam ay!..
Sosrıkua
Atılgan, coşkulu, pervasız.
Ancak onu
Sınırlayan temkinli
Nart yaşlıları vardır.
Wezırmes,
Demirci Tlepş gibi…
Annesi Setenay Guaşe
Genç Sosrıkua’yı
Bu yaşlı nartlara
Emânet etmiştir.
Ateşin Tanrılardan
Ya da devlerden kaçırılması,
Şarap mayalamasının halka öğretilmesi
Nart Tlepş’in orağı bulması
Nart halkının uygarlık aşamalarında
Nart Sosrıkua’nın büyük katkıları vardır.
Atı Tığujey,
Denizatı Tanrıçası Psıtha
Guaşe tarafından
Nart kahramanı Pice’ye
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Armağan edilen
Kanatlı atın yavrusudur hey ki hey!!!
Pegasus mu?
Ondan kopya bir motif..
Bir sıçrayışta
Kafkasların en yüksek doruklarına,
Elbruz tepesine ulaşılır.
Nartların önünde uçarak
Düşmana saldırılır
Savaşılır…
Başka bir deyişle
Uygarlığın ve yeniliklerin simgesidir.
Sadece Çerkezlerin değil
Nart Sosrıkua’nın destanı
Dünya mitolojisi
Ve Literatüründe
Yaşaya gelmiştir
Günümüze dek…
Mustafa CEYLAN

YADA TAŞI EFSANESİ
Türklerin atalarına göklerden gelen
Sihirli bir taş armağan edilmiştir.
Şamanların, liderlerin elinde
Asırlardır durmaktadır bu taş
Bilmek istiyorsan sırrını
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Uzak durma bize yaklaş.
Söylenti değil asla
Çin kaynaklarında
Yazılıdır hep
Yada Taşı
Adıyla
Yada
Taş
Taş
Deyip
Geçmeyin
Taş ki kutsal
Taş ki mübârek
Taş ki tam gerçek
Yağmur yağdırır
Kar yağdırır gökten
Türkün yürek taşı bu
Türkün öz gardaşıdır bu
Hükmeder rüzgâra, doluya
Hükmeder delice fırtınaya
Yeryüzüne düzen, intizam veren
Hakk’ın kılıcıyım, Türk oğluyum ben
Göğü yere indiren, orduların başıyım
Eşim benzerim yoktur, sanki “Yada Taşıyım”
Oymakların başbuğuyum, dişi kurttan türeyen
Yüzbin bulut kağnısıyım göklerce kütürdeyen.
Ezberlettim tarihlere sadağımın ok sesini
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Uzayan yollar, ırmaklar; saklıyorken adresimi
Seyhun, Ceyhun, İdil, Fırat, Tuna bende
Bir otacı kınası var, şu gördüğün ellerimde
Ağrı, Süphan,Toros,benim; Tanrı dağı kardeşimdir
Güle sürdüm nefesimi,kan damlatan ateşimdir
Kısrakların toynakları saçarken kıvılcımlar
Otağ kurdum üç kıtaya, her güneş bizden doğar
Selçuklu, Osmanlıyım; on altıdır bayrağım
Sarı köyde Yunusum, Hak zikreder dudağım
Ne sihirdir ne kerâmet, taşırım taşı
Mutlaka sonunda kazanırım savaşı
“Yada ! Yada!”: Oğuz Atam emâneti
Koruyor düşmanlardan bu memleketi
“Yada ! Yada !” damlar bakışından nur
Başbuğlayın seni taşımak uğur…
Mustafa CEYLAN

HIDIRELLEZ EFSANESİ
Hızır ve İlyas,
Hükümdarın ordusundaki
İki askerdir.
Hükümdar
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Bir gün ordusuyla birlikte ölümsüzlük suyunu
(Ab-u Hayat) aramaya çıkar.
Yolculukta, Hızır ve İlyas diğer askerlerden ayrılırlar.
Bir subaşında durup,
Yemek için kurutulmuş balık çıkarırlar.
Tam bu esnada deniz suyu balığa sıçrar,
Balık canlanır ve suya atlar.
Böylece Hızır ve İlyas
Ölümsüzlük suyunu bulmuş olurlar.
Bu sırada bir melek gelir.
Hızır ve İlyas’ın
Kıyamete kadar yaşayacaklarını,
Fakat Hızır’ın karada,
İlyas’ın denizde
İhtiyacı olanlara yardım edeceklerini bildirir.
Hıdrellez günü yani 6 Mayıs’ta
Hızır ve İlyas’ın buluştuklarına,
Onların buluşmalarıyla
Ölü tabiatın canlandığına inanılır.
Halk inanışına göre
6 Mayıs’ın yağmurlu geçmesi,
Hızır ve İlyas’ın buluştuklarında
Sevinçlerinden ağlamalarının
Ve bulutların da onlara
Katılmalarının bir ispatıdır.
Yine rivayete göre
Nuh peygamberin gemisinin fırtınaya tutulduğu,
Yeryüzünü suların kapladığı tufanda,
Gemide ki insanların feryad edip
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“ya Hızır bizi kurtar” diye dua ettikleri söylenir.
Güvercin,
Ağzında zeytin dalı ile gemiye döndüğünde
Karanın yaklaştığı,
Suların da çekilmesiyle
İnsanların karaya çıktıklarına inanılır.
Bu anın anısına her yıl 3 gün
Hızır Orucu tutulur.
Hızır’ın suyu benem,
Ab-ı Hayat bendedir,
Kevserden İçen gelsin,
Kadir berat bendedir,
Mustafa CEYLAN

MAKEDONYA-KOCACENK EFSANESİ
Kocacık yöresine Türkler gelmezden önce
Burada Romalılar yaşarmış.
Onların bir de "Kralları" varmış.
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"Kral" doğal yapılı olan kalâda yaşarmış.
"Kala" yüksekte bulunduğu için
Oradan olanı, biteni gözetlermiş.
Günün birinde
Türk askerinin "Kupensina" adında,
"Kalâ"dan 10 km. uzaklıkta
Bir yere gelip çadırlarım
Kurmağa başladıklarını görmüş,
Askerlerin savaşçı olup olmadıklarını,
Kendi askerlerinin gelenlerle başa çıkıp çıkamayacağını
Anlamak için şu denemeyi yapmış:
O yörede bulunan en güzel genç kızları toplamış.
Onları en iyi giysilerle giyindirmiş.
Ellerine, içinde türlü tatlılar
Ve yemişler bulunan tepsiler vermiş.
Bunları Türk askerine satmak maksadıyla
Onların yerleşmiş bulundukları yere göndermiş.
Kızlar çadırlarını kaldırmakla uğraşan
Türk askerlerin yanına gelmişler.
Türk askerleri ise onlara doğru
Hiç başlarını bile kaldırmamışlar.
Böylelikle genç kızlar hiçbir şey satamadan
Geri dönmüşler.
Olayı bir bir "Kral'a anlatmışlar.
O zaman "Kral" Türk askerinin çok cesur olduğunu
Ve buraya yenmek için geldiğini anlamış.
Kendi ailesini toplamış.
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Bulunan bütün zenginliğini
"Kala" içinde saklamış.
Yardımcılarına
Edebildikleri kadar savaş yapmalarını emredip
Geceleyin oradan kaçmış.
Yanına bir miktar asker de almış.
Bütün atların nallarını tersine nallatmış.
Bunu, Türk askeri izleri görünce
"Kalâ"ya daha da yardımın geldiğini
Zannetmesi için yaşmış.
Türk askeri birkaç gün dinlendikten sonra
"Kalâ"ya saldırmış,
Epeyce asker bulunduğundan
Üstelik "Kala" çok yüksek olduğundan dolayı
Birkaç gün "Kalâ"nın kuşatması
Ve kanlı savaş sürmüş.
Birkaç günden sonra
Türk askeri
"Kalâ"ya gelen suyun
Nereden olduğunu anlamış.
Aslında iki-üç bin metre uzakta bulunan
"Kırmızı Su" kaynağından
Deriden yapılmış oluk vasıtasıyla
"Kalâ"ya su gelirmiş.
Bunu anlayan Türk askeri
Oluğu keser.
"Kalâ"da bulunan askerler
Susuz kalınca son hücuma girişir.
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Kanlı savaş başlar.
Romalılar kaçmağa başlamışlar.
Ama, onların peşinde,
Türk askeri şöyle dursun,
Savaşta kılıçla kafaları kesilen
Türk askerleri bile
Kellelerini koltuklan altına alıp
Koşarmışlar.
Bunu gören Romalılar
Şaşkın şaşkın kaçmış,
Bir daha buraya dönmemişler.
Onların peşinden koşan
Kesik başlı Türk askerleri ise
Ancak üçbin metre sonra
Yere düşüp şehit olmuşlar.
Böylelikle o yer bir şehitlîk olmuş.
Bugün bile o yerin adı Kocacık diliyle
"Şiitlık" diye adlandırılır.
Kalenin etrafında büyük savaş olduğundan
O yere "Kocacenk" yeri adı verilmiş ki
zaman gittikçe Kocacenk Kocacik'e dönmüştür.
Mustafa CEYLAN

KIRGIZ
ALA-ARÇA SUYU EFSANESİ
Eskiden, çok eskiden Kırgız kabilesi,
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Yenisey tarafında yaşarmış.
Onlara orada Moğollar saldırırmış.
Kırgızlar’ın içinde akıllı bir kadın vardır.
O, beş altı muhafızı yer aramaları için gönderir.
Onlara;
“Gidiniz, varınız, bir yer var, çok güzel, hoş ve yeşil.
Yine orada öyle bir kuş var ki, çok hoş ötüyor.
Onun adı bülbül.” der.
“Gidip orayı bulunuz.
Orası bizim mekânımız olsun.” der.
Askerler aramaya başlarlar.
Ne kadar yürüdükleri, ne kadar yol aldıkları bilinmez.
Hava, dayanılmayacak derecede sıcak
Yolda çoğu ölür.
Sadece bir asker kalır.
O da çok susar
Ve güçten kuvvetten kesilip yere yıkılır.
O yiğitin de sevdiği bir kız vardır.
Kız, düşünde sevdiği gencin
Baygın bir hâlde yattığını görür
Ve çıkıp aramaya gider.
Gelip bakar ki, oğlan yatıyor.
Ne kadar uyandırmaya çalışırsa da nafile!...
O zaman kız ağlayıp
Allah’a yalvarır:
“Su olsam!” der.
Bunun üzerine kız suya çevrilir.
Ve ekler:
“Kalk, ben geldim!...” der.
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Oğlan, uğuldayan sesten sonra
Gözünü açıp bakar ki, su!...
Sevinip sudan içer.
Bu arada bir kuş çok güzel şekilde ötmektedir.
Oğlan sağına soluna bakar,
Yemyeşil bir yer...
Bunun üzerine;
“Demek benim aradığım yer burası!”
diye düşünür.
O zamandan beri Kırgızlar,
Aladağ’a yerleşmişlerdir.
Ala-Arça Suyu
Bugün de sevdiğini
Çağırıp şırıldayıp durmaktadır.
Mustafa CEYLAN
(Kırgız, Ergun 1997, 573)

İDİL-URAL
GUGUK KUŞU EFSANESİ
Çoğumuz guguk kuşunu biliriz.
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Belki de mevsimi gelince bazılarımızın
Bahçelerinde ötüşüp dururlar.
Ne derler, biz anlamayız ama efsane
Bunların neler söyleyebileceğini
Bir güzel anlatmaktadır.
Guguk kuşu bir anneymiş.
Kocasıyla ve iki küçük kızıyla birlikte yaşarmış.
Bir gün anne hastalanır; yataklara düşer.
Kızlarından bir bardak su ister.
Onlarsa hiç oralı olmazlar, bağıra çağıra
oynamaya devam ederler.
Evin babası da namaza durmuştur;
Olanlardan habersizdir.
Bunun üzerine
Hasta anne yatağında dua eder:
-“Ey Allah’ım, beni guguk kuşu eyle!”
Kadın böyle der demez
Hemen guguk kuşu olup uçuverir.
Annelerinin bir kuş olup uçtuğunu gören
Küçük yaramazlar ağlamaya başlarlar:
-“Anneciğim, anneciğim...”
“N’olursun gel, sana su vereceğim...”
Bu sırada
Namazını tamamlayan babaları
“Ne oluyor?” diye kapıyı açınca da kadın uçup gider.
Kızlar ise ellerine aldıkları birer bardak su ile
Annelerinin arkasından koşmaya başlarlar.
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Ovalar, dağlar aşarlar;
Bir yandan da hüngür hüngür ağlarlar.
Onların gözyaşlarının damladığı yerlerden
Pınarlar fışkırıp akmaya başlar.
Kızların ayak tabanları
Kanayıp çayırlara damlar.
Eğer kırlarda kızıl yapraklarla karşılaşırsanız
Biliniz ki
O otlar renklerini, kızların kanından almışlardır.
Derler ki, guguk kuşları yavrularına bakmaz,
Onlarla ilgilenmez.
Guguk kuşları yavruları yumurtadan çıkar çıkmaz
Onları kaderleriyle başbaşa bırakıp uzaklara giderlermiş.
Kim bilir belki de
Yıllar önceki acısından dolayı öyle yapıyordur.
Mustafa CEYLAN

(İdil / Ural, Sakaoğlu 2003, 70-71)

TATAR
MAYAN GÖLÜ EFSANESİ
Başkırtlar yaşıyormuş,
Şimdiki Mayan kenarında eskiden
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Zengin ve malları çokmuş.
Bir zenginin de çok güzel kızı varmış.
Mayan isimli.
Göçmen Kazaklar da yakında yaşamışlar.
Kız beşikteyken babası
Onu bir kazak zenginin oğluyla nişanlamış.
Fakat oğlan beş yaşındayken
Çiçek hastalığına yakalanmış
Ve çirkin yüzlü olmuş.
Kıza, yiğidi
Biraz yetiştikten sonra göstermişler.
Kız delikanlının çirkinliğini görüp bayılmış.
O bir yerli genç çobanı sevmiş
Ve babasının bu çobana
Vermeyeceğini anlayınca,
Nişanlısından kurtulma yolunu
Aramaya başlamış.
Günün birinde çok güzel giyinip,
Dost kızlarıyla çiçek toplamaya gitmişler.
Bütün kıymetli eşyalarını
Ve çok para almış.
Kızlar
Şarkılar söyleyip oyunlar oynayıp dalmışlar.
Mayan ise belli etmeden
Çilekler arasına paralar atmış.
Kızlar :
“Para bulduk! Para bulduk!” deyip
Sevinerek, zıplayarak, hevese kapılıp
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Mayan’ı tamamıyla unutmuşlar.
Mayan ağaçlar arasına gidip de
Belinde getirdiği hançerle
İntihar etmiş.
Kızlar
Bunu kaybedip aramaya başlamışlar
Ve ölü gövdesini bulmuşlar.
Onu birisi öldürdü diye düşünmüşler.
Gece de
Onu seven delikanlı
Onun kabrine gelip de
Mayan’ın kabri üstünde
Bıçağıyla intihar etmiş.
Bu iki sevgilinin gözyaşından
Göl oluşmuş.
Ve onu âşıkların hürmetine
Mayan Gölü diye adlandırmışlar.
Mustafa CEYLAN
(Tatar, Gaşigullin 1999, 67-68)

ASENA EFSANESİ
Türklerin ataları
Çin milletinin
(si-hayi) dediği
Batı Denizi
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Sahillerin’de yaşarlardı.
Komşu hükümdarlar’dan biri bunların yurtlarını basarak,
Çocuk,kadın ve önlerine çıkanları
Öldürdüler kılıçtan geçirip.
Bu milletten ancak, hayatta
10 yaşında bir erkek çocuk kalabildi.
Bu çocuk’ da elleri ayakları kesilip
Bir bataklığa bırakıldı.
Çocuk,bataklıkta açlıktan ölmek üzereyken,
Bir dişi kurt gelip, ona bir et verdi.
Kurt, her gün gelerek besledi çocuğu.
Çocuğun iyileşti yaraları
Gücü kuvveti yerine geldi.
Yaşı ilerleyip büyüyünce
Kurt, çocuktan gebe kaldı.
Atalarını katleden hükümdar,
Çocuğun sağ kaldığını haber aldı.
Çocuğu öldürmek üzere arattı, buldular
Hükümdar, çocuğun bulunduğu yere
Gönderdi birisini,
Bataklığa geldiği zaman adam,
Bir kurt gördü çocuğun yanında
Ve şaşırdı
Adam, ikisini de öldürmek istedi
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Fakat bir Tanrı, onları korudu
Kurt, çocuğu sırtlayarak
Batı Denizi’nin doğu tarafına geçirdi
(Kao-cang) yakınlarındaki
Dağlardan birinde bulunan mağaraya götürdü
Mağaranın arkasında bereketli bir ova vardı
Ovanın her tarafı,
Çevriliydi yalçın kayalarla.
Kurt, burada sakat delikanlıdan
Tam 10 çocuk doğurdu
Bunlardan biri, aile adı olan (Asena)’ yı aldı
Büyüdükleri zaman bu çocuklar,
Mağaradan çıkarak
Civardaki oymaklardan birer kız kaçırdılar
Bunları mağaralarına götürdüler
Ve bu kızlarla evlendiler.
Birkaç nesil geçince,
Bunlar çoğaldı
İçlerinden (A-Hien-Se) adlı birisi
Başlarına geçerek
Mağaradan çıkardı bütün yakınlarını
(Kin-San) dağlarına giderek yerleştier,
Bağlandılar (Cu-Cen) tatarlarına.
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Bu dağların tepelerinden biri
Takya seklinde olduğundan
Kendilerine bu anlamda (Tu-Kyu) adını verdiler
Asıllarına delâlet etmek üzere de
Bayraklarına
Bir kurt başı yaptılar.
Mustafa CEYLAN

KERKÜK’E DAİR
KERKÜK DESTANI
Zap suyuna
Zap suyuna
Kanım döndü Zap suyuna
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Kahpe çıktı din kardeşim
Zap döndü azap suyuna
On dört Temmuz
Bindokuzyüzellidokuz
Musul Ülkesinde bir Türkmen boyu
Vay olmaz olaydı
O Temmuz ayı
Ondört Temmuz
Bindokuzyüz Ellidokuz
Etim din kardeşimin ağzında sakız
Kanım dudaklarında şaraptı
Beni vuran din kardeşim Arap’tı
Irak ülkesinde bir Türkmen boyu
Vay olmaz olaydı o Temmuz ayı
Kerbela’ya döndü çöl bir gecede
Gece gündüz kan çağladı Zap suyu
Irak derler
Irak derler
Derdime firak derler
Diyerem men “Türkmen’em”
“Bu sözü bırak” derler

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu
*
KERKÜK AĞITI
-IÖnce onlar anlattılar:
Bir gece Kerkük’te yüzlerce Türk en vahşi bir
Şekilde öldürüldü ve Türk yapısıdır diye
Taşköprü yerle yeksan edildi
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Bütün minarelerde sustu ezan sesleri
Artık yaşamak zordu
Zehir zıkkım bir rüzgâr esiyordu Irak’tan
Ölüm sokaklarda kol geziyordu
Bir gece Kerkük’te vurdular beni
Geçti sokaklardan bir kızıl ordu
İslâm’ı ve Türkü vuruyordu kurşunlar
Peygamber kabrinde ağlıyor
Bütün hadis-i şerifler Âyet-i kerimeler
Yüreğimdeki kordu
Ama çıplak ayaklı ve çıplak kafalı adamlar
Beni sokak sokak sürüklüyordu
Benim kafam kanıyordu kaldırım taşlarında
Evim barkım yanıyordu
Ve benim cesedim kanlı bayrak gibi
Demir direklerde sallanıyordu
Artık yaşamak zordu
Ölüm sokaklarda kol geziyordu
Evim barkım yanıyordu
Peygamber kabrinde ağlıyordu
II
Sonra biz konuştuk:
“O yar gözün
Kim gördü o yar gözün
Aslan gücünden düşse
Karınca oyar gözün”
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Vurdular mı Süleyman’ı arkadan?
Yıktılar mı Taşköprü’yü bir gece?
İçimde her sabah şimdi gizlice
Efkârdır hasrettir durmadan akan
Bir gömlek yaptırsam Bursa şalından
Semerkant’tan nakış koysam üstüne
Bir şeyler getirsem dünden bu güne
Çeksem kılıcımı gümüş kınından
Ok olsam hedefi ikiye bölen
Bir tüylü börk olsam yiğit başlarda
Kışta kıyamette tipide karda
Türkü olsam dudaklarda söylenen
Ses versem bir sabah Bozkurt sesine
Aksa yollarına içimdeki kan
Ya tutup kaldırsam sizi ortadan
Ya düşsem toprağa erkekçesine
Yavuz Bülent Bâkiler

HOYRATLAR
Aydil’in bana, Kerkük’e
Getirince hoyratları
Duydum yine, perde perde
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Ordan gelen feryatları…
Dedim “Silinsin, bir çöple
Çizilmiş sınır hatları!”
“Türk” ken Kerkük’lülerin
Hem adları, hem sıfatları
Yazıklar olsun ki? Bugün
Hayat değil hayatları!
Şehitlerine yurt olmuş
Göğün en yüce katları;
Ruhlarını selamlasın
Yasin’imin Kanatları…
Kalanlarına verilsin
Hürriyettin beratları;
Silinsin, kurşunkalemle
Çizilmiş sınır hatları!
Arif Nihat Asya

BAĞDAT’DA OSMANLI TOPU EFSANESİ
IV. Murat,
Bağdat’ın İranlılar tarafından
işgal edildiğini duymuş
“Sefer hazırlıkları başlaya” diye buyurmuş
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Padişah, her biri yirmi beş okkalık,
Beş bin yuvarlak gülle dökülmesini
Bağdat seferine kadar yetiştirilmesini
Tembih etmiş.
Sefere çıkıldığında
Yolların karını küretmeyen
İznik kadısını asmıştır.
Musul’a vardıklarında
Gemilerle gelen iki büyük top
Çıkarılarak tekneden
Taşındı karadan Bağdat’a.
IV. Murat üç yüz bin kişiden oluşan Muhteşem ordusu ile
Bağdat önlerine ancak Altı aydan sonra gelebilmiştir,
Bir gün sonra da doksan yedi kulelik
Bağdat Kalesi kuşatılmıştır.
Dicle Nehri yakınında
İmam-ı Azam Hazretlerinin mezarı yanında Otağını kuran
padişah, büyük kale karşısında Metrislere toplar yerleştirtti.
Tam otuz sekiz gün
Gündüz gece ateş yağdırılarak
İçerdeki düşman hırpalandı.
İşte o günlerden kalma bir top
Efsaneize konu olan.
Şimdi bir kağnı üzerinde,
Muazzam bir büyüklükte bu top
Sarı pirinç ve demirden yapılmıştır.
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Topun sırtı
Değişik resim ve desenlerle süslüdür.
Bunlar 4 küçük balık,
4 altı köşeli yıldız
Ve bir üçgen
Bunların arkasında 2 eğri yay
Ağız tarafının üstünde
Belirli bir yazı şekliyle
“Sultan Murat Han
Ve Sultan Ahmet Han resmi ve yapımı” Yazılıdır.
Bu yazının tam sol tarafında,
Dayanağın yanında inişli bir yarık var.
Dayanağın yanında 2 küçük hilal şekli vardır. Dayanağın
hemen arkasında
4 balık ve 5 yıldız var.
Bunun arkasında tam topun sırtında
Arkaya sonuna doğru iç içe bir yazı var
“Ali Kethudâ Dercenkan, Der Ali sene 1047 yapımı” yazar.
Topun üst kısmındaki alçaklığın
Oluşunun nedeni şöyledir;
Anlatırlar:
Bağdat’ın fethi sırasında
Ordu ile birlikte yürüyen top
Durmuştur aniden.
Bu durum IV. Murat’ı etkilemiş
Ve de kızdırmıştır.
Şiddetle yumruğuyla o Padişah,
Topun sırtına vurmuştur.
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Bu kuvvetli vuruşun etkisiyle
Topun sırtında bu alçaklık oluşmuştur. Dolayısıyla
Topun ağzında
Derin bir yarığa neden olmuştur
Ve hızma yeri ortaya çıkmıştır.
Sırtındaki 4 balığın anlamı ise;
IV. Murat yumruğuyla topun üzerine vurunca Top kızmış
Ve kendisini Dicle nehrine atmış.
Sultan da topun kızgınlığını
Ve rızasını almak
Ve sudan çıkması için nehre inmiş
Onun rızasını almış,
Kızgınlığını gidermiş,
Böylece top nehirden çıkmış,
Çıkınca topun sırtına
Balıkların yapıştığı görülmüş,
işte bu sırtındaki balıklar
Topun kendisini suya attığının kanıtıdır.
Topun kolay taşınması için
Sultan topun yürüdüğü yola
El-duhan (kuşyemi) serptirmiş,
Böylece savaşta topun barutu
Ve güllesi tükenince
Yerdeki bütün taş ve toprağı ağzına alarak Düşmana
savurmuş,
Düşmanın hırpalanmasına
Ve ürkmesine neden olmuştur
Ve fetih gerçekleşmiştir.
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İşte o günlerden bu yana
Bir ziyaret yeridir bu top,
Osmanlının topu yani
Ki hastalarına şifa dileyip
Selvi yapraklarıyla süslenmiş
Renk renk mumlarla dolu tepsiyle
Ona geliyorlar kadınlar.
Yeni doğan çocuklarının
Uzun ömürlü olmaları için,
Çocuğu olmayanlar,
Evlenmemiş kızlar,
Ve
7 günlük çocuğu olanlar bebelerini
Topun ağzına
En az 3 defa olmak üzere
Birkaç kez sokup çıkarıyorlar,
Böylece
Çocukları hastalıktan koruduklarına
Ve çocuklarının uzun ömürlü
Olduklarına inanıyorlar.
Bu dileklere “el-Murad” deniliyor,
Ayrıca çocuklar çeşitli hastalıklara yakalanınca
Bu suskun topun altından geçiriliyor…
Mustafa CEYLAN

Prizren
Karabaş Baba Efsanesi
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SELÂM OLSUN BALKANLARA(Gülce-Buluşma)
……………………………….Goralı Bizim Yahya’ya..
Kaleler kaleler yorgun kaleler
Suskun dilinizi duyanlar neyler?
İstanbul’dan bir ordu çıkmış derler sefere
Vursun mehter davulu, çalınsın kösler
“Ceddin Deden” diye Bismillâhla
Demir bilek leventler, yalın kılıç…
“Ak tolgalı bin atlı beyler”
Size gelirler dua dua,
Gelirler aman ey!..
Ak topuklu yağız atlar
Ne de yaman hey!...
Yaman olur efem Osmanlının yiğidi
Peygamberin övdüğü Türktür bunlar
İçlerinde evliyâlar, erenler…
Ölüm, geçişin kapısıdır esas âleme
Cenk yeri düğün yeri hey anam hey !
Geçtikleri yerde
Kubbe kubbe camiler
Kalem kalem minareler
Köprüler, yollar;
Ve yol boylarınca şırıl şırıl akan sebiller…
Nice tepe, nice dağ, nice yol var
İsimsiz şehidlerini saklar sinesinde
Bu gelen şanlı ordunun…
Tuna’dan Nil’e
Fırat’tan Sakarya’ya
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Ne kadar su varsa çağıldayıp akan
Türküsünü söyler tarihe
Bu gaziler ordusunun
Bıkmadan, usanmadan...
Varın Macar ovalarına
Bir nefes alın, bir gül bahçesinin duvar dibinde
Çalınacaktır bizim sesimziden bir Balkan havası
Kulaklarınıza,
Günün birinde…
Fatımat’üz Zehra kızı Gelincik Ana
Ülkemin haritasınca damar damar elleri
Bakışlarında Yemen havalarının sıcaklığı
Oğlu Sümbül ve oğlu Gül Dedeyle
Kuşluk vakti bahar tebessümüyle
“Hoş geldiniz” diyerek
Karşılayacaktır sizi.
Ve
Bir testi ayran sunacatır,
İçiniz, çekinmeden…
*
Hey ki hey!..
Aç kulağını ey köhne takvim
Yalan söyleyen tarih,
Kır kalemi yalanların kâtibi, kır!..
Doğrult başını eğilen yerden
Ak alınla çık ve haykır!...
*
Gözler, bizim yiğidi gözler
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Balkan şehirlerinin caddelerinde
Üç tel örgü, beş sürgülü kapı
Bunlar mı engel olacak bize
Deyin ha? Deyin!
İstanbul’dan bir ordu çıkmış şimdi
Geliyor, ilimle, bilimle; kültür, sanatla
Haber verin buzlu camlar ardına,
Bebek beşiklerine
Müjdeleyin…
*
Kuzum hey, canım hey, cananım hey !
Her sabah her seher, karşı tepeden
Budin Kalesine bakar Gül Baba
Gelincik ananın yemenisinden
Burcu burcu Türklük kokar Gül Baba.
Gecelere efkâr yağsa yeniden
Gökyüzüne yıldız çakar Gül Baba
Oğlum hey, narinim hey, yiğidim hey!
Evliyâsı, ereni
Kartalı, şahini, Bozkurtu ve cereni
Nicesi varsa düşmüş yollara
Akın akın gelmekte şarktan garba
Hazırlansın Selânik, Viyana, Prizren ve Gora
Al giyinsin kızlarımız al bayrağa benzesin
Sırma çepken efelerim
Kursunlar seğmen alayını haydi bre heyyy!
Bilgisayarla, kimyayla, fenle
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Dostlukla, kardeşlikle, umutla
Hoşgörü bahçelerinde
Bal damlatsın kelâm üzümleri,
Bu gelen Gülbaba erenleri,
Bu gelen Peygamberin sevenleri
Gelinim hey, kızanım hey, sağdıçım hey!
Mustafa CEYLAN

*
Ve
Karabaş Baba Efsanesi
……………………..Prizrenli Gonca Gülüm’e
Biliyorsun,
Etrafında tavaf edercesine dönülen
Yegâne türbedir Karabaş Baba Türbesi.
Sen de, evet sen de gonca gülüm
Türbenin tavafına sağdan başlayıp
Sola doğru bir turda
Tamamladın mı hiç?
Ve hıdırellez mayısının,
Akşam vaktinde gül kokan ellerinle
Türbenin cıvarındaki ağaçlardan
Yeşil ceviz dalları koparıp
Eve götürüp astın mı hiç?
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6 Mayıs sabahı bu dalları ıslatarak
Ev halkını uyandırıp
Ve bebeleri yıkadın mı?.
Sağlıklı olsunlar diye.
Sabah erkenden ateş yakılıp üzerinden atladın mı?
Öğle yemeğine pilav ve aşure yaptın mı?
*
Prizren’de Karabaş Türbesi,
Prizren bağlarında Toçilla Çeşmesi,
Daltulum yeri, Kırk Pınar,
Lez köyünde Ömer Baba Türbesi,
Maraşta Acize Baba Türbesi,
Namazgah yanında Tezcir Baba Türbesi
Ve diğer türbeler
Hıdrellez tören ve geleneklerinin
Yapıldığı yerler hep.
Horasan ereni Mustafa Karabaş Baba Türbesi’ne
Prizren yakınlarındaki köylerden de
Arnavut, Boşnak, Türk ve Rumlar
Gelirler kutlamalara.
Hazırlanan yemekler afiyetle yenilir.
Türbelere adaklar adanır,
Dualar edilir, eğlenceler yapılır,
Çocuklara aynalı kurabiye gibi
Yiyecek ve hediyeler alınır.
Aynı yerde bulunan Kemanî Rabia Hanım,
Şeyh Hüseyin
Ve Şeyh Abdurrahman türbeleri de
Ziyaret edilir.
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*
Malta’da esir olan bir kişinin
Rüyasına girer Horosan ereni
Mustafa Karabaş Efendi
Öldüğü zaman
Oturduğu evin arka bahçesine gömülen
Sonra da mezarı üzerine
Demirci dükkânı yapılıp mezarı kaybolan
Mustafa efendi yani.
“Yattığım yerde rahat değilim,
Başımın üstünde devamlı demir dövülüyor.
Burada devamlı gürültü var.
Senin vazifen beni
Prizren’de yattığım mezardan çıkarıp
Kent kabristanına defnetmektir.” der.
Rüyasında gören esir,
“Bunu hayretle karşılayıp,
Sürgünler kampından nasıl çıkarım” diye karşılık vermiş.
Mustafa Efendi:
“Sen gözlerini kapa ve yoluna koyul.
Ardına hiç bakmadan yoluna devam et.
Bunu yerine getirmeye başladığın andan itibaren
hiçbir engelle karşılaşmayacaksın.
Sana Allah yardımcı olacaktır.” demiş.
Mustafa efendinin söylediğini yerine getiren hükümlü
Kendini Pirizren’de çeşme başındaki
Büyük kaya üzerinde bulmuş.
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Camiden çıkan müminler
Onunla ilgilenince başına gelen
Ve kendisine verilen görevi anlatmış.
Rüyasında tasvir edilen yere polisleri de alarak gelmişler.
Demirci dükkânındaki örsü çekip
Altındaki toprağı kazınca cesedi bulmuşlar.
Başında kara bir nişan olduğu için
Ona Karabaş demişler.
Hükümlünün rüyasında
Tasvir edilen yere götürüp
Bugünkü kabrine defnetmişler.
Daha sonra da bir türbe yaptırmışlar.
Mustafa CEYLAN

Makedonya - Sarı Kızlar Efsanesi
Kocacık Kalesi kuşatması günlerce sürmüş,
Türkler bir türlü kaleyi İskender Bey’den
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Alamıyormuş.
Kuşatma çok çetin geçiyormuş.
Hatta öyle bir an gelmiş ki
Kocacık Türkleri
Yenik düşer gibi olmuş.
Asker sayısı, savaş araç ve gereci yönünden
İskender Bey’le başa çıkamayacaklarını anlamışlar
Ve umutsuz bir bekleyişe koyulmuşlar.
Bu bekleyiş sırasında
‘Sarı Kızlar’ adıyla anılan iki genç Türk kızı
Aralarında gizlice br plan kurarak
Karanlık gecelerden birinde
Torbalarına binlerce mum koymuşlar
Ve Kocacık yaylasına çıkmışlar.
Keçi sürülerinin içine dalmışlar.
Keçilerin boynuzlarına binlerce mumu
Tek tek takmışlar,
Ardından yakmışlar,
Keçilerin tümünü yayladan aşağıya
Kaleye doğru kovalamışlar.
Keçiler koşarcasına gelmişler,
Kaleye tırmanmaya başlamışlar.
Gecenin zifiri karanlığında
Ortalığın birden bire aydınlandığını gören Kocacık Türkleri
siperlerden çıkmışlar.
Saldırıya geçtiğini sandıkları düşmana
Karşı koymak için karşı saldırı düzenlemişler.
Zaferi nasıl olsa kazanırız inancındaki
İskender Bey’in askerleri ise
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Gecenin eğlencesinde
İçtikleri şarabın da etkisiyle
Uyudukları yataklarından silah sesleriyle uyanmışlar.
Ortalığın gündüzünü andıran aydınlığını görünce şaşırmışlar.
Kalenin yandığını sanmışlar
Ve can korkusuyla:
“Kalâ yandı Mori,
Kalâ yandı Mori,
Yandı Mori...”
Diye bağrışmaya başlamışlar.
Canlarını kurtarmak için sağa sola
Bilinçsizce saldırarak
Kaçmaya başlamışlar.
Bu saldırı sırasında
Kızların kelleleri kesilmiş,
Fakat kellelerini koltuklarının arasına alan
Sarı Kızlar,
Kaçan İskender Bey’in ve ordusunun peşine düşmüş.
Düşman kaçmış,
Sarı kızlar koşmuş.
Bir ara düşman,
Türklerin arkadan gelip gelmediğini anlamak için
Duraksama yapıp
Arkaya bakmış.
Bir de ne görsünler;
Sarı Kızlar, başları koltuklarında
Peşlerinden kanatlanmış kelebek gibi uçarcasına
Koşmuyor mu?
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Düşman bu durumu görünce
Daha büyük korkuya kapılıp arkalarına bakamadan
Kaçmaya devam etmişler.
Türkler tarihte “Kocaceng” diye anılan bu zaferi
Bu şekilde kazanmışlar.
Kalenin adı o günden sonra
“Yanbori” kalmış.
Sarı Kızlar başlarını Kocaceng savaşında yitirmiş ama
Tanrı onlara ermişlik vermiş.
Düşman peşinden koşan Sarı Kızlar
Başlarını terk etmemiş.
Sarı Kızlar, düşmanın peşinden bir süre koştuktan sonra
Kocacık – Debre yolu üzerinde Karakol mevkii denilen yerde
Şehitliklerinin son demine ermişler.
Nasıl yere düşmüşlerse öyle kalmışlar.
Başları koltuklarının arasında bulunmuşlar.
Bulundukları yere sonradan bir türbe yapılmış.
Bugün adak yeri olmuştur.
Mustafa CEYLAN

Yunanistan (Batı Trakya)
Gazi Yakup Bey Efsanesi
Gazi Yakup Bey,
662

Maiyetindeki kırk süvari ile Florina’yı kuşatır.
Bu müfrezenin bayraktarlığını
Kirli Baba adında biri yapmaktadır.
Kaleye hücum esnasında
Düşman askerlerinden biri
Kirli Baba’nın kellesini uçuruverir.
İşte o zaman bir keramet zuhur eder
Ve Kirli Baba başını koltuğuna alarak
Savaşa devam eder.
Ama
O sırada bir kadın
Kendisini görür.
Görür görmez de
Kirli Baba hemen oracığa düşüp
Ruhunu teslim eder.
Fetihten sonra kendisini oraya gömerler.
Daha sonra bir türbe yapılır.
Türbenin bulunduğu yer
Kirli Derbend diye anılmaktadır.
Mustafa CEYLAN

Kıbrıs- Hala Sultan Efsanesi
Hala Sultan Filistin’e
Kur’an talimi için gittiğinde,
Bir Yahudinin kapısı önünde gayet büyük üç taş görür
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Ve Yahudinin bu taşları satıp satmayacağını sorar.
Olumlu cevap alınca taşların parasını öder.
Yahudi istihza ile
“Taşları ne zaman kaldıracaksınız?” diye sorunca
Hala Sultan :
“Lâzım olduğu zaman” cevabını verir.
Hala Sultan şehit olduğu zaman,
Bu taşların
Evinin önünden kaybolduğunu gören Yahudi,
Taşların Hala Sultan’ın kabri üzerinde bulunduğunu
Duyup haberdar olunca Kıbrıs’a varır.
İnanamaz gözlerine, gördüklerine
Şaşkınlık içinde kalır
Ve
Taşları Hala Sultan’ın başında görünce
İslâmiyeti kabul ederek Kıbrıs’ta yaşayıp ölür.
Mustafa CEYLAN

BOSNA-HERSEK DRİNA KÖPRÜSÜ
EFSANESİ
Vişegrad kentinde Drina ırmağı üzerinde
Asıl adı Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü
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Fakat,
İvo Andriç’in l945 yılında yayımladığı bir roman nedeniyle
Drina Köprüsü denilen köprünün efsanesi
Bu…
Şu şekilde anlatılmaktadır :
Drina Köprüsü yapılırken,
Bir su perisi, köprünün yapılmasına sürekli engel olur.
Mimar Rade’nin gündüz yaptığı yerler geceleri bozulur.
Bu durum günlerce devam ettikten sonra,
Bir gün suların derinliklerinden, gaipten bir ses gelir;
Mimar Rade,
“Stoya (dur)”
Ve “Ostoya (kal)” isimlerinde,
Biri kız diğeri erkek olan ikiz kardeş bulup
Köprünün ortasındaki sütunların içine koyup örerse,
İnşaat devam edecektir.
O günden sonra,
Bu çocuklar bütün Bosna’da aranmaya başlanır
Ve getirene büyük armağanlar verileceği vadedilir.
Sonunda, ücra bir köyde, şartlara uygun
İkiz kardeş bulunur
Ve alınıp köprüye getirilir.
Yavrularının acısına dayanamayan anne,
Çocuklarının peşine gider.
Bu arada Mimar Rade çocukları
Sütunların içerisine koyup ördürmüş,
Fakat annelerinin gelip, bunlara süt verebilmesi için
Aralarda büyük boşluklar bırakmıştır.
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Gözü yaşlı anne her gün gelip,
Bu boşluklardan çocuklarını emzirmiştir.
Daha sonra
Bu duvarlardan “ana sütü” sızmaya başlamıştır.
Bu süt belirli mevsimlerde, taşın üzerinde,
Silinmez bir iz olarak kalır.
Bugün, sütü olmayan emzikli anneler,
Sütundaki bu izleri kazıyıp
Toz haline getirerek kullanırlar.
Mustafa CEYLAN

KIRGIZİSTAN-ISIK GÖL EFSANESİ
Efsaneye göre,
Güzelliği dillere destan
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Isık Göl adlı kıza
İki dünür gelir
Dğudan ve batıdan.
Bunlar; biri birinden üstün,
Biri birinden kahraman,
Akıllı ve yiğitlermiş.
Isık Göl iki genci de aynı şekilde sever.
Hangisini seçeceğini bilemeyip
Gözyaşlarını göl edip akıtmış.
İşte, bugün çalkalanıp duran bu gölün,
Isık Göl’ün gözyaşlarından oluştuğuna inanılır.
Gölün suyu da
Gözyaşından dolayı tuzludur.
Ya iki genç?
Onlar da Isık Göl’ü çok sevmişler,
Ama ne var ki ikisi de
Kavuşamamış genç kıza.
Birbirlerine kızan bu iki genç,
Memleketlerine dönmüşler;
Yakalarını bırakmamış sıkıntılar…
Biri,
Doğudan geleni
Ulan Rüzgârı adını alıp esmeye başlamış;
Öbürü de, batıdan geleni ise San-Taş Rüzgârıadını alıp
Esmeye başlamış.
İki genç de birer rüzgâr olmuşlar anlayacağınız
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Öfkelerini, kızgınlıklarını etrafa duyurmaya başlamışlar.
Bu iki rüzgâr günümüzde de birbirlerine kızıp
Kahırlanır ve kavga ederler.
Ne zaman Isık Göl’ün çalkalandığını görseler
Güzel kız Isık Göl’ü hatırlar ve yanıp tutuşurlar;
Tabiî sonra da kavgaya başlarlar.
Mustafa CEYLAN

Kırk Kız Ata adlı Türkmen efsanesinde
Eşkıyalar tarafından obaları yağmalanan
Kırk kız arkadaş
Gelenleri kâfir sanırlar
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Ve “Bu kâfirler bizi görmesin.
Dağ yarılsın, biz de içinde taşa çevrilelim.”
diye düşünürler.
Koca Köymen Dağı yarılır,
Bu kırk kız, dağın içine girerler
Ve hepsi birden taşkesilir.
Bugün Kırk Kız Ata adı verilen bu yerde
Çeşitli şekillere benzeyen kırk tane taş vardır.
Kimi yemek pişiren kıza,
Bir başkası çamaşır yıkayan kıza benzemektedir.
Elbette yemeğin pişmesi için
Kocaman bir kazan olacaktır.
Bu işle uğraşan kızın kazanı da taşa çevrilir.
Günümüzde, bu kazana tepeden
Devamlı olarak su akmaktadır.
Mustafa CEYLAN

KAZAK-BAYKAL İLE ANGARA
EFSANESİ
Efsanesine göre,
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Bütün Sibirya’ya hükmeden Baykal adlı bir bey vardır.
Baykal’ın Zarlık adlı kızı,
Dünyada eşi benzeri olmayan Angara adlı yiğide âşık olur.
Bu sırrı sezen Baykal’la Angara’nın arası açılır.
Baykal, önce kızı Zarlık’ı öldürmeye karar verir.
O, korkusundan dağa çıkıp gitmiş
Ve o dağa onun adı verilmiş.
Angara ise korkmamış ama karşı da gelmemiş.
Yönünü kuzeye çevirip çekip gitmiş.
Baykal ise yaptığından pişman olup
Yere yüzüstü yatmış
Ve kaygısından, gücünden yer oyulup,
Dipsiz, derin bir göle çevrilmiş.
Oradan çıkan su,
Angara’nın izinden gidip
Aka aka büyük bir nehre çevrilmiş
Mustafa CEYLAN

EFSANEYE DAİR
Çok eski çağlardan beri söylenegelen, kaynağı ve ilk söyleyeni belli
olmayan, sırlar boyunca halkın benimseyerek sonraki kuşaklara
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aktardığı; genellikle olağanüstü olayları, kişileri ve konuları işleyen
kurmaca -yani hayal ürünü olan- öykülere “efsane” denilmektedir.

Bu tanıma göre;efsaneler :
1-sözlü edebiyat ürünüdür ve kaynağı belli değildir
2-Dilden dile aktarılarak bugüne kadar gelmişlerdir.
3-En belirgin özelliği, hayal ürünü (kurmaca) olmalarıdır.
4- Olağanüstü (gerçek dışı) konu ve kişileri içermeleridir.
Sözlü gelenekte yaşayan, bu anonim masallara:
Türkçe: «Söylence»;
Arapça: «Ustüre» (cem’i: esatir);
Farsça: «Fesâne, efsâne»;
Yunanca : «Mitos, mit»

kelimeleri ad olarak verilmiştir.
Efsane karşılığı olarak “söylence” terimini kullananlar da vardır.
Dini nitelikteki efsanelere ise “menkıbe” denir.
Efsaneler halkın özlemlerini, dünya görüşünü, hayalinde
yarattığı insan tipini diğer edebî türlerden daha keskin bir
biçimde ortaya koyar.
Efsane türünün belli başlı özellikleri aşağıdaki gibidir:
1-Dilden dile anlatılagelmiş çok eski hikayelerdir ve anonim
halk edebiyatı ürünleridir.
2. Konuları bir kişiye, bir olaya ya da bir yere dayandırılır.
3. Anlatılanların bir ölçüde de olsa inandırıcılık özelliği vardır.
4. Çoğunlukla olağanüstülük ağır basar.
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5. Bir bakıma, milletlerin modernleşmiş şekilleri olarak ifade
edildikleri için kutsal öğeler de taşırlar.
6. Belli şekilleri olmayan bir üslup ve biçime bağlı kalmayan,
konuşma diliyle anlatılan kısa halk anlatımları olup kaynaklarını
genellikle geçmişin derinliklerinden alırlar.
7. Kısa, yalın, ağızdan ağıza yayılan anonim halk anlatımları
olup ağızdan ağıza anlatılırken her anlatıcının özelliklerine göre
değişikliklere uğrarlar.
8. Genellikle bir inanç üzerine kurulurlar.
*
Bugün, ilk devirlerden zamanımıza kadar teşekkül etmiş
efsâneleri araştıran disiplin veya ilme «esâtîr-mitoloji» adı
verilmektedir.
Mitoloji;
1- Teogoni (Tanrıların nereden geldikleri) ,
2- Kozmogoni (Kâinatın nasıl meydana geldiği, bkz: Türk
Kozmogonisi)
3- Antropogoni (İnsanın teşekkülü),
4- Eskatoloji (İnsanla dünyanın geleceği) gibi dört ana kolda
toplanmaktadır.

Efsanelerin Oluşumu:
Efsanelerin oluşumunu (ortaya çıkışlarını) açıklayabilmek için
önce, köklerini araştırmak gerekir. Çünkü, efsaneler teşekkül
ederlerken beslendikleri kaynaklara, köklerine göre farklılık arz
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etmektedirler. Yani, bütün efsaneler aynı teşekkül, oluşum
sürecinden geçmemektedir.
Efsane oluşumlarının bu şekilde farlılık göstermesinde sebebi
ne olabilir, neden aynı süreçten geçmemektedirler?
Bu soruların cevabı, efsanelerin kökleriyle ilgilidir. Efsanelerin
bir değil, birkaç kökü vardır. bu kökleri şöyle sıralayabiliriz:
1. Mitolojik kökler,
2. Tarihi kökler,
3. Dini kökler,
4. Hayli, fantastik kökler
Türk Edebiyatında Efsane:
Türklerin hayatında şaman, alperen, peygamber, halife,
pâdişah, şeyh, şeyhülislâm, asker vb. gibi otoriteler etrafında
veya şehirler, saraylar, camiler, mezarlar, türbeler, adaklar…
üzerine doğmuş masallar ve menkabeler bu mahsuller arasında
yer alırlar.
Bunların bir gerçeği vardır geçmişte… Ancak, halkın kendi
hayalinden kattığı şeylerle bu gerçek yönleri unutulmuş, yada
değişikliğe uğramıştır. Cennet Bursa efsanesi, Şehitler Kayası
efsanesi gibi… Elbette Bursa’nın bir kuruluş tarihi ve o kayanın
bir yıkılış nedeni vardır. Fakat halk kendi hayal gücüyle
öylesine efsaneleştirmiştir ki, bunları, tarihi gerçeklerini hiç de
aratmıyor bize.
Başka milletlerin de böyle efsaneleri, mitolojileri var ve nice şah
eserler için İlham kaynağı olmuştur bunlar…
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Bizde de Halide Edip Adıvar, Ömer Seyfettin, Faruk Nafiz
Çamlıbel, Ömer Bedrettin Uşaklıgil bu kaynaklardan
alacaklarını alarak, Cennet Dağı, Cehennem Dağı, Ses Duyan
Kızı Yalnız Efe, Çoban Çeşmesi ve Sarı Kız mermerlerini
edebiyatımıza kazandırmışlardır.
Gülce Edebiyat Akımı ve Efsaneler :
Yeni çağın yeni Edebiyat Akımı olan Gülce Edebiyat Akımı,
bugüne kadar hiçbir edebî akımın ve edebî topluluğun
yapmadığını yaparak, normal edebiyat ve şiir çalışmalarının
yanı sıra, belirli projeleri, belirli şair ve yazarlar ele alarak,
araştırmaya, tarihî ve kültürel köklerimize inmeye, varsa,
bugüne kadar aktarılanlarda bir yanlış anlaşılma veya
noksanlık, onları hakikî ve lâyık olduğu yerlere getirmeye
çalışmışlar ve bu çalışmalara devam etmektedirler.
Nitekim;
Elinizde tuttuğunuz bu eser, Gülce’ nin kurucularından,
araştırmacı yazar-şair Mustafa CEYLAN’ın 2009 yılında
üstlendiği bir projedir.
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