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İLK SÖZ / Önsöz YERİNE 
 
 
Dinleyin ağalar, dinleyin beyler  
Sanki bir ummandır bu halkın gücü.  
Yürekleri baştan sona doldurur 
Benzersiz destandır bu halkın gücü.  
 
Kopuzdur, curadır; şakıyan dildir 
Töredir, düzendir, otağdır, ildir 
Ceylan Ovası’nda lâledir, güldür  
Sürmeli ceylandır bu halkın gücü.  
 
Taş kesilen zaman, çağlayan ırmak 
Göğü üç parçaya bölen tek parmak 
Görevi: Haksıza dersini vermek;  
Muhteşem sultandır bu halkın gücü 
 
Türküler söyleyen dumanlı dağdır 
Sonsuz kere sonsuz, her daim sağdır 
Gönül vadisinde bahçedir, bağdır 
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En güzel bostandır bu halkın gücü. 
  
 
Kapıda eşiktir, yiğitte isim 
Kudret boyasıyla yapılan resim 
Özdür efsanede arzum, hevesim; 
Susmayan sestendir bu halkın gücü. 
 
Nursuz çağa karşı dimdik duruştur, 
Millî hâfızayı Türkçe sarıştır, 
Maziden âtiye kutlu yarıştır 
Bitmeyen zamandır bu halkın gücü 
 
Anadır, babadır, nazlı bebektir 
Işıklı tebessüm, sırlı çiçektir 
Gerçek ne ki ondan bile gerçektir 
Ahlâktır, imandır bu halkın gücü 
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Divan-ı Lügat-it Türk  

EFSANELERİ 

1-Türk Efsanesi 
2-Türkmen Efsanesi 
3-Beş Oğuz Efsanesi 
4-Barsgan Efsanesi 
5-Kazvin Efsanesi 
6-Türk Takvimi Efsanesi. 
7-Altun Kan-Öge Efsanesi 
8-Tutmaç Efsanesi 
9-Böke Efsanesi 
10-Bukuk Efsanesi 
11-Çiğil Efsanesi 
12-Cin Efsanesi 
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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 efsane  
Anlatır bize...  
Kin’in büyüğü nasıl?  
Öyle şey olur mu?  
Demeyin sakın!  
Kaşgarlı’m anlatır Türkün ilk lügâtında  
İki rivayetle  
İşitin, belleyin, duyun...  
 
Dinleyin bakalım can kulağıyla:  
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İkiden biri  
Aynen şöyle:  
 
“Türk;  
Tufanda Hazreti Nuh’un oğlunun adı”  
Ki  
Biz  
Hep  
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  
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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! ..  
 
*  
Diğeri ise  
“Hadis’e” dayalı bilgidir canlar.  
 
Türklerin yurtları olan o yüksek yerde  
Neden yaşadıklarını ? 
Ve geri planda  
Savaşçı oluşlarının  
Açıklar sebebini...  
 
*  
Efsaneye göre:  
 
Allah vergisidir  
Türk’ün savaşçılığı…  
 
Buna dair  
Der ki Kaşgarlı usta:  
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“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  
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 hadis’e gore;  
 
Allah ü Teâlâ:  
 
‘Benim bir ordum vardır,  
Türk adını verdim ona.  
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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  
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  
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Uyuyan varsa şayet, yeniden bir hatırlat.  
 
Sarıl da şu Gülcene, bizi söylet sen bize  
Tarihe, efsaneye 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…  
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Divan-ı  Lügat-it Türk 

TÜRKMEN EFSANESİ 
-I-  
Bir 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  
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Ay gecede yıldızlarla  
Sarmaş dolaş görünsün...  
Birliğime kem bakan göz: kör,  
Fesat, fitne ve nankör  
Yürümesin sürünsün...  
 
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  
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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  
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’m ordusunun ardı sıra  
Görev  yapan görevliler gözdesi...  
*  
Yazdılar böyle böyle anlatarak yazdılar  
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Gülce gelene kadar Zülkarneyn’i yazdılar  
Kaşgar’ dan Mahmut’um ben, sözümü iyi bellen  
Biz varız bu dünyada, olmasın asla sen ben! 

 

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.  
 
Efsane efsane çalar, söyler dile kolay  
Aldım her sözünden Dedem Korkut havasını  
Yesevi Dergâhı benzeri, olmaz asla bir saray  
Postuna oturup anlasaydık sevdasını  
...Gör ey gözbebeğim Oğuz Kağan rüyâsını!  
.......Bil ey köhne tarih yiğitlerin en hasını!  
.......Bil ve çiz yeniden dünyanın haritasını!  
 
-II-  
Allah millet yolundaydı yiğit Oğuzum  
Anlatayım birer birer dinleyin kuzum:  
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Devletin zayıf olduğu bir zamanda,  
En sevdiği atını ister düşmanları ondan  
Verir...  
Sonra,  
Eşini isterler  
Onu da  
Evet onu da verir.  
Daha sonra  
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  
Çorak da  
Olsa toprak  
Milletimindir  
Asla veremem! ” der  
Ve toplar birliklerini  
Âni bir baskın yaparak düşmanı  
Mağlûp eder, perişan eder, yakar, yıkar...  
 
Önce devletim, milletim, vatanım  
Sonra da şahıslar işte  
Bir Türk Oğuz töresidir  
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Bu böylece biline  
 
-III-  
 
Bilinmezdi; 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  
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! ....  
 
-IV-  
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İtil 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! ..  
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!  
 
-V-  
 
Ve  
Yolda  
Giderken  
Büyük bir ev  
Görüverdiler:  
Duvarları altın,  
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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  
...............Bozmayın birliği, dirliği aman!  
...............Zaman, çok fena yaman..  
 
 
-VI-  
 
Kağanların 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  
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Ve peşindekileri de  
Günlerce uğraşmıştı.  
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...”  
 
-VII-  
 
Kardeş 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 
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...  
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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 sözünü  
Seni düşünürüm...  
 
Seher vakti Kaşgar’dan, bir gül uzat bana  
Ya da bin menekşe busesi olur mu canım?  
Çaladursun Dedem Korkut kopuzunu yeniden  
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Ve sen  
Barsgan çayırlarında koşan atların  
Destanını anlat, susma anlat bana… 
Nicedir rüzgârı esmiyor neden kutlu beldenin?  
Bir haber gönder, bıktım, usandım gurbetlerden  
Deli kuşlar misâli peşindeyim senin...  
 
Konuş ey şiir, sen de durma yaz ey kalem!  
Dinsin gözlerimdeki yaş, silinsin onca nem  
Doğsun gerçeğin güneşi 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 “Divan ü Lûgat”,  
Mahmudu’l Kaşgari gibi şeref-şanlar gömülmüş.  
 
Celbetmiş Şavki’yi halk için ışıklar saçıp  
Bu şehirde nice merdan-canlar gömülmüş. <*>  
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*  
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...  
*  
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 yanlara  
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.  
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'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  
Işıktan hızlı koşan Buraklar düştü derde.  
Zulmü var makinanın, yürüyen ölü filin  
Rüyâ gören atların sonsuz vefası nerde?  
 
 
 
 
(*) 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. 
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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?  
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Doğudaki kentlerin bizim değil mi tümü?  
Acem gözlü bir yılan, eritti mi gücümü?  
 
Toynakların nal izi, şimdi demiryolu’dur  
Tebriz Tahran arası yolcularla doludur.  
 
Selçuklu ikiz kümbet yapayalnız ağlıyor  
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 de kurbanları, kurbanların kanını  
O mezarın üstüne dökerler, adeti var.  
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*  
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  
Uçsun Elbruz Dağı’na,  
Zeytin dallı güvercin  
 
Kazvin Kazvin can Kazvin  
Gözleri ceylan Kazvin  
Kurban olsun uğruna  
Mustafa Ceylan Kazvin.  
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Divanü Lügat-it Türk  

TÜRK TAKVİMİ EFSANESİ 

 
(-BARS: 12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİNE DAİR)  
-I-  
Töredir gürül gürül ırmakça akar gelir,  
Deler de takvimleri vallahi çıkar gelir.  
 
Zengin dil, zengin halkın birliğinin simgesi  
Ona lügattir derler, bu birliğin gür sesi  
Efsanesi 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.  



 

 

 35 

Kutlu bir düzendir, konuşulmaz korkakça.  
 
Ve  
Konuşur yiğitçe, mertçe  
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  
Efsaneyi  
Dize dize gelmeli;  
Bugünlere gelmeli.  
 
Kaşgar, Türkmen, Kalaç ve Çiğil boylarından  
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Çin’e, Tibet’e,  
Hind-i Çin’e,  
Mançurilere ve Moğollara geçende töremiz  
Ilgıt ılgıt esende felsefemiz insan yüreklerine  
Demeli, söylemeli, yazmalı  
Ustalar ustası  
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...  
 
-II-  
Bozkırda 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  
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Alarak adını on iki yıla  
Ad vermişler;  
................Yaşlarını çocukların  
............Tarihlerini savaşların  
........Belirleyip mevsimlere rengârenk  
...Tad vermişler...  
Çıraklığa gönül,  
...Tecrübeye, bilgiye, ustalığa  
.......Saltanat vermişler..  
Ve daha daha başka şeyleri  
Dönmesiyle yılların  
Hesaplayıp bilmişler,  
Geçmişten geleceğe  
Taşımışlar anıları  
Analara kanat, bebelere hayat vermişler.  
 
“Nasıl olmuş bu? ” diye soracaksanız eğer  
Marifetname’de 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  
*  
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Biz bu tarihte nasıl yanıldıksa  
Bizden sonra gelecek olanlar da yanılmasınlar  
Yanılmasınlar offf yanılmasınlar! ! !  
 
Yanılan yanıltır, devirdir akar döne döne  
Yanılan isimler gelecek çağlarda  
Dilerim bir daha anılmasınlar  
Anılmasınlar oyy anılmasınlar! ! !  
 
Yiğitlerim, yalvaçlarım, ak sakallı bilgelerim  
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  
 
*  
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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.  
Ulusumun arasında  
Unutulmaz andaç olsun.  
*  
Uygun görür 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  
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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)  
...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  
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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  
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  
Türk illeri bayram etsin,  
Birleşsin, umut dolsun.  
Söyleyin takvimlerin yaprağına  
Ayrılığa tıkaç olsun.  
*  
-III-  
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Anadolu 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  
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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  
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Efsaneler gönlüm, destanlar ruhum  
Türküler söylerim, Anadolu’da.  
Milletim ben sana kurban olurum  
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;  
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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.  
 
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. “ 
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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  
Anlatılmaz, anlatamam.  
 
Kaşgarlı Mahmut’un kardeşiyim ben  
İki dil diyenler lânetim size.  
Ne istiyorsunuz memleketimden?  
Çekin ellerinizi üzerimizden  
Bırakın, bırakın bizi bize...  
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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?  
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“Tutma aç” diyor asker, yürüyemem ben diyor  
İleri gitmek nerde, sanki geri gidiyor.  
Ey benim bilginlerim, ey akıllı dostlarım!  
Çare bulun bu derde, yollar kalmasın yarım.”  
 
*  
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.  
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Her iklime, bölgeye; her ağıza bin bahar  
Eşi bulunmaz cemre, Türk ilinde mutfak var.  
 
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.  
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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 Savaşı’nda sarıklı mücahitler.  
Bir anda yetiştiler dua dua her yana  
Kurtuluş Savaşı’nda sarıklı mücahitler.  
 
Süngü, bomba, top, tüfek; iman dolu bir yürek  
Kıbleye yönelerek, “Yaşasın yurt!” diyerek  
Vatan, bayrak, uğrunda can verdiler gülerek  
Kurtuluş Savaşı’nda sarıklı mücahitler.  
 
Dediler: “Peygamber’in övdüğü millet biziz,  
Bu topraklar, bu gökler bizimdir, bu su, deniz  
Emrinde Atatürk’ün ya Gazi, ya şehidiz...”  
Kurtuluş Savaşı’nda sarıklı mücahitler.  
 
Şahin Bey, Kara Fatma, bizdedir Sütçü İmam  
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Efelerle, seğmenler; kadromuz oldu tamam  
Evliyâlar, erenler; üstelik Hacı bayram  
Kurtuluş Savaşı’nda sarıklı mücahitler.  
 
Dua edip dağları yerlerinden söktüler  
Düşmanın tepesine ölümüne çöktüler  
Düştüler peşlerine, Akdeniz’e döktüler  
Kurtuluş Savaşı’nda sarıklı mücahitler.  
 
Ana, bacı, kız, kızan yürüdü peşlerinden  
İlham aldı Mehmetçik parlak güneşlerinden  
Isındı geceleri “amin” ateşlerinden  
Kurtuluş Savaşı’nda sarıklı mücahitler.  
 
Her köyden, kasabadan, koşup Kemal Paşa’ya  
Dediler, “Emrindeyiz; Türk’ün adı yaşaya!”  
Yürüdüler kağnıyla, atla, bazen de yaya  
Kurtuluş Savaşı’nda 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,  
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Bu kâfirin sonunda, tam yediyüzbin kişilik ordusunu  
Gazi Arslan Tekin’in kırkbin Müslüman askerine  
Yenik düşürmüştür.  
İman, inanç derler  
Dağı deler.  
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  
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Yenildik “ dediler...  
*  
İşte olay bu,  
Kaşgarlı ekler:  
-“Bu, sevgili Peygamber’imizin  
İnananlar için sürüp gelen  
Çağlar çağı sürecek olan  
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…”  
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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.  
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Yıkıldın yalanlarla, yeni baştan yapıldın  
Elden ele dolaşan mühür yemiş bir puldun  
Yalancıydı aynalar, şan, şöhrete kapıldın  
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  
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Günlerden bir gün  
Allah’ın Muhammed Peygamberi(s.a.v) ’nin  
Sahabesi akın etmiş onlara.  
Bizimkiler,  
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?  
Efsane, efsane demetleyelim,  
Bunu da biz ekleyelim:  
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“Hayvanlardan birisi  
Hakim olamayıp nefsine,  
Yasak elmalardan birini  
Koparmış koparmasına, ancak  
Ağaç solup toza dönmüş...  
Korkmuş, ürkmüş hayvancağız  
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...  
 
-------------- 
(*) Adem elması:Gırtlak çıkıntısı 
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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  
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Düşmanı sevindirme  
Sen yiğitsin, sen asil!  
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 Maddesi”ne  
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:  
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Talas Kent’e yakınca  
Daracık bir bölge ki  
Toz, toprak, biraz da kil  
Adı Çiğil...  
 
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.  
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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! ..  
 
*  
 
Türkçe: Kimlik belgemiz  
Türkçe: Lisan tertemiz  
Türkçe: Ana, baba, yâr  
Oğul, evlâd, ata, biz.  
Türkçe: Has şiirimiz...  
 
----------------- 
(.) ”İn çüğüne ast”: Bu çamurdan kaçış yok, bu nasıl 
çamur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 62 

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...  
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*  
Zafer, bir gece evvel; son taktik, son plandır  
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  
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Püskürmüş, kudurmuşum.  
*  
Çiwi cin  
Cin çiwidir...  
Batıldır battal değil, ne desek bilmiyorum  
Çok nazik bir husustur, yapamam asla yorum  
Tutmayın ey seneler, iklimler; tutmayın beni  
Kaşgarlı’nın yolunda emekliyorum...  
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Karaçay-Malkar Mitolojisi  

Nart Efsaneleri 

 
1-Yaradılış Efsanesi 
2-Demirci Debet Efsanesi  
3-Bilge Nart Örüzmek Efsanesi 
4-Nartların Annesi Satanay Biyçe Efsanesi 
5-Alavgan Oğlu Karaşayav Efsanesi 
6-Fuk Efsanesi 
7-Sosırka Efsanesi 
8-Açey Oğlu  Açemez Efsanesi 
9-Bödene Oğlu Raçıkav Efsanesi 
10-Sösümek  İle Kardeşleri Efsanesi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 66 

MUKADDİME 

KARAÇAY-MALKAR TÜRKLERİ 

 
NART’IM BEN 

 
Yüreğiyle Setenaylar dirilten 
Adımıyla mesafeler eriten 
Destanıyla nice devler yürüten 
 
Öncesizim, değişmeyen şartım ben 
İnsanlığın temeliyim, Nart’ım ben. 
 
Sonsuz göğe, dipsiz yere aitim 
Kahramanım, korkusuz bir yiğitim 
Asırları aşıp gelir öğüdüm 
 
Güneşleri üşüten bir Mart’m ben 
İnsanlığın temeliyim, Nart’ım ben. 
 
Hakikatin aynasını bilip gel 
Korkuları, kuşkuları silip gel 
Takvimleri ortasından delip gel 
 
Zembereğe ayarlanmış kart’ım ben 
İnsanlığın temeliyim Nart’ım ben. 
 
Taş, demiri hamur edip yoğurdum 
Örüzmekler, Setenaylar doğurdum 
Birliğime tüm halkımı çağırdım 
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Kimsesize kol kanatım, art’ım ben 
İnsanlığın temeliyim, Nart’ım ben. 
 
Dokuz tuğum salım salım salınan 
Bin ezgiyim kopuzlarla çalınan 
Can vererek düşmanlardan alınan 
 
Her karışı şühedalı yurt’um ben 
İnsanlığın temeliyim, Nart’ım ben. 
 
Işıkların tayfunuyum kaç asır 
Ay ve güneş saçlarımda dolaşır 
Destan desen, mutlak benden iz taşır 
 
Geçit vermez nice dağda kurt’um ben 
İnsanlığın temeliyim, Nart’ım ben 
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1-Karaçay-Malkar 

NARTLARIN YARADILIŞ EFSANESİ 
 

 

Yerin göğün arasında insan denen misafir 
Çevir radarları, içindeki dünyaya çevir 
İyi bak, gör, işit, belle; sendeki sende 
Kıyametler gizlenmiş mi?  
Küçümen hendesende? 
 
Çığlığının zarıdır kulağıma vuran 
Efsane rengine boyanır yana yana… 
Hücrenin çelik kollarında bir ömür masalı 
Sonsuz döngü nöbetinde anlasana… 
 
Kudret kalemiyle nakışlanmış kâinat 
Galaksiler içinde savdalısı  bizim mi? 
Kutsal kitapların özündeki aşka bak… 
 
Bak, nasılmış yerin göğün öyküsü 
Zamanın göğsünden koparılan gül gibi 
Sevmiş de yaratmış, bu sonsuzun sahibi… 
 
* 
Nartlar ülkesinin göklerinde yıldızım 
Çağlar üstü sıçrayan sönük bir yıldız… 
Arzularım, gün isimli takvimde kırbaç 
Fikir çilem beynimi delen cımbız… 
 
Arayış ağıtlarım, kılcal kökteki sancı 
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Sen tarifsiz tarif, ben eşiğinde yabancı… 
Pişmanlığı giyinmiş en sefil yollardayım 
Karınca ayağında, portakalda, nardayım. 
 
Kır kabuğumu, sıyır gözümden zarı 
Nasıl bırakıvermişim kendi halimce, nasıl? 
Alev sarmaşığımdan bu kadar ah ü zarı… 
 
Devlerin devrindeyim, Nartların ülkesinde 
Çözüyorum sırları, efsanenin sesinde; 
Asırlarca anlatılıp gelende bugüne  
İşte şöyle : 
 
“Kün” demiş, “gün, gün!”  demiş ! 
Dönsün diye soğuğu sıcağa, 
Karanlığı ışığa  
Yaratmış güneşi Kün Teyrisi(*) 
Ve 
Cer Teyrisi(**) yaratmış  yeri  
Üçüncü olarak da 
Denizler yaratılmış.  
 
Gök ile yer; 
Bu ikisinin arasında 
Gök’le yerin oğlu 
İlk Nart,  
Kalbi ve kanı ateşten 
Demirin efendisi  
Debet yaratılmış (***) 
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Cümle Teyrilerin 
En büyüğü Kün Teyri  
Yönetirmiş göğü, yeri… 
Öfkelendiği zaman  
Yeri yakar, kuruturmuş suları 
Yok edermiş  
Çalkanan denizleri 
 
Günlerden bir gün, bulutlar  
Kızdırmışlar Kün Teyri'yi  
Kaplayarak yeryüzününün üstünü  
Boydan boya  
Engellemişler  
Güneşin yeri ısıtmasını 
  
Hiddetlenmiş Kün Teyri yeryüzüne  
Kusuvermiş. 
Kusmak ki ne kusmak; 
İçinden kızgın taşlar, kıvılcımlar  
Yeryüzüne yağmış da yağmış.  
Yeryüzündeki cümle madenler,  
Altın, gümüş  
Onlardan olmuş işte.  
 
* 
Kün Teyri'nin diğer adı  
Kaynar Teyri imiş. 
* 
 O zamanlarda dünyada  
'Nartlar' ve 'Harralar' adlı  
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iki grup insan yaşıyormuş.  
 
Harralar kızıl tüylü,  
Her şeyi yiyen vahşi insanlarmış.  
Nartlara da zarar veriyorlarmış.  
 
Nartların arasından  
Debet adında biri,  
Kün Teyri’nin kustuğu taşların içinden 
Demiri ayırıp  
Silah yapmayı başarmış.  
Nartlar o silahlarla  
Yok etmişler Harraları yeryüzünden  
 
Kaynar Teyri ile Cer Teyri  
Gökyüzünde yıldızları,  
Yeryüzünde ovaları, denizleri, ırmakları  
Yarattıktan sonra  
Yeryüzü titremeye,  
Denizler çalkalanıp  
Başlamış dalgalanmaya. 
 
Yedi yıl boyunca Nartlar 
Ağlayarak Teyrilerden (Tanrılardan)  
şöyle dilemişler: 
 
“Cemi carathansız - kaltıratmagız, 
Suvlanı boldurgansız - çaypaltmagız!- 
'Yeri yarattınız - titretmeyin,' 
'Suları oldurdunuz - dalgalandırmayın!' 
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Bunun üzerine  
Kaynar Teyri dağları yaratıp  
Yeryüzüne çiviler yapıp çakmış.  
Ondan sonra durmuş 
Yerin titremesi,  
Denizlerin çalkalanması… 
 
* 
Yerin, göğün arasında insan denen misafir 
Çevir radarları, içindeki dünyaya çevir… 
Silahlar yapan fabrikanın bacasından 
Bir duman tüter şimdi, bir duman 
Işığı, ateşi ve kanı hamur edip yoğuran  
Gizemli bir duman 
Çözmeli fabrikayı Debetlemesine 
Yazmalı kaderi insanların alnına apaydın 
Yeniden Karaçay’dan... 
Barıştan, sevgiden, dostluktan yazmalı… 
 
 
 
------------------------- 
 (*)Kün Teyrisi: Gün Tanrısı, güneş Tanrısı 
(**)Cer Teyrisi: Yer Tanrısı 
(***)Debet : Devet, Davut 
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2-KARAÇAY-MALKAR 

Demirci Debet Efsanesi  
 

Karaçay-Malkar Nart destanlarında Nartlara demirciliği 
öğreten, onlara demirden silahlar yapan kahramanın adı 
Debet'tir. İnanışa göre, gökte parlayan ve kayan yıldızlar, 
Nartların demircisi Debet, kızgın demir döverken havaya 
uçuşan kıvılcımlardır. Nart destanlarında bununla ilgili 
şöyle bir efsane anlatılır: 
 
Devir, dünyanın her dönüşüne atarken çığlığı 
Kartal bakışlı yiğitler fırtınasıymış sanki 
 
Doldururken semayı, kayan yıldız hıçkırığı 
Dünya, korku bilmeyenlerin dünyasıymış sanki. 
 
Irmakların rengi gözlerden söküp alanda ayrılığı 
Çıkan gürültü, yüce dağın kumkumasıymış sanki. 
 
Çok önceleri tek yıldız yokmuş gökyüzünde 
Geceler çok karanlık, zift karasıymış sanki. 
 
Bir büyük zindan, bir büyük uçurummuş zaman, 
Nartların hiç bitmeyen derdi, yasıymış sanki 
 
Korkunç sessizliğin gürültülü yalnızlığı 
Dipdeki dehlizlerin curcunasıymış sanki  
 
Devir, dünyanın her dönüşüne atarken çığlığı 
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Kartal bakışlı yiğitler fırtınasıymış sanki 
 
Doldururken semayı kayan yıldız hıçkırığı 
Dünya, korku bilmeyenlerin dünyasıymış sanki 
 
Irmakların rengi gözlerden söküp alanda ayrılığı 
Çıkan gürültü, yüce dağın kumkumasıymış sanki 
 
O devirlerde  
….Geceler kilitliyken gecelerin içinde 
……..Nartlar yeryüzünde  
………..Aslanlar, kaplanlar,  
……………Emegen adı verilen  
………………Devler, cinler,  
…………………….Ve dahi hortlaklarla  
…………………………Gırtlak gırtlağa 
……………………………Ölüm kalım savaşında….  
……………………………Ağaçları devirip  
………………………Kayaları dağlardan yuvarlayarak  
…………………..Deniyorlarmış güçlerini. 
………………..Nihayet bir gün,  
………………..Debetlerin ak saçlısı, bilgesi 
…………….Toplamış Nartları çevresine 
………….Açmış konuyu, müzakere etmişler 
……….Karar vermişler: 
“Gidilecek Elbruz dağlarına…” 
 
Nart kahramanları çıktığında akına 
Evlerde yaşlılar, kadınlar kaldıklarında 
Dağdan gelen temiz suları kesiyordu Emegenler 
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Bozuyorlardı düzenlerini, zarar veriyorlardı 
Bilinmez bir savaş vardı dev’lerle, 
Altlarında rüzgâr kanatlı atlar 
Nart yiğitleri; cinler, hortlaklar ordusunu 
Yenmeliydiler, 
Bu savaş bitmeliydi gayri. 
 
Nasıl? 
Ne zaman? 
 
Dağlar oy, dağlar oy, oy dağlar 
Toprağın sulara çivisidir oy!.. 
Kayadan yürekli, rüzgâr benekli 
Gün, güneş bereketli 
Buz mavisidir, seher giysisi oy… 
 
Dağlar oy, dağlar oy, oy dağlar 
Sisli, puslu, efkârlı dağlar 
Yamaçları bademli, başları karlı 
Yaşlı, yorgun, delikanlı dağlar. 
Kahramanların diliye 
Ozanların sarı teliyle 
Anlatılır öyküleri oy !... 
 
Dağlar oy, dağlar oy, oy dağlar 
Her baharda benim gibi ağlar oy 
Taş yürekli gurur musun bilemem? 
Yürü desem yürür müsün, gelemem? 
Dolunayda küheylan gözlüm 
Yol kesen, baş kesen, Debet sözlüm 



 

 

 76 

Sanki ömür törpüsü oy !.. 
 
* 
Demirci Debet’in Doğumu : 
 
“Ertde-ertde dorbunlada turganda  
Taş tegene agaç çelek bolganda  
Kök Teyrisi Cer Teyrini algandı  
Kök küküreb bu cer buvaz bolgandı  
 
Toguz cılnı, toguz künnü  
Ol  buvaz bolub turgandı  
 
Cer carılıb sora Debet tuvgarıdı  
Suv Anası alıb anı cuvgandı  
Çerekleni anı avzuna burgandı  
Suv anası emçek ana bolgandı  
Ol ösdürüb, akıl bla tolgandı”  
 
Yani : 
 
“Çok eskiden mağaralarda yaşarken  
Taştan yalak, tahtadan kova var iken 
 Gök Tanrısı Yer Tanrısı ile evlenmiş  
Gök gürleyince, yer hamile kalmış  
 
Dokuz yıl, dokuz gün  
O hamile olarak durmuş  
 
Yer yarılıp sonra Debet doğmuş  
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Su Tanrıçası alıp onu yıkamış 
Irmakları onun ağzına çevirmiş  
Su Tanrıçası süt anne olmuş  
O büyütüp akılla dolmuş”  
 
Debet doğmuş, büyümüş 
Doğduğu yere el 
Geldiği göğe yel 
Bir kutsal güzel olmuş 
Yiğit, cesur, atılgan 
Can içre can, oy ki oy !.. 
Muştular dolmuş… 
 
Ateşin doğurduğu 
Suların yoğurduğu 
Debet’tir o 
Alev yumağı yürek 
Çelikten bir bilek, say ki say!... 
Uzadıkça uzuyor sinirleri yay, 
Gerektiğinde toplanıyor geriye  
Menteşe gibi açılıyor her eklemi 
İstemezse geriye kapanıyor… 
Canı, kanı ateşten  
Debet bu Debet 
O, sen, ben; vay ki vay!.. 
 
* 
Debet büyümüş 
Elbruz Dağı’nı mesken eylemiş; 
Ancak 
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Canavar Emegenlerin elinden halk 
Ve  
Şehir kurtulmalıymış 
 
* 
Nart yaşlıları  
…..Demirci Debet'i bulup  
………..Ona emegenleri yenebilecekleri  
……………..Bir kılıç yaptırmaları için,  
…………………Genç Nartları  
……………………….Debet'in yaşadığı  
…………………………..Elbruz Dağı'na 
………………………………….Gönderirler 
Derler ki: 
“-Binin atlara yiğitler, yarından tez çıkın yola 
Demirci ustası Nart Debet'i bulun Elbruz’da 
Öyle bir kılıç yaptırın ki 
Ağırlığı bizon kadar   
Uzunluğu dağ kanyonundan daha uzun   
Genişliği kızak yolundan daha geniş” 
 
* 
“Allay kılıç işletigiz Debetge 
Avurlugu dombay tengli bolgan 
Uzunluğu uzun bolgan tav koldan 
Kengligi va keng bolub çana coldan” 
 
* 
Kara ipin ak iplikten ayrıldığı seherde 
Şafak söker, yollar sökün eder ufuklardan 
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Nart 
Uyumaz 
Aldı ya aksaçlılardan  
O kutlu görevi akşamdan 
Düşünmeden, gecikmeden çıkması gerek  
Yola; 
Yol ki inişli, yokuşlu 
Yol ki kesilmiş sularla, ırmaklarla 
Yol ki içinden yeni yeni yollar çıkarmış 
Dolanmış dağa, taşa, dala… 
* 
(N)e yana çeksem alın akıtmalı atları 
S(A)nki ruhumun çağıltısı yelelerinde 
Ka(R)anlık takvimin kör gözünü çıkarıp 
Vak(T)ini beklediler ayak bileklerinde 
 
(N)e yana çeksem alın akıtmalı atları 
Y(A)rınları taşıdılar öf demeden enselerinde 
Bi(R) anda acımı paylaştılar, getirip de baharı 
Son (T)ürküme ses oldular, otağ eşiklerinde… 
 
(N)e yana çeksem alın akıtmalı atları 
D(A)ğları, yolları, sırları çözümlediler 
Ve (R)esmime damgalayıp sabahları 
Son(T)akvime “yeter gayri” dediler… 
* 
(N)artların Elbruz yollarında dostuyum ben 
B(A)kın destanlarıma nasıl yazılmış? 
Sı(R)da sır çözülür, bal damlar kalemimden 
Çık(T)ım Demirci Debet’in örsünden, çekicinden… 
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* 
Nart gençleri gece gündüz durmadan 
Yılmadan devam ettiler yollarına, baktılar her bir yere 
Yorulan atların nefesine bakmadan 
Aç-susuz bile olsa aradılar, dağ, taş, dere… 
Yaşlıların söyledikleri  
Demirci Debet'i bulamadılar  
 
Nihayet günlerden bir gün 
Elbruz Dağı'nın eteğine geldiler 
Durdular su kenarında dinlendiler, 
Karar verdiler orada kalmaya  
Yorulmuştu atların cümlesi 
Islak otlarda atlar 
Bayram ettiler… 
O gece orada 
Yamçılara sarınıp uyudu gençler 
Sabahleyin erkenden gittiler yollarına  
Arayarak giderken,  
Ulaştılar bir mağaraya 
O da ne? 
Demirci Nart 
Demirci Debet orada, karşılarında işte 
Selâm verip sarıştılar…  
 
Baksalar ki:  
Kolları demirden, 
Dişleri taşı bile kemiren  
On parmağı on tunç 
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On çelikten  
Bir yiğit 
Bir tablo sanki 
Yiğitlikten… 
 
* 
Debet, Debet, Can Debet 
Bir yiğit insan ki, tamamiyle memleket 
Bitimsiz bir yurt sevgisi… 
Elbruz Dağı türkülerle sarılır 
Yarılır kayalar, taşlar aşk ile 
Ortasından yarılır 
Ses verir Debet’e 
Aşk verir, gülümser, hoşça bakar 
Buyur eder dağ yamaçları yukarıdan aşağı 
Ayırdımsız her birisi… 
 
Elbruz Dağı şen ola, yüreği gülşen ola 
Taşın güle dönüşünün sırasıymış sanki 
 
Gül kurusu bir mevsim, çareler arayanda 
Taşları sıkıp sıkıp kırasıymış sanki 
 
Avcuna toplayıp bütün taşlardan 
Başlamış sıkıp denemeye 
En sonunda  
Siyah renkli, ağır, parlak bir taşı sıktığında  
Demir damlalarının aktığını görmüş.  
Güneş Tanrısı  
Debet için  
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Demir cevherini  
Hamur gibi yumuşak kılmış.  
 
Debet, Nart ülkesine gelerek gençlerle  
……Anlatmış Nartlara demir taşını  
………..Ve Elbruz dağlarına giderek  
…………….Bütün taşları Nartlara taşıtmış.  
………………….Sonra  
…………………...Büyük bir çukur açıp yerde 
………………………..Eliyle o taşları sıkıp sıkıp  
…………………………….Akıtarak demiri   
………………………………...Yüksek bir örs yapmış.  
……………………………………...Aynı şekilde,  
……………………………………….Dövmek için demiri  
……………………………………….Çekiç yapmış.  
…………………………………………İlham alarak 
……………………………….Birbirleri ile boğuşan iki yılandan 
………………………….Tutmak için  kızgın demiri  
………………………Yapmış kıskaç, 
 …………………Bizon derisinden körükle  
……………….Ateşe üfleyerek  
…………..Harlandırmış kömür ateşini  
Eritmiş taşları 
İçinden demiri ayırdıktan sonra  
Kılıçlar, oklar, savaş baltaları, kamalar üretmiş 
Kafkas Dağları'ndan çıkan kızıl pınar suyunda  
Suyunu vermiş 
Çelikleştirmiş.  
O pınara Can balam 
“Bora Pınarı” derler hep.  
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Ateşin, suyun, toprağın dili var dilinde 
Buz nasıl erirse ateş karşısında 
O, erim erim eritmiş  taşları buzlar gibi  
Ateşe “parla, yak, yumuşat” demiş 
Suya “yan, keskin et” demiş, beklemiş. 
 
Kalkanlar, kılıçlar, zırhlar 
Elbruz Dağı’na kurmuş bir demirci atölyesi 
Sakıza çevirmiş çeliği, tunçu 
Uzatıvermiş elleriyle… 
Yüzlerce Nart  
Sıraya  girip sipariş vermiş 
Her gün yüz kılıç bitirmiş 
Kesmiş sabun gibi kesilmeyeni 
Aşmış Elbruz Dağı'ndan okları… 
Kesmemiş kılıçlar işlediği zırhları… 
Ham demiri çelik yapıp  
İşlemiş nakış nakış… 
 
Debet, Debet, Can Debet 
Alın teri memleket 
Gurbet kesen sıladır sesi 
Dağlar dağı türküsüdür nefesi 
Örs üzerinde demir döverken 
Kıvılcımlar göğe sıçrayıp  
Yapışarak yıldız olmuşlar.  
Karanlık geceler böylece  
Işımaya başlamış hanım ey !... 
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Debet, Debet, Can Debet 
İş, emek, özgürlük, hürriyet 
Ateşin suyla bir metalde 
Fırtınasından arınmasıdır 
Yağız atlar üstünde yalın kılıçların 
Parıl parıl parlamasıdır 
Hakk’ın haksızlığa galibiyeti 
Yiğitlerin zafer narasıdır hanım ey !... 
 
…………………….Nartların demirden silah ihtiyaçlarını  
…………………Karşılayınca Debet 
……………Artık yapacak iş bulamayıp  
……..Sıkılmaya başlamış.  
'Ben işsiz-güçsüz yeryüzünde duramam' deyip  
……..Kendisine 
…………. Kanatlı bir araba yaparak 
 ……………Uçup gitmiş 
…………………Gökyüzüne...  
Debet, 
Orada yaşayan gökyüzü insanları için  
Hâlâ demirden silahlar, eşyalar yapıyormuş.  
O demir dövdüğü zamanlarda  
Uçuşan kıvılcımlar  
Yeryüzünden  
Kayan yıldızlar gibi görünüyor oy hanım oy !... 
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3-KARAÇAY-MALKAR 

Bilge Nart Örüzmek Efsanesi 
 

-I- 
 
“Kök Anasın kökde tabhandı Örüzmek 
Hapar suray olturgandı bir kesek 
Kök Anası anı konak etib algandı 
Cel emçegin anı avzuna salgandı 
Andan sonra Örüzmek 
Kök Teyrini anasına ulan bolgandı” 
 
* 
 
Gök Tanrıçasını gökde buldu Örüzmek 
Haber sordu, oturdu, bir zaman 
Seslendi can evinden : 
 
Yıldız yakamozu gece saçını 
Gökler denizinde yıkayıp da gel 
Rüzgârdan memeni verip ağzıma 
Sarıl yüreğime yağmurdan evvel 
 
İzin ver annene olayım oğul 
Kendime geleyim kokunla, eğil! 
Ben sana aitim konuğun değil 
Budur eğrimizi doğrultan cetvel 
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* 
Örüzmek yaşlı bilge, ak saçlı dev 
Çözen, sezen; ağır başlı, lider  
Doğru düşünen, güven veren 
Danışılan, en akıllı Nart; 
Bu millete şart… 
 
* 
 
Örüzmek’in Doğuşuna Dair : 
 
-II- 
 
Günlerden bir gün 
Gecelerden bir gece, susamış mucizeye 
Demir taşlar toplamaya gitmiş Debet 
Dağlara,  hey civanım dağlara… 
Bir mağarada konaklamış, çağları kucaklamış 
Dönmüş içi, dışı efsunlu baharlara… 
 
Gece yarısı 
Hayretengiz mavisi bir ışık vurmuş 
Kapısına mağaranın, yüzüne Debet’in 
Göz kamaştıran, parlak 
Tüm dünyayı aydınlatıp kuşatan ışık, 
Umudu memleketin… 
 
Tam o esnada 
Uzun kuyruklu bir yıldız  
Gök yüzünden kayıp gitmiş… 



 

 

 87 

Uzaklardan daha uzakta 
Sarsarak, titreterek dünyayı 
Düşmüş iki dağ arasına… 
 
* 
 
Işığa yürüdü Demirci Debet 
Yürüdü, düşündü 
Söylendi, 
Görelim hanım ne söyledi ?  
 
Dut mu silkelersin yaprakların arasından dallar ey?! 
El uzatsam değeceğim sandığım yıldızın yüzündesin 
Aybüken mor mavisi ışığın oturduğu kara dağlar 
Öyle uzaklarda değil, sanki benim dizimdesin. 
 
Keyfine diyecek yok, sönmüş gözelerin uğultusunda 
Yıldız yağmurunu tetikleyen saatler sende iken 
Issız bir yer arıyorum, üç yıldız yakaladım son oyunda 
Birer birer öpüyorum yıldızları benim diye gözlerinden 
 
(Ö)lüm, doğumdan bir milim sonra 
E(R)tesi yok tırpanlı kara meleğin 
Ah, (Ü)züm bakışlarından derlediğim düş bulutu ah 
Gök, (Z)ulüm dağlarının doğum beşiği 
Ve  ge(M)isini dağ başında kızaklayan Nuh 
Sür, at, (E)llerinde değilse kanatları gerçeğin 
 
( Ö)mür, iki kapı arası mesafe değil 
Ö( R)düğün duvara dikkat et, uçuverir üstüne 
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Öl(Ü )m, gurbetten sılaya dönüşün türküsü 
Gök, (Z)eytin karası gözlerin süslü beşiği 
Ve  ge(M)isini Nuh, sonsuzlukta kaybetmişken  
Yok et, (E)ğrilerin gölgesini, durma; yok et çevrenden 
 
Üç gün üç gece sürdü yolculuk 
Işığa yolculuk zordur böyle 
Vardığında 
Manzara aynen şöyle : 
 
O iki dağın arası karadan kara,  
Kapkara… Yanıp duruyor alev ormanı… 
Baktığında, 
Büyük ve derin bir çukur 
İkiye yarılmış büyük mavi taş içinde  
Gürbüz bir erkek çocuk… 
Boynundan sıkıca tuttuğu bir kurdu 
Cukur cukur emiyor. 
Buğulu erik gözlerinde 
Zamanı eritiyor. 
 
Toplanmış çevrenin kuşları, hayvanları 
Seyre koyulmuş olağandışı bu olayı 
Sorgucu, şaşkın gözlerde baskın öncesi göç 
Kaygılı, meraklı bekleyiş, soğuk 
Yırtılan yüzü coğrafyanın ışıksı 
Önce : Cümbüş, dağdağa, göktaşı tayfunu 
Sonra: Yüzlerde kırılması güç 
Kaya çizikleri, kutsal… 
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Dipsiz kuyunun su sesinde sessizlik 
Korkunun evrensel musikisi 
Doğum öncesi sancının kahkahası, şuh… 
Sebebini gizleyen güzellik, en yüce ruh… 
Uğultulu boşluğun çınlayan gök kubbesi 
Önce: Gürültü, gümbürtü, fırtına 
Sonra: Öncesizlik, sonrasızlık 
Kaya çizikleri, kutsal… 
 
Onca kuş, börtü-böcek, ağaç, dal 
Arasından öne çıkıp yaşlı bir kartal 
Dedi ki : 
 
“Gece uyurken biz,  
Göklerden kaya kaya  
Kuyruklu bir yıldız geldi, 
Yakarak bütün çevreyi  
Düşüverdi Büyük göle… 
 
Kaynayıp kuruduktan sonra  
Gölümüzün suyu 
Çıkıverdi dibinden 
 Bu erkek çocuk işte 
 
Çocuk,  bu çocuk 
Ağladı, bağırdı, çağırdı 
Cesaret edip yanına bile varamadk 
Hiç birimiz… 
Neden mi? 
Bir kurt peyda oldu ertesi gün yanında 
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Şimdi küçümen yavruları var üstelik 
Karnı aç, doyamıyor kurdun belli 
Sanıyoruz, onu, yani çocuğu 
 Yemek için gitmiştir 
Ancak, 
”Kurtboğan gücü” var bu çocuğun, anladık 
Tuttuğu gibi boynundan 
Emmeye başladı aniden 
Ve bırakmadı kurdu bir daha  
O güçlü ellerinden…” 
 
İncelmiş bir mavi gökyüzü döküldü 
Nart Debet’in kulak zarına. 
 
Yürüdü garipsi ışıklar içinden 
Aldırmadı kalbinin intizarına. 
 
Karanlık, renk tayfında deli tay 
Adım adım silindi gül-i zarına. 
 
Yaklaştıkça biraz daha gerildi yay, 
Oklar vınlamadı, buselendi nazarına. 
 
“Kurt yavrusu kurt olur” türküsünü 
Söyleyerek girdi sanki, yüce gönül pazarına. 
 
Ve 
İndi 
Usulca 
Kurt çocuğun yanına 
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Tuttu ellerinden, çekti 
Çıkardı çukurdan… 
 
Derken 
Yoluna düştüler Nart ülkesinin 
Üç yıl daha geçti yollarda 
Büyüdü, yedi yaşına bastı çocuk. 
Yol düştü çoban çiftliklerine 
Anlattı kurt çocuğun öyküsünü Debet 
Köylülere birer birer, 
Şahitlik etti şahitlik,  
Gök, yer… 
 
Köylüler 
Hep bir ağızdan 
Dediler Sultanım dediler : 
 
“Ondokuz çocuğun var 
Hepsi de oğlan 
Söyle ne yapacaksın 
Kurt yavrusunu? 
 
Debet, Debet ey Debet! 
Bize ver bunu. 
Bağrına bassın millet 
Kurt yavrusunu. 
 
Evimiz, çiftliğimiz 
Olsun güvende 
Bize ver bize Debet 
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Kurt yavrusunu. 
 
Göz atsın sola, sağa 
Korusun yurdu 
İtme sakın uzağa 
Kurt yavrusunu” 
 
Diyerek istemişler  
Debet’ten kurt çocuğu 
İstemesine istemişler hanım hey! 
Bilirsin, 
“Hayır!” denmez bilirsin, Nartların töresinde 
Karaçay-Malkarların mukaddes yöresinde 
 
Muazzam bir kahraman, bir demirci bu sefer 
Yol boyunca düş kurdum, böyle olmalı nefer… 
Kurt emen bu çocuğu isterse şu köylüler 
“Hayır!” denmez bilirsin, Nartların töresinde. 
 
Silinmedi, silinmez demir ocağı külü 
Bir ocak ki kaç bin yıl alevde açar gülü 
Akıncı Debetlerin zamanı, mor tütsülü 
Karaçay-Malkarların mukaddes yöresinde 
 
Dediler… 
Israr ettiler… 
İstediler… 
“Ondokuz oğlun var ey Debet! 
Bunu bize bırak, bize emanet” 
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“Hayır” diyemezdi çobanlara  şimdi 
Karşı gelemezdi töreye… 
“-Buyurun sizin olsun mademki 
Korusun çiftliklerinizi, yerinizi, yörenizi” 
Deyip 
Teslim etti çobanlara… 
 
İlkin “Kurt Yavrusu”dedi köylüler 
Büyüyünce de ona“Örüzmek” dediler. 
 
Örüzmek, Örüzmek, Örüzmek 
Gökten düşen göktaşının içinden 
Örüzmek, Örüzmek, Örüzmek 
Kutlu ışık yağmurunun göçünden 
Kurt boynunu sıkıvermiş bebek elleriyle 
Kurt’ un memelerinden emmiş, emmiş… 
 
* 
NART ŞEHRİNDE ÖRÜZMEK 
  
-II- 
 
Yıldız yağmuruyla ıslanan gece 
Islak saçlarını serdi döşüme 
Sabahı bekler. 
Ruhumda kanatlanan yüzbin işkence 
Mengene ağzından düştü başıma 
Sabahı bekler. 
Biz  saray bahçelerinden gelmedik gülüm 
Değirmen türkülerinin içinden çıktık 
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Seher kuşlarının serenadı sazımızda 
Sabahı bekler. 
 
Ateşten, dumandan, sudan, güneşten 
Umut çiçekleri ekmişiz içimize, şimdi onlar 
Sabahı bekler. 
Kurt memesidir cukurdattığımız biberon değil 
Süslü beşikler değil, uzanıp yattığımız 
Yayla damı, ırmak kenarıdır otağımız, ki o da 
Sabahı bekler. 
 
Nart’ız, Örüzmek’iz, Debet’iz 
Bir uçtan bir uca memleketiz vesselâm 
Yadırgamaz at sırtları bizi hey ! 
Ökçelerimizden tanır karınları atların 
Umuduyuz, hiç bitmeyen yarınıyız 
Kartal kanatlıların. 
Söğüt yaprağı, kavak serinliği kaderimiz 
Arılar, kovanlar, kuzular, kelebekler… 
Tozlu, dikenli, pıtıraklı yolların çocuklarıyız 
Çifti, çubuğu, harmanı, döveni, çaltı dikenini biliriz 
Acılarımız saklıdır ruh kökümüzde durur civanım ey ! 
Sabahı bekler. 
 
* 
Yedi yaşında küçük bir çocukken Örüzmek  
Yetim çiçek duruşunca masum,  
Kurt bakışınca görkemliydi. 
Nasıl yaşarsa öksüz çocuklar 
Öyle yaşadı 
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Kendi yarasını sardı kendisi 
Dolaştı dağlarda  
Çaresine de baktı garip başının  
Vay be! 
 
Uludu kurt, korundu yurt 
Tilki çakal, yad, yaban  
Giremedi sınırlardan içeri 
Dağ sineli, sarp çeneli 
İlkin ilki, evvelin de evveli 
Sussa bulut ağar yukardan 
Konuşsa kardelen başı kardan 
Bir çıkar, pir çıkar gitmez geri 
Bacakları uçurum gölgesinde 
Yay be! 
 
* 
Bir gün Örüzmek, dolaşarak giderken bir yerde  
Ateşten duman çıktığını görüp  
Korkmadan, çekinmeden,  
Dosdoğru oraya gelmiş.  
Ne görmüş dersiniz? 
 
Koskoca bir Nart Köyü, 
Hasılı Nartların cümlesi 
Gökyüzüne koymuşlar bir aynayı 
Gülle atma yarışı yapmaktalar. 
Güreştiklerini, koştuklarını,  
Taşları kaldırdıklarını görmüş 
Güçlerini denemek için… 
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Nartlar  
Eski püskü giysiler içinde  
Yayı ile Örüzmek’ i gördüklerinde:  
 
'Kimin oğlusun,  
Nereden geliyorsun,  
Nereye gidiyorsun?'- diye sormuşlar.  
 
O  
Baştan sona  
Hikâyesini anlattığında,  
'Acıkmıştır',- diyerek yemek yedirmişler.  
 
Çocuk:  
Bir de ben atayım hedefinize,  
Nereye atayım?'- diye sormuş.  
 
Nartların lideri Debet:  
 
'İşte orada  
Demir-Kazık yıldızının ortasında parlayan  
Ayna parçasını fark edebiliyorsan,  
Ona bir aydan beri atıyoruz - kimse vuramıyor.  
İşte, o taşı görüyor musun?  
Onu kimse yerinden kımıldatamıyor.  
İşte, o yassı taşı kimse  
Diziyle bastırıp kıramıyor.  
İşte, bu gülle taşını görüyor musun?  
Bu tarlanın bir tarafından diğer tarafına  
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Kimse atıp ulaştıramıyor.  
Dongat Kayası'nın başından  
Kapçagay Kayası'nın başına  
Kimse sıçrayıp atlayamıyor.  
Kaç Lâhiti'nden koşu temposunu bozmadan,  
Berdibiy Taşı'na kimse ulaşamıyor',- diyerek konuyu 
anlatmış. 
 
Sonra çocuk dileyip  
Nartların oyunlarını  
Denemeye karar verip  
Yatmış sırtüstü  
Demir-Kazık yıldızında parlamakta olan  
Ayna parçasına ok atmış yayıyla.  
Tam ortasından vurup parçalamış.  
Parçaları gökyüzünden gelip 
Düşmüş  insanların üzerine… 
 
İkinci olarak  
Dik  
Taşı  
Oradan… 
Göstermişler 
Ve demişler ki: 
“Kimse kaldıramaz 
Kımıldatamaz kimse 
Yerinden de oynatamaz!” 
 
Ve 
Çocuk  
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O taşın 
Ortasından  
Tuttuğu gibi 
Götürerek dağın  
Şöyle yaslayıvermiş 
Güneydeki yamacına  
İşte bugün dahi Ogarı Çegem'de duran  
Nart Taşı odur. 
 
Üçüncü olarak  
O  
Yassı  
Taşı da  
Diziyle bastırıp  
Ekmeği böler gibi, kırmış. 
 
Dördüncü olarak  
Fırlatmış, 
Gülle taşını 
Biçilmiş ot destesi gibi… 
Tarlanın bir tarafından  
Atmayı bırak,  
Tarladan da geçirip  
Akmakta olan ırmağa atmış. 
 
Beşinci olarak  
Dongat Kayası'nın başından 
Kapçagay Kayası'nın üzerine atlamış, 
Of anam off!.. 
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Altıncı olarak  
Kaç Lâhiti'nde  
Berdibiy Taşı'nın üstüne çıkmış  
İki ayağını, iki elini, iki dizini  
Taşa koyduğu yerler batıp  
Çukur olmuşlar. 
Bugün dahi, o taş da, o izler de  
Aynen durmaktadır ay balam ! 
Merak ediyorsan can balam, 
Ogarı Çegem köyünde taş,  
Kaç Lâhiti, Dongat, Kapçagay kayaları da,  
Tihtengen Dağı da  
Orada, duruyorlar aynen… 
 
Nartlar, bu yetim çocuğun  
Anlamışlar güçlü, cesur, kahraman  olacağını, 
O günden başlayarak adını 
Örüzmek-kahraman koymuşlar.  
 
Büyüyüp yetiştiğinde, bir kale inşa edip  
Lider olmuş Örüzmek Nart ülkesine  
Almış eş olarak da güzel Setanay'ı 
Alıvermiş can gülüm oy !... 
 
* 
Çocuğun 
Örüzmek’in kurnazlığı sayesinde 
Devlerin elinden 
Kurtuluşuna Dair : 
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“Nartlar-Gurtlar” deyin siz onlara 
Ya da “Nartlar-Emegenler” 
Hiç farketmez. 
Zamandan evvel zamanda 
Birlikte yaşamışlar dünya denen bu han’da. 
 
Nartların lideri  Örüzmek 
Bir çoban çocuğunu alıp yanına 
Ava gitmiş. 
Avlağın en güzel yerine  
Bir kulübe yapıp 
Orada bırakıp çocuğu 
Düşmüş geyikler peşine… 
 
Örüzmek gittikten sonra 
Yatmış, uyumuş çocuk. 
Uyanıp baktığında 
Sönmüş olduğunu görmüş ateşin. 
 
-“Eyvah ki eyvah 
Örüzmek geliverir ateş sönmüşken” diye 
Düşer telaşa, 
Çıkar kulübeden, bakar etrafa 
Tepeden, 
Uzakta bir ateşin ışığını görür, 
“Örüzmek gelmeden 
O ateşi alıp geleyim 
Yakayım, hazır edeyim kulübedeki ateşi” der 
 
Koşarak gittiğinde o ateşin olduğu yere 
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Büyük bir çiftlik, çitliğin bir tarafında büyük bir ateş 
Ateşin çevresinde tam dokuz dev görür. 
Çocuk, 
“Fırlayıp girip ateşi, alıp kaçayım” diye düşünür, 
Lâkin  devler yakalarlar çocuğu 
Top atar gibi kucaktan kucağa,  
Oynamaya başlarlar. 
Tam dokuzuncu deve sıra geldiğinde  
Dokuzuncu dev: 
“Bunu kazana atıp, pişirip yemek gerek”  
Diye seslenir… 
 
Bu esnada Örüzmek, döner kulübeye 
Bakar ki çocuğu göremez. 
“Ateş sönmüş, şu halde, karşıdaki devlerin olduğu yere 
Ateşe gitmiştir çocuk” der  
Ve acilen  
Devlerin olduğu 
Çiftliğe gider. 
 
Ve 
Çiftlikte, orada görür manzarayı. 
 
Örüzmek devlere: 
-“Ey, iyi delikanlılar ! 
Bu çocuk da, ben de elçi olarak geldik. 
Su içmeye vadiye gitmiştim, geciktim ben” deyince; 
Devler: 
-“Ne elçiliğin var, söyle duyalım” deyip, 
Bırakırlar çocuğu, 
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Sorarlar: 
 
Örüzmek: 
-“Bütün köyüm birbiriyle kavgalı 
Sabahtan akşama dövüşüyorlar 
Öldürüyorlar birbirlerini 
Siz akıllılar, evet siz 
Buna bir çare bulur muydunuz?  
Diye geldim.” 
 
Bizim topraklarda büyük bir öküz varmış 
Elbruz Dağı zirvesinden diliyle buz yaladığında 
Kuyruğu ile kovarmış cümle sinekleri. 
Ölmüş o öküz 
Bir kartal gelip 
Onun kürek kemiğini alıp 
Uçmuş, uçmuş, uçmuş. 
Bir tekenin boynuzuna konup nihayet 
Yemeye başlamış 
 
Yağmurlu bir günmüş, o gün 
Çoban, 
O tekenin sakalının altına girip 
Saklanıyormuş 
Yağmurdan kaçıp. 
 
“Yağmur durmuyor mu acaba?” diye çoban 
Bakınca gök yüzüne 
Kartal korkup uçup  
Kürek kemiğini düşürmüş 
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Çobanın gözüne. 
 
Akşam, 
“Gözüme bir şey girdi galiba 
Acıyor anne” 
Diyerek gözünü göstermiş annesine 
 
Annesi bakıp göze; 
-“Çöp parçası düşmüş oğlum” diye 
Oğlunun gözünden 
Kürek kemiğini alıp fırlatmış öteye. 
O 
Kürek 
Kemiğinin 
Üzerini toprak 
Kaplayıp  
Üzeri olmuş genişçe düzlük… 
Sonra, 
Kürek kemiği üstündeki düzlüğe 
Büyük bir köy kurulmuş. 
 
Köy, yerleştikten sonra 
Her gecenin sabahında 
Ö köydeki evlerin 
Kapıları, pençereleri 
Ters yöne bakmaya başlamış. 
Bütün köy hayret etmiş. 
 
“Her gece, ama her gece 
Bütün köyün kapılarını 
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Ters yöne çeviren nedir 
Öğrenelim bunu” demişler. 
Ve 
Avcılar beklemeye başlamış. 
 
Avcılar 
Bir gece 
Büyük bir tilki görmüşler 
O tilki 
“Kürek kemiğini ucundan ısırıyorum” diye 
Dört döndürüyormuş. 
 
Öldürmüşler avcılar tilkiyi, 
Toplanıp bütün köy 
Derisini yüzmüşler 
O tilkinin bir taraf derisinden bütün köye kalpak çıkmış, 
Öbür tarafını yüzmek için 
Ne kadar uğraştılarsa  
Bir taraftan öteki tarafa çevirememişler. 
 
O köyde, 
Yakınlarda 
Çocuk doğurmuş fakir bir kadın varmış 
O kadın gelip 
Kirmenin sapıyla dürtünce tilkiye 
Devirmiş öte tarafa tilkiyi. 
Derisinden 
Yeni doğmuş oğluna 
Kalpak yapmak istemiş kadın 
Fakat, tilkinin bu yanından 
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Bir çocuk başına bir kalpak yapacak kadar bile 
Deri  çıkmamış. 
 
Kadın; 
-“Bütün köy 
Kendinize kalpak çıkardınız 
Bir benim oğlum kalpaksız kaldı” 
Deyip, küsmüş. 
 
Köylüler; 
-“Ne yapalım 
Bütün köy tek tarafını aldı tilkinin 
Oğluna bıraktı diğer tarafını” 
 
“Şimdi 
Onlardan kartal mı büyüktür, 
Elbruz Dağı’ndan buz yalayıp kuyruğuyla  
Beş Tav’da sinek kovalayan 
Öküz mü büyüktür? 
O kürek kemiği gözünde 
Çöp parçası mislü görünen 
Çoban mı büyüktür? 
Yoksa, 
O yeni doğan erkek çocuğu mu büyüktür?” 
 
“Siz, 
Hepiniz 
Akıllılar, iyiler 
Bunlardan hangisinin büyük, hangisinin küçük 
Olduğunu siz ayırdın diye geldik” 
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Diye söylemiş Örüzmek. 
 
Devlerden biri: 
 
O kimsenin deviremediği tilki büyüktür 
İkinci dev: 
O tilkiyi deviren kadın büyüktür. 
Üçüncü dev: 
Çoban büyüktür 
Demişler. 
Her birisi bir başkasını ileri sürmüş yani 
Ve başlamış devler arası münakaşa 
Ve başlamış devler arası kavga 
Örüzmek de 
Fırsattan istifade 
Çocuğu alıp kaçmış oradan… 
 
Örüzmek ile 
Kahraman Nogayçık arasında geçen 
Bir olaya  
Dair : 
 
Görelim oğul n’olmuş? 
Örüzmek’le Nogaycık arasında 
Neler olmuş? 
Kulak verip işitelim hele : 
 
Ay oğul! 
Geldi Nogaycık Örüzmek’e 
Geldi, vurdu kapıya : 
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“Tak!, tak, tak!” 
“Evde kimse yokmu?”diye sordu. 
Bir kere daha yankılandı ahşap sesi: 
“Tak, tak, tak!” 
 
Usulca açıldı kapı 
Örüzmek’in oğluydu kapıyı açan 
Nogaycık : 
“Konuk kabul ediyor musunuz ay oğul?!” 
 
“İn atından 
Buyur işte sana ev, 
Feda olsun ev, han, can! 
“Hoş gelişler ola, kademli ola ayaklarınız 
Bereket yağdıra hanemize 
Dualı bakışlarınız…” 
 
Töredir bu, çalınanda kapılar tak, tak tak! 
Töredir bu, her şeyi bırak, kapıya bak! 
 
Gönlümüz gibidir hanemiz 
Yedi iklim, yedi dil hep biriz 
Hoşca bakarız yaradılmışlara 
Bakmaz küskünlüğe pençeremiz. 
 
Malkarız, Karaçayız 
Dost yolunda turab, hem de çokcayız 
Sofrada kaşık, çorba 
Önemli mi iki bardak çayız? 
“Buyur gel içeri Nogaycık 
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Hoş geldin, hoşluklar getirdin!” 
 
Nogaycık yüzünde çimen rüzgârı 
Bozkırın saman yeli sanki 
Dilinde şaşırtan bulutlardan söz 
Söylenir : “Hoş bulduk evlât! 
Saygılıyım yurdunuza, 
Siz, ben gibi konuğunuza 
Nasıl bakarsınız acep?” 
 
Örüzmek’in oğlu : “Konuk bize Tanrı’dan 
Elimizden, ocağımızdan, soframızdan 
Ne gelirse bakarız elbet!” deyince 
Konuk: “Ancak ben, hergün bir koç yerim 
Atım da bir ot yığını” deyince, 
Oğul : “Bir dakika” deyip, girdi içeri 
Anlattı konuğun isteklerini 
Babası 
Nart Örüzmek çıktı dışarı 
Baktı konuğa 
“Buyur!” etti içeri… 
Girdi eve konuk, bağdaş kurup oturdu 
Astı silâhını askıya… 
Örüzmek : “Gerçekten dedikleri doğru mu? 
Söylediği gibi yer mi?” diye denedi 
Dediği gerçek çıktı 
Koçu yedi Nogayçık, 
Otu yedi atı… 
 
Bir yıl beslendiler atıyla konuk orada 
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Günlerden bir gün ev sahibi konuğuna sordu: 
-“Rahat mısın, sıkılıyor musun?” 
Öyle bir cevap aldı ki, şaşırdı kaldı. 
Diyordu ki :  
-“Kötü erik suları içesi seni!” 
 
Durdu, buz kesti Örüzmek, kaskatı buz 
Oysa bir yıl beslemişti,  
Bir dediğini iki etmemişti. 
Seslendi: 
-“Ey lânet olası, aç-açık mı kaldın? 
Bu sataşma niye? 
Ne demek acı erik suları 
Ne yaptık sana?” 
 
Cevap: 
“Ey Nart Örüzmek,ey!!! 
Ben gelmedim yemeye 
Ben gelmedim içmeye 
Bir kahramansın diye geldim sana 
Beraber gezmeye, dolaşmaya 
Arkadaşlık etmeye 
Av avlamaya, 
Vahşi atları yahşi etmeye…” 
 
* 
Bundan sonra, 
Nogayçık ve Örüzmek 
Yaban atlar yakalamak, 
Vahşiyi yahşi etmeye çıktılar. 
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Kavuşmak için son arzularına 
Kalmadılar anın yarınlarına 
 
Nice uzak yolu geçip gittiler 
Estiler, yağdılar, hem de tüttüler 
 
Doldurdu zamanı at nefesleri 
Göğü silkeledi toynak sesleri 
 
Demir koparan eller, alevden yelelerde 
Kahramanlar türküsü yükseldi perde perde 
 
Dinlensin diye nallar uygun yerde durdular 
Mola yerine sanki çelik zikke vurdular 
 
“Benim tanıdığım yer, bura” dedi Örüzmek, 
Nogayçık “Olmaz!” dedi, “Olur mu yoldan bezmek?” 
 
“Madem öyle davran gel, düş peşime davran gel 
Yaban atlar, boz atlar; öyle hoş, öyle güzel…” 
 
İkisi birlikte karar verdiler 
Bir efsunkâr yola gönül serdiler 
At sürdüler, sürdüler 
Devlerin ülkesine korkusuzca girdiler 
 
Etrafı sıkıca demir çitlerle kaplı 
Üç kardeş dev’in koruduğu yerde atlar 
Kartallara yetişen, gözeten bir aygır var 
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Teker teker öldürsen üç devi de gizlice 
O boz renkli canavar, saldırır bak bir gece 
Sanırsın bir boz attır, katılır atlar arasına 
Yaralansa bile inan, bakmaz ki yarasına 
Fark edemezsin onu, at mıdır, aygır mıdır? 
Yaban taylar ülkesi, sır içinde bir sırdır 
 
Çabaladı Örüzmek kapıyı açmak için 
Gücü yetmedi kaldı, demedi nasıl, niçin? 
Bunu gören Nogayçık: “çekil kenara!” dedi 
Vurunca topuğunu kapıyı itekledi 
Fırlayıp uçup gitti, koca kapı kilidi… 
 
Bekledi Nart Örüzmek, kapı önünde bekledi, 
Nogayçık bağırdı atlara, kırbaçladı, itekledi 
Acele çarçabuk çitleri boşalttılar 
Yolu yola ekleyip, yolu yola kattılar 
Aralarında iki yiğit Nart Örüzmek, Nogayçık 
Önlerinde özgürlüğe kavuşan 
Alnı akıtmalı taylar, boz atlar… 
 
Yetişti peşlerinden yağmur, yetişti rüzgâr 
“İşte düşman!” dedi Nogayçık, “Düşman!” 
“Dikkat eyle Örüzmek, dikkat eyle ey aman!”  
 
Örüzmek: 
“Terkimde kefenlik var, ölürsem bu yolda şayet” 
Nogayçık: 
“Bağlayıp süründür atıma, etmem şikâyet” 
Örüzmek: 
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“Hemen koyarsın kara toprağa beni olur mu?” 
Nogayçık: 
“Vade yetende, can bedende durur mu?” 
Örüzmek: 
“Düşman atının nefesidir bu esen rüzgâr 
Bu ağmur salyasıdır, burun deliğinden çıkar 
Rüzgârı at belleyip üzerinde oturup 
Kırbaç vurup dehleyen tek gözlü dev’dir 
Onu öldürürsen boz aygır meydana çıkıverir 
Acımasız bir şekilde saldırır sana…” 
 
Delicesine sürdüler, at sürüsünü deh ettiler 
Aygırın nefesiyle titredi her yer 
Kıyamet günüydü sanki 
Mahşer mi mahşer?! 
 
Nöbet yerinden fırlattı, attı Örüzmek’i 
Sürünün tam ortasına… 
Kızdı, sinirlendi Nogayçık, “neden geldiğini” sordu 
Örüzmek, aygırın nefesini anlatıp durdu 
Nogayçık: 
“Madem öyle, sen atları sür, aygırı bana bırak!” 
 
Beklemeye başladı bir pusuya yatarak; 
Birinci dev’i vurdu tek gözünden 
Üsündeki aygır, fırladı ikinci dev’e 
Er Nogayçık öldürüverdi onu da. 
Aygır, üçüncü dev’i 
Yani en küçük kardeşi aldı, geldi 
Bir savaşa tutuştular 
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Boraydı, tayfundu, seldi. 
Kudurmuş  cehennemdi 
Nefesiyle aygır gökleri deldi 
Çekildi silâhlar, vınladı oklar 
Ve oklardan birisi 
Sonunda girdi dev’in bir gözüne 
Dev uğrunur, gözün yoklar… 
 
Devin attığı ok da 
Nogayçık’ın saplandı göbek deliğine 
Koskoca dev, devrildi, düştü, kaldı yamaçta 
Aygır kişneyerek koşup geldi at sürüsüne 
Tam bu esnada ay Hanım, 
Nagayçık çekip çıkardı başlığını okun 
Çıkarıp bağladı sıkıca karnını 
Lâkin ne çare? 
Çok geçmeden ölüverdi Nogayçık. 
Ve 
Vasiyetini 
Yerine getirdi Örüzmek… 
Sonra da  
Sürdü at sürüsünü Nartlar ülkesine… 
 
* 
 
Örüzmek, Örüzmek, bilge Örüzmek 
Akıllı, uyanık, üstelik şanslı 
Kurt memesinden alıp gıdayı 
Hakikat imbiğinden 
İnsan insan süzülmektir 
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Örüzmek… 
 
Örüzmek, 
En sıcak parmaklarla muştular büyüttüğün 
Kurtboğan gücün  ile  takvimler yürüttüğün 
Kimsesizler kimsesi, güneşin gülen yüzü  
Su güzeli, dağ duruşlu, efsane, dolunayın gözü  
Setenay’ın eşi, evdeşi, haldeşi, özden özü sen… 
 
Örüzmek, Örüzmek, Örüzmek 
Gümüşî nalların orkestra şefi 
Kurt memesinden alıp gıdayı 
Sarıp sarmalayan kavim kardeşi 
Destanlar destanı Örüzmek sen… 
 
* 
Özetlersek  a civanım 
Meseleyi özetlersek : 
 
Evet, evet işte böyle, 
Çok çok eski zamanların birinde 
Nart kahramanları varmış 
Elbruz Dağı'nda yaşarlarmış 
Kahramanmış hepsi de… 
 
Devlerle araları iyi olmamış hiçbir zaman  
Elbruz Dağı ile Kazbek Dağı arasında 
Kırk Suv Irmağı kıyılarında yaşamış Nartlar… 
Akılsız devlerle mücadele etmişler hep 
Kötülüğü hiçbir zaman kabullenmemişler… 
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Bir keresinde, 
Bindiler Nartlar atlarına  
Seslendi Nart Örüzmek Nart topluluğuna 
Çağırdı oğullarını kahramanlığa 
Kırk Suv Irmağı kıyılarından geçtiler 
Dört nala, Ullu Dıh Dağı'na vardılar… 
 
Ullu Dıh'ta Nart köylerini gördüler  
Buldular Dıh'ın Nartlarını  
Cümlesi mahvolmuş, ölmüş 
Haber alacak tek bir insan kalmamış maalesef 
Örüzmek, 
Öfkesinden içmedi suyu, yemedi yemeği bile… 
 
Kement attı Ullu Dıh Dağı'nın başına 
Kement düştü başında kaya taşına 
Tırmanıp çıktı kementle yüce dağın başına 
Elbruz Dağı'na dönüp kaldırdı başını kurt misali 
Boru ile Elbruz Dağı'na seslendi, 
Olanca nefesiyle haykırdı : 
 
-“Nartlar, kalkın! Kalkın, davranın ey Nartlar!” 
Diye çağırdı 
 
Hain devler, yok etmişler  Nart köylerini  
Adamlarını, hayvanlarını da yutmuşlar 
Dıh köylerinin söndürmüşler ocaklarını  
Salgın hastalık yaymışlar köylere 
Hayvanlarını da sürüp  
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Kara ormanlara kapatmışlar…” 
-“Amanın bre hey ! 
Uyanın bre hey! 
Davranın bre hey! 
Ey ki ey, bizim yurtlar, 
Bizim Nartlar hay bre!” 
 
Doğuda Kazbek Dağı' na baktı 
Varı-yoğu gözleriyle gözledi Örüzmek… 
Ses verdi sesine, ses oldu seslere : 
 
-“Kazbek Dağı'nda herkesi toplayın 
Kıvılcım kadar yiyecek bırakmadan,  
Tulumlara doldurun! 
Gündüzleri açık yerlere çıkmayın, 
Yolda ateş yakmayın geceleri 
Önünüzde kuzgun, karga ötmesin 
Yer Tanrısı canınızı mezara iletmesin!” 
 
Elbruz Dağı'ndan, Kazbek Dağı'ndan kalktı Nartlar 
Binilmemiş at sırtı bırakmadılar sürülerde.  
Tümen-tümen gittiler  
Sis olup girdiler Ullu Dıh'ın vadilerine   
Nart Örüzmek haykırdı  
Ullu Dıh'ın başından: 
 
-“Nart köyleri hepimiz, toplanın hey buraya! 
Sökün edip kahramanlar, geçsinler bir sıraya! 
Gök Tanrısının muştuladığı Nartlar biziz, 
Çelik bilek, koç yiğit, korkusuz kahramanız 
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Hepimiz… 
Devleri sileceğiz birer birer yeryüzünden 
Hiç kimse çıkmasın Örüzmek’in sözünden 
Kan içmek nasılmış, köy yok etmek ne imiş 
Göstereceğiz devlere bugün 
Savaş Nart’a korku değil 
Savaş, dernek-düğün…” 
 
Diyerek, Nart Örüzmek sallıyor kılıcını  
Nefes nefes bulutlara dolduruyor acısını 
Kılıcıyla dağları yerle yeksan ediyor 
Öfkelense, gözleri inan bir şey görmüyor 
Kılıcıyla doğradı dağları dilim dilim 
Tepeleri düzledi, vız geldi sanki ölüm 
Aydınlattı gökleri, kılıcıyla ağarttı 
Haykırdı dağ başından, dumanları dağıttı 
Işığıyla yeniden dağlara yaktı güneş 
Uçtu Ullu Dıh'tan aşağı  kartallara eş… 
Nartların arasına hiç düşünmeden girdi, 
Bir kısmını devlerin ormanına gönderdi. 
Kuşatıldı ormanların etrafı, kuşatıldı 
Devlerin tek gözüne ok mızrak fırlatıldı, 
Sonra çekildi kılıçlar, çekildi  kınlarından 
Alev çıngılar çıkıyordu, en yakınlarından… 
 
Örüzmek, 
Bir vuruşta ağaçları ortadan biçiyordu 
Parıldayan kılıcı bin ateş saçıyordu 
Şimşek çakmış gibi, ışığı dünyayı kaplıyordu 
O haykırsa titriyor, dağ, kaya zıplıyordu 
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Sanki bu haykırış ile, 
Hamile kadınlar çocukları düşürdü,  
Yıkıldı kuş yuvaları, acıları deşirdi. 
 
Savaşarak Nartlar, girdiler Kuf Dağlarına 
Tepelerden daha iri, dev yanında dev gördüler 
Koptu zaman zembereği, koptu akrep, yelkovan 
Zamanı bir takvimde, yeni baştan ördüler… 
 
İnsanları öldürüp,  
Şişlere geçirip eti; 
Bu yer, insan eti yiyen 
Devlerin memleketi… 
Üstüne üstlük bir de 
Köylere cüzzam hastalığı yayanlar onlar, 
Ölüleri mezarlardan kazıp topluyorlar 
Şişe geçirip her ölüyü yiyorlar 
Devler, devler acımasız 
Yaşayıp gidiyorlar… 
 
Nart kahramanları  
Kuşattılar etraflarını devlerin, 
Boş durur mu bu devler? 
Kayaları  yollara devirdiler 
Alıp alıp attılar tepeleri  
Isırdılar kayaları öfkelerinden 
Ellerinden gelse 
Göğü indirecekler yerinden, 
Nart Örüzmek  
Sağa sola seslendi birden : 
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'Devleri bitirin yiğitlerim! Durmak yok ha!” 
Çakın kılıçları boyunlarına acımayın ha!” 
 
Şimşek gibi çakıyordu Örüzmek’in  
Her vuruşta kılıcı… 
Devleri yıkıyordu 
Kulaç kulaç uzuyordu 
Ve nihayet, 
Köse Dağı'nı yıktı onun kılıcı  
Yardı baştan başa kara ormanları  
Bitirdi orada devleri  
Serildi yerlere leş lâşeleri… 
 
Nart Örüzmek savaştı tam tamına doksan gün  
Gök ve Yer Tanrıları da ona yardım ettiler 
Kan selleri Köse Dağı'nı kızıla boyamıştı 
Güneş ışığını kapatmıştı kan rengiyle öylece 
Söndürdüler dev ocağını, yok edip, sildiler 
Geriye Nart köyüne yöneldiler, 
Zafer türküleriyle… 
 
Gele gele dayandılar  
Köse Dağı'nın buzlarına 
Nart Örüzmek çıktı, baktı yola… 
Çamlı vadiye dayanmıştı yol, etraf sus-pus 
Meğer orada, ağaçların altında 
Devlerin büyük büyük anası 
Uzanmış yatıyormuş… 
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Derin vadilermiş onun kalesi 
Nefesi Köse Dağı'nın sisleriymiş 
Köse Dağı'nı  başına yastık yapıp koyuyormuş 
Sağ kulağını, altına döşek yapıp yatıyormuş 
Sol kulağını üzerine yorgan yapıp, örtüyormuş 
Nart köylerini katık eylemiş yemeğine… 
 
-“Odur”, demişler, “devlerin en azmanı” 
Her üç ayda yüz dev doğuruyormuş 
Acıktığında yarısını kendisi yiyormuş 
Bazılarını atıyormuş ağaçlı vadilere  
Nart köylerinde çok insanı acımadan yutmuş 
Geceleri ay gibi, tek gözü parlıyormuş 
Hapşırması yağmur olup, yağıyormuş yaz gibi 
 
Çekip kılıcını bir kere daha Örüzmek 
Vurmuş azgın devin boynuna vurmuş. 
Sadağından çıkarmış zehirli oku 
Parlayan o tek dev gözüne vınlamış ok 
Devlerin anası can vermiş orada, 
Kökü kurumuş, kalmamış etrafta, doğada hiç bir dev 
Huzura kavuşmuş Nart köyleri hey be hey!!! 
 
Devler kalmayınca dünyada 
Nart toplulukları  
Rüzgâr atlarına binmişler 
Göklere yükselip uçup gitmişler… 
Yaya olanları da yerin altına girmiş 
Yeraltında Yer Tanrısını bulmuşlar… 
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Gök Tanrısını gökte bulmuş Örüzmek 
Haber sorup oturmuş biraz 
Onu misafir etmiş gök Tanrısı 
Memesini vermiş ağzına, beslemiş 
Örüzmek  
Oğul olmuş Gök Tanrısının annesine  
 
Şimdi, ey dostlar şimdi 
Hem yeri hem göğü 
Koruyor Nartlar… 
Gök gürlüyorsa işitin, bilin Nart sesidir o 
Haykırışı yalım yalım ufuktan… 
Sis varsa dağ başında, duman varsa doruklarda 
Nart nefesidir o 
Yağıyorsa yağmurlar ey dostum 
Nart terlemesidir o 
Yıldırım oluyorsa şayet 
Nart kemendi atılmıştır düşmanın ensesine 
Kement kurtulup yere çalınanda  
Oluşmakta yıldırım… 
Çakıyorsa şimşekler 
Düşmana kılıç vuruyordur, iyi bellen 
Nart yiğitler 
Hey civanım! 
Hey  sultanım hey! 
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4-KARAÇAY-MALKAR 

Nartların Annesi  

Setenay Biyçe Efsanesi 
 

Deniz Tanrısı'nın ay'dan çaldığı 
Kaçırıp ta bir adaya sakladığı 
Görülmesin diye üstünü 
Sis ve dumanla kapladığı 
Setenay, 
Babası güneş 
Annesi ay... 
 
Değerli deniz taşlarıdır oynadığı 
Hele kırmızı mercan 
Hele kırmızı mercan 
Zevk aldığı oynamaktan 
Adetâ bayıldığı 
Süt aklığı zamanların çocuğu 
Setenay, 
Babası güneş 
Annesi ay... 
 
Büyüdüğünde, kaçar adadan 
Günlerce yol aldıktan sonra 
Gelir Nartların ülkesine 
Rastlayıverir yolda 
Cadıların annesine, 
Setenay, 
Babası güneş 
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Annesi ay... 
 
Ve evlenir Örüzmek'le sonunda 
Ay aydın bir anne olur 
Öyküsü anlatılır dilden dile, eksilmez 
Biz de anlatalım olmaz mı? Ne dersiniz? 
Nartların annesi Setenay Biyçe 
Örüzmek'in evdeşi, gönüldeşi, herşeyi 
Danışılan, sevilip anlaşılan 
Setenay, 
Babası güneş 
Annesi ay... 
 
* 
 
 
Nakşı gül zamanların helezonunda 
Yağmur yıldızlarının bile sonunda 
Bir adası vardır su ejderhasının 
Salınır ortasında can deryasının 
 
Ay annenin kucağından çalıvermiş 
Yavrusunu koparıp da alıvermş 
Görmesin kimse diye orda saklamış 
Korumuş, kollamış, bakmış, yoklamış 
 
Ay tutulmuş, güneş küsmüş kaç sene 
Gökler ağlar atasını sevene... 
Evlât acısından büyük acı yok 
Güneş ve ay acı çekmiş, hem de çok 
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Yıldızlar dahi kesmiş ışığını 
Dinlemiş dünya, ay hıçkırığını... 
 
Setenay, Setenay nerdesin balam? 
Bir ses ver sesime, ben seni bulam... 
 
"Yağıyorsa bunca yağmur gözümden 
Ah be yavrum, yanıyorum özümden! 
Güneş baban kavuruyor dünyayı 
Çalkalıyor, savuruyor dünyayı 
Kuru otlar, yeşil orman yanıyor 
Tüm kâinat şimdi seni arıyor... 
 
Setenay, Setenay nerdesin balam? 
Bir ses ver sesime yanına gelem..." 
 
Ejderha kapatmış adanın üstünü sisle 
Gidip deniz dibine uzanıp yatmış 
Setenay ağlamış, ağladıkça adayı da ağlatmış 
Nerede, ne zaman diye sormayın 
Yağmur yıldızlarının helezonunda 
Nakşı gül bir zamanın istasyonunda... 
 
* 
Adadan kaçış : 
 
Işkınlanmış bir kırlentten su yeşili özgürlük 
Er kişiye haber verir son gurbetten özgürlük 
Nice zincir parçalar da gül sohbetten özgürlük 
Hırslanır, tutamazsınız günü gelende... 
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Dokuz burma musluklardan altın aksa vız gelir 
Esareti kabul etmez, Karaçay'dır bayrak bayrak yükselir... 
 
Bir 
Gece 
Kaçmaya 
Niyetlenir 
Boyar yüzünü 
Çıkar kıyılara 
Kayık arar kaçmaya 
Kaçmaya oy kayık arar 
Güzeller güzeli Setenay 
Varlığın en güzeli Setenay 
Kürek yapmış elini, bacağını 
Binmiş kayın ağacından bir kayığa 
Bırakmış rüzgârların nefesine kendini 
Ve 
Gece 
Bırakmış 
Setenay'ı 
Sonsuz kıyıya 
Sürükleyip atmış 
Rüzgârlar oy rüzgârlar... 
Hortlaklarla karşılaşmış 
Onu ordan alıp hortlaklar 
Kara ormanın en kuytusuna 
Götürüp aç karnını doyurmuşlar 
Konuşma dahi bilmeyen bu hortlaklar 
Gayet hoş davranmışlar kâinat güzeline 
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Hortlaklarla beraber bir gezi sırasında 
Bilmeden bir tepeye vardılar 
Meğerse o tepe bir dev'miş 
Yaşıyormuş ormanda yedi yüzyıl 
Korkmuş da kaçıvermiş hortlaklar 
Setenay kaçamamış, oracıkta kalıvermiş. 
Ve 
Açıvermişti meleklerden daha güzel yüzünü 
Kamaştırdı aniden koca dev'in gözünü 
Tek gözle kalıverdi o zalim canavar 
Öfkelendi, delirdi; fırlattı taş kayayı 
Yıktı, yaktı; yedi yuttu; bağırdı çağırdı 
Gele gele sarp kayadan savruldu, düşüverdi 
Parçalandı kafası dev'in, parçalandı vücudu... 
 
Kara orman içinde Setenay 
Tek başına kalmıştı. 
Çaresizlik içinde tökezleyip durmuştu, 
Yalvardı, yakardı; yardım istedi Yer Tanrısı'ndan 
Dolandı, çırpındı, ekmek bulamadı yemeye 
Barınacak, korunacak bir çatı bulamadı 
Sonunda bir Nart Köyüne düştü yolu 
Yol kenarında 
Yaşlı bir cadı tuttu elinden 
Götürdü Setenay'ı sakladı mahzenine, 
Besledi, büyüttü... 
 
-Gelelim yaşlı Cadı Kadına : 
 
Nart ülkesinde kadınlara 
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Dikiş dikmesini öğreten o. 
Eti, sadece ateşte kızartarak yemesini bilen Nartlara 
Haşlamayı öğreten o. 
El değirmeninde, arpa, darı buğdaydan 
Un yapmasını  
Undan ekmek pişirmesini öğreten o. 
 
İlk defa boza yapıp içmeyi 
Kumaş dokuma tezgâhını icad edip 
Kumaş biçmeyi 
Yün iğirmeyi 
Kumaş dokumayı Nart kadınlara belleten o. 
 
Otların, bitkilerin, meyvelerin 
Hasılı cümle nebatatın dilini çözüp de ilâç yapan 
Yaptığı ilâçlarla hastaları kurtaran o... 
 
Bir de unutmadan deyiverem 
Ölümsüzlük otunu da bulmuş 
Rivayete göre ne kendisi yemiş 
Ne bir Nart'a yedirmiş, 
Galiba, bir ırmağa düşürüp kaybetmiş derler 
Bunu da söylemesem duramazdım inanın... 
 
* 
Erkeği hasta ve çaresizse bu milletin 
Kadını geçer ordunun başına 
Setenay' da öyle yaptı : 
 
Büyüdü, serpildi, genç kız oldu Setenay 
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Evlendi Örüzmek'le, evdeşi oldu onun... 
 
Günlerden bir gün, 
Akşam yemeği vaktinde 
Nart ülkesine acı haber gelmiş, 
Duyulmuş acı haber evlerde ulam ulam 
Temir-Kapu ordusu atlanmış, geliyormuş... 
 
Setenay, ana yüreği 
Böyledir anaları bu milletin işte 
Ülkenin ve ordunun neyi var, neyi yok 
Herkesten evvel o bilir, o duyar, o sancılanır. 
 
Kılıçlar az, giysisi bile yok ordunun 
Öfkelenir, sıkar yumruğunu Setenay 
Göğe uzatır başını Asena misali 
Ayı, yıldızları sorgular içinden 
 
Demir eriten Debet Usta'ya koşar 
Bin kılıç, bin yay ve yirmi bin ok ister 
Ve ekler, der ki: 
"Okların hepsi zehirle çeliklene..." 
 
Demirci Debet, 
Alnı boncuk boncuk ateş teri kaplı Debet 
-"Zehir ne kİ?" diye sorar. 
Setenay : 
-"Madem öyle, sen üret dediklerimi 
Bulurum ben dediğimi" 
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Koşup gitmiş bozkırlara, ormana 
Bir sürü ot toplamış, yaprak toplamış Setenay 
Sularını almış o bitkilerin 
Deniz kısıyısında yakalamış zehirli yılanları, 
Boyunlarından sıkıp, akıtmış, toplamış zehirlerini 
Getirip Debet'in yanına 
Okların, kılıçların ağızlarına sürüp 
Vermiş çeliklerini zehirle... 
 
Setenay'ın kendisi ayrıca 
Bir gece ve bir gündüz içinde 
Giysi dikmiş onbin askere... 
 
Sonra 
Bakmış sihirli aynasına 
Doğu yönünden gelmekte Temir-Kapı askeri 
 
Aynasını çevirip bakmış ovalara, 
Görememiş Örüzmek'i 
Kaygılanmış... 
Elindeki aynayı bu sefer dört bir yana 
Hızlı hızlı çevirerek bakmış çevreye 
Görüvermiş Örüzmek'i 
Ama o da ne? 
Bir mağarada hastalanmış, çaresiz kalmış Örüzmek 
 
Çağırmış büyük oğlunu yanına Setenay 
Rüzgâr kanatlı atına binip 
"Al gel babanı" demiş, 
Şifalı bitkiler, otlar gösterip 
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"Bunları sür babanın yarasına ay oğul! 
Ben gelene kadar da çıkmayın dışarı" demiş 
 
Giymiş Örüzmek'in giyimlerinden birisini 
Binmiş atına, kuşanmış silâhları Setenay 
Çaldırmış savaş borusunu, toplamış ordusunu Nartların 
Demiş ki: 
-"Nart kahramanları ! 
Doğu yönünden gelmekte Temir-Kapı' nın ordusu 
Siz gerçek yiğitlersiniz 
Biliyorum, bu ülkeye düşmanı 
Asla sokmazsınız 
Göreyim sizi yiğitlerim! 
Göreyim sizi aslanlarım, kurtlarım!" 
Deyip 
Argın Irmağı' nın kıyısını sınır belleyip 
Çizmiş sınırını ülkesinin  
Beklemeye başlamış... 
 
* 
Zehirli kazanların kepçesiyken bu devran 
Setenay bilgeliği yener nice orduyu. 
Bir kadının aklı hey!.. Yazarken şanlı destan 
Haram eder gözlere ölüm kokan uykuyu 
 
* 
Temir-Kapı askeri, şafak sökmeden evvel 
On kulaç uzunlukta sırıklarla hücumda 
Ucunda sırıkların kıskaçta sivri taşlar 
Sırtlarında taş dolu sığır derisi tulum 
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Çok kötü kokuları, tek gözleri tek, açık 
Taş yağmuru altında Nartların askerleri 
Erişmiyor atılan ok, tutmuşlar göğü, yeri. 
 
Temir-Kapı dev ordu, Temir-Kapı bir çelik 
Düzenli, disiplinli, eğitimli üstelik... 
 
Setenay yiğitleri bir çare bulamadı 
Düşmanın karşısına dikilip duramadı 
 
Bin kılıç, bin yay, yirmi bin ok, şaşkına döndü 
Komutan Setenay'dı, umutlar hepten söndü 
 
Düşündü, 
Düşündü bir iyice düşündü, 
Bu savaşta galip gelmeliydi 
Buldu sonunda çareyi, 
Ne mi yaptı? 
Anlatalım balım hey!... 
 
Ağaçlı bir kanyonda tam yüz kazan kaynattı 
Zehirli bitki kökü, ete, yemeğe attı 
Savaşır gibi durdu bir bölük askeriyle 
Irmağın kenarında hazırladı bir hile 
Fokur fokur kaynayan, mis gibi kokan kazan 
Ye, iç, durma dev asker; uyu kenara uzan 
Peşpeşe zehirlendi, kazana kanan öldü 
Bu savaş taktiğini Setenay böyle buldu 
 
Temir-Kapı askeri kırıldı, korktu, ürktü 
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Bu korku Setenay'ın aynasında gözüktü 
 
"Hücum!" dedi orduya, yiğitler kalktı şaha 
Bir tek düşman kalmadı, öldürüldü akşama 
Zehirli oklar ile kaçanlar hep vuruldu 
Esir alınanlara hesapları soruldu... 
 
* 
Bir ozandır Mehmet Özdemir 
Çıkar meydana meydana 
Ve 
Anlatır Setenay'ı 
Anlatır bana, sana 
Der ki: 
 
"Psij’in kıyısı geceden sessiz 
Işıklar oynaşır bu ne ihtişam 
Çağıldayan suyun girdabında giz 
Su kuşları seker yorulur akşam 
 
Kadınca eğilir söğüt 
Dalları yemiş doğurur 
Hayal çoğaltır parmaklarından 
Bakışı düşlere akar 
Yıldızlar ki gözleri şua 
Ateşsiz kandiller yakar 
 
Baharın nefesi 
Isıtır teni 
Genleşir rüya 
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Güneşe veda yakındır 
Ay doğar daha erken 
Belinden kırılan çiçek 
Soyunur diriliğinden 
 
Rahimsiz kadındır ırmak 
Gülü okşar ayaz 
Burada her vakit zambak 
Ölümlü beyaz 
 
Setenay bağlar yüreğine 
Issız akan ırmağı 
Yaşar üçüncü doğumda çiçek 
 
Ak saçlı bilge der “su can gibidir” 
Ölümler yeşertir düş yaprağında 
Hayata tutunur aktıkça nehir 
Setenay çiçeği nart toprağında " 
 
* 
Ve yine  
Mehmet Özdemir öğretmenimiz 
Çalar sazını, 
İnletir göğü, yeri 
Anlatır Setenay' ı bize 
Der ki: 
 
"Setenay Guaşe 
................Nigar Ağaoğlu’na 
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I 
Setenay 
Ulu dağların soylu kızı 
Eteklerinde ikincil dağlar uyur 
Görkemli masalların perçeminde 
Devlerin uykusu yok 
 
Kartallara gökyüzüdür 
Aslanlara mekân 
Kafkas karlı dağların en parlak 
En yalnız yıldızı 
 
Setenay 
Doğurur tarih 
Doyurur sonsuzu parmaklarından 
 
Çağıl çağıldır Kuban 
Beyaz iplik gibi akar gider sonsuza 
Yalınca bir sevdadır Kuban 
Geniş omuzlarıyla akışı kadınca 
Memeleri süt emzirir yada yabana 
Ölümler çoğaltır çağlar boyu 
Yağız bir kısrak gibi kadınlığı 
Kadınlığı doğurgan 
 
Setenay 
Topuğundan kan fışkıran gül 
Beyaz gülleri kana bulayan kadın 
Eteğinde günden kalan artıklar 
Suya verir ellerini çiçekleri sulayan kadın 
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Akıtır ter ırmağa 
Ölümsüzdür aşkı serper ırmağa 
 
Nart çobanı dert çobanı 
Aşka gebe karşı yaka 
Kadın lazım aşka yaka 
 
Çağıl çağıldır Kuban 
Suyu akar derince 
Körpe bir taydır zaman 
 
Çoban Setenay’ı içirir gözbebeklerine 
Çobanın aşkı Setenay’ın gönlünde yıkanır 
Kız tutulur çoban tutulur hayat unutulur 
 
Setenay babasız çocukları alır düşlerine 
Çoban gerer yayını ok gök kuşunun kanatlarında 
Gök nefesli zamanlar geçer 
 
Geceden sağar ikindi kuşlarını 
Sırtında karlı kaf dağı 
Zamanı eğirir nefesi kesik gagasız kuşlar 
Huma daha doğmamıştı Setenay da doğmayacak 
 
II. 
 
Aşk içe genişleyen yazısız sözsüz söylem 
İki bakış arası karmaşık düşsel eylem 
Yüreğinde ısıtıp çoban oku gönderir 
Setenay ateşlerde Setenay narda erir 
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Ok uçar rüzgâr gibi yel tutar nefesini 
Su akar çağıl çağıl ırmak içer sesini 
Ok aşk ıslıklarıyla saplanır kara taşa 
Ana rahmi gibidir döllenir sırlı kaya 
 
Setenay alır gider taşı koyar fırına 
Taş büyür telaş büyür sır kalır mı yarına 
Dokuz ay on gün dolar taştan ince ses gelir 
Kayanın göbeğinden erkekçe nefes gelir 
 
III. 
 
Setenay günlere gün katar 
Alır soluğu Lepş’in işliğinde 
Lebş’in mahirdir elleri 
Taşa vurur bıçağı taş yarılır karnından 
Al kıvılcımlar saçan kızgın bir oğlan çıkar 
Kurtlar ulur dağlarda kılıç çıkar kınından 
Setenay‘ın eli yanar eteği yanar yüreği yanar 
Çocuk kızgın bir ateş gibi 
 
Lepş bebeği tutar maşa ile dizinden 
Yedi kez kutsal suya daldırır 
Yumuşakça dizleri demir maşa izinden 
Ne ok işler ne kılıç çeliktir bedeni 
 
Kılıçla saldıran çocuk Savsırıko 
Savsırıko Kafkas dağına düşer 
Bakışı kartal elleri pençe" 
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* 
Ey muhteşem güzellik, ey sonsuzluk türküsü 
Ey Nartların annesi, annelerin annesi 
Sensin zaman üstü can, iki cihanın süsü 
Ey Nartların annesi, annelerin annesi 
 
Ey aklı ve şerefi dünyaya paylaştıran 
Karaçay-Malkarları bir edip kaynaştıran 
Ey sevgili, ey ana, ey en büyük komutan 
Sen Nartların annesi, yiğitlerin gür sesi 
 
Halka düşman cinleri, devleri, hortlakları 
Teker teker yok edip, kartallaşan atları 
Emrine aldığın gün, kurtardın hayatları 
Ey Nartların annesi, çiçeklerin nefesi 
 
Buyruk gelmiş ansızın göklerin Tanrısı'ndan 
Atlara binerekten, Nartlar göğe yükselmiş 
Yeryüzü Setenay'a öylesine dar gelmiş 
Ekmek, boza, ateşi insanlara öğretmiş 
Evlâtları yok ise yaşayamaz bir anne 
Melil, mahzun, yetimdir ışıyamaz bir anne 
Ömrünü halka veren Setenay şimdi n'apsın? 
Tutup fala bakmayı bir emanet bıraksın... 
 
Sonra, 
Evet sonra ay balam ! 
Gök ve yer Tanrılarından Setenay 
"Nartsız bir dünyada yaşayamam ben 
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Alın beni de alın, 
Çekin çıkarın göklere yer yüzünden!" 
Diye dilemiş dileğini... 
 
Olan olmuş civanım, olan olmuş 
Göğe çekilmiş Setanay, 
Setenay, Setanay 
Babası güneş, 
Annesi ay... 
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5-KARAÇAY-MALKAR 
Alavgan Oğlu Karaşayav Efsanesi 

 

Önce Alavgan : 
Ondokuz oğul Nart Debet'in evinde 
Alavgan'dır en büyüğün adı hey ! 
 
Ondokuzuna ondokuz kardeş bulursam 
"Eversem mi?" dilindeki yâdı hey ! 
 
Çıkıverdi karşısına ansızın 
Bir büyücü Bayram kızı cadı hey ! 
 
Dedi: 
 
"Devlerin ülkesinde dev soyundan bir kadının 
Tam on sekiz kızı vardır ey Debet ! 
Tek gözleri vardır, bilesin, alınlarında 
Yaşayıp giderler mağaralarında..." 
 
Tutar yolunu mağaranın Debet, 
Nal sesinden, nefesinden anlar Emegen kadın 
Görür, alnındaki tek gözüyle 
Çıkar mağaradan dışarı 
O tek gözle bakar, sorgu sual dolu; 
Söyler ona Debet 
On dokuz oğlunu evlendirmek istediğini... 
 
Kadın: 
"Her biri hüner sahibi, on sekiz kızım var, on dokuz değil 



 

 

 140 

Beğenir misiniz bilmem? 
Yarışsınlar oğullarınla 
Yenerse, galip gelirse oğulların 
Evlensinler... 
Aksi takdirde, yenilirlerse 
Yem olurlar, yemek olurlar dev kızlarıma 
Tamam mı?" 
* 
Yer sarsılır, 
Gök yarılır 
Tek gözlü on sekiz dev kız çıkar 
Mağaradan... 
 
En büyük kız 
En küçük oğulu alır 
Ve 
Böylece bozulmadan sıra 
On sekize on sekiz olur 
Alavgan, en büyük oğul 
Dışarda kalır  
Evlenemez... 
 
Dev kızlar, 
"Büyükten küçüğe doğru doğdular, 
Küçükten büyüğe doğru evlendiler", 
Bu sebep yüzünden sıra gelmedi Alavgan'a 
Bu sebep yüzünden bekâr kaldı hep... 
 
* 
Alavgan'ın  
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Gemuda'yı yakalayıp  
Ehlileştirmesine  
Dair: 
 
Nart ülkesinin yakınlarında  
Bir göl varmış büyükçe 
Her gün öğleye doğru  
İki tay çıkarmış 
O gölün içinden  
Doru ve boz renkli… 
Etrafı seyredip gölde yüzüp yorulduklarında  
Gölün sularında tekrar kaybolup giderlermiş.  
 
Kementleriyle tayları yakalamak için Nartlar   
Çok uğraşmışlar çok… 
Başaramamışlar.  
 
Alavgan bir gün  
Saklanmış göl kenarına 
Kement atarak yakalamış boz renkli tayı  
Tayın ağzına gemini  
Ve dizginlerini takıp  
Evine getirmiş.  
 
Kardeşlerinden kalan bir eyeri  
Sırtına yerleştirip  
Zıplayıp binmiş tayın üzerine. 
 
Tay o kadar hızlı koşuyormuş ki,  
Nart ülkesindeki atların bir ayda aldıkları yolu  
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O bir adımda sıçrayarak alıyormuş.  
Alavgan tayı ehlileştirmiş  
Ve kendisine alıştırmış.  
Ve tabii ki 
Adını da Gemuda koymuş. 
 
* 
 
Alavgan’ın Bekârlığı 
Ve 
Dev kızıyla evlenişine dair : 
 
Alavgan, Alavgan bekâr Alavgan 
Bir kaç Nart kızıyla evlense de 
Dikiş tutmaz evliliği 
Vaz geçer evlilikten 
Hiç evlenmemeye karar verir... 
 
Ancak, 
Nart köyünde sokaktaki çocuklar 
Birbirlerine, oyunlarında 
"Yaşlan evlenmeden Alavgan gibi" demezler mi? 
Duyar bu sözü ve öteki dedikoduları 
Ağrına gider, atar içine içine 
İçi sabır taşıydı çatlar ortadan 
İçinin içinde fırtınalar eser 
Kahreder kendisine kendi 
"Gidip dev emegenler ülkesinden 
Evleneyim de görsünler hele" der... 
 



 

 

 143 

Sabah erkenden düşer yola 
Atı Gemuda'yla devler ülkesine yönü 
Yolda, dev'lerden bir kadın görür 
Kadın 
Yerin yarılmış yerlerini yamamakta, 
Sessizce yaklaşıp kadına 
"Ana" deyip emmiş memesinden 
Kızmış, hiddetlenmiş kadın, 
"Ne çabuk evlât oldun? 
Farkına bile varamadım 
Yoksa yerdim, yutardım, 
Yok ederdim seni" demiş 
Ve sarılmış "evlâdım" diye 
 
Alavgan. 
"Evlenmeye geldim anam" demiş 
Ve kadın 
Kendi kızını vermiş, 
Evlenmişler... 
 
Nice sonra yeni evliler 
Gelmişler Nart ülkesine 
Yerleşmişler... 
* 
Gelin oldu devin kızı 
Nartlara gelin oldu 
Her ay iki erkek çocuk 
İstisnasız doğurdu 
 
Her doğanı yedi yuttu 
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Böylesine bir yol tuttu 
Alavgan’a çile kattı 
Çare arar Alavganım  
Dert yanar gider  
Süt annesi Setenay’a… 
 
Alavgan, 
Yorgun, argın geldi eve 
Sıkıntısı belli yüzden 
Devin kızı pek meraklı 
Dedi: “Neden üzgünsünüz?” 
 
Alavgan Dedi: “Bak, dinle 
Konuşalım gel seninle 
Şu köydeki tüm kadınlar 
Dertlendiler derdin ile” 
 
Dev kız : “Niye söyle, ne var? 
Çocuk köyde nasıl doğar? 
Hele anlat öğreneyim 
Gül yüzünü güldüreyim.” 
 
Alavgan, 
“Süt annem Setenay bilir 
Bu konularda bilgedir o 
Bunca debet’in annesi 
Ona sor, ondan öğren” dedi. 
 
* 
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Hakikaten, 
Alavgan'ın Emegen karısı 
Her ay iki erkek çocuk doğurup 
Ağzına atıp yiyormuş onları... 
 
Alavgan'ın sütannesi Setenay  
Öğrenmiş ya bu durumu 
Kurtarabilmek için hiç olmazsa 
Doğan çocuklardan birini 
Bir plan düşünmüş.  
 
Günlerden bir gün ona gidip  
Konuşmaya başlamış 
Görelim hanım ne konuşmuş : 
 
“Denk değiller 
Eski hanımlarla yeni hanımlar  
Ah ! Ah ki ahh! 
Eski hanımlar nerde? 
Onlar evin çatısına çıkıp  
Oradan bacanın içine doğururlardı, 
Ya şimdikiler öyle mi? 
Evde yataklarında doğuruyorlar yazık!” 
 
Doğuracağı vakit geldiğinde  
Emegen kadın  
Ayıplanmamak için 
Evinin çatısına çıkmış.  
Onu gören Setanay  
Hemen bacanın altındaki ocağa  



 

 

 146 

Yerleştirmiş bir sepet  
İçine de bir köpek yavrusu… 
 
Doğurur doğurmaz bir erkek çocuk  
Düşmüş bacadan ocaktaki sepete  
Setenay, kaptığı gibi çocuğu  
Kaçırmış Kafkas Dağları'na… 
 
Aşağı inip sepete bakan emegen kadın  
Bir köpek yavrusu doğurduğunu sanıp  
Yemiş onu da… 
 
Setenay, Alavgan'ın oğlunu  
Çıkarmış Elbruz Dağı başına 
O zamanlar  
Elbruz Dağı'nın zirvesi  
Şimdiki gibi iki başlı degil, tek başlı… 
Elbruz Dağı tepesinde  
Buz sarkıtlarından emzik yapıp  
Ağzına vermiş çocuğun  
Ve buzdan bir beşiğe yatırıp dönmüş… 
 
Bir hafta sonra 
Görmeye gittiğinde çocuğu   
Çocuk beşikten çıkıp oturuyormuş.  
Yedirip  
Kalın iplerle buz beşiğine  
Sıkıca bağlayıp dönmüş… 
 
Bir hafta sonra  
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Yine gittiğinde çocuğu  
İplerini kopartmış,   
Buzların üzerinde oynarken bulmuş 
Yedirip içirip  
Zincirlerle  
Buzdan beşiğine bağlayarak yatırmış  
Ve geri dönmüş.  
 
On beş gün sonra gittiğinde  
Çocuğu zincirlerini parçalayıp  
Beşikten çıkarak  
Çevresinde oynarken bulmuş.  
'Gel güreşelim' demiş.  
Güreşmişler,  
Satenay yere devirmiş onu. 
'Henüz çok güçlü değilsin'demiş  
Yedirip içirip buzdan beşiğine  
Bağlamış yine zincirlerle  
Geri dönmüş.  
 
Bir ay sonra geldiğinde bir de ne görsün? 
Çocuk yine zincirleri parçalamış 
Yine dışarıya çıkmış, oynuyormuş.  
Yine güreşmişler.  
Bu sefer çocuk, 
Her tutuşunda onu yıkmış yere…  
'Artık arzu ettiğim seviyeye geldin, aşağı inelim' diyerek  
Çocuğu indirmiş Elbruz Dağı'ndan… 
Ve ona 
“Karaşayav” adını vermiş Setenay... 
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Alavgan'ın evine doğru giderlerken  
Evden çıkan emegen Kadın  
Tanımış doğurduğu çocuğu  
Saldırmış yemek için üzerine… 
 
Karaşavay  
Öldürmüş dev anasını 
Bir vuruşta sermiş yere… 
 
* 
Karaşayav’ın  
Örüzmek ile Setanay’ın güzel kızı 
Agunda ile evlenmeye talip olmasını 
Ancak, 
Onu denedikten sonra 
Evlenmekten vazgeçmesine  
Dair : 
 
Dünyaya güzelliğiyle nam salmış  
Örüzmek’in kızı Agunda… 
 
Yürek ısınmasından açılan has oda 
Han kapılarının türküsünde aşk 
Düş padişahlarının düşmesi aşka 
Agunda Agunda diye… 
 
Cümle dağ çiçeklerinden güzel 
Kömür karasında bir Nart güzeli 
Kaçtıkça yakınlaşan, yakınlaştıkça yakan 
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Beş milyon yüz kere sevda delilenmesi gönüllerde 
Agunda Agunda diye… 
 
Sabaha kalmış gecenin efsunkâr ay çiçeği 
Işıyıp ışıyıp kaybolan pır pır yıldız kümesi oy! 
Tebessümü buz mavisi, zülüfleri alev rüzgârında 
Gök ekini nasıl yanarsa aynen onun gibi 
Yanmakta cümle Nart gençleri 
Agunda Agunda diye… 
 
Yarışmaların konusu, 
Tehlikeli yağma seferlerinin gül muştusu, 
 Güreş, atlama, taş atma oyunlarının bahanesi oy! 
Dilde adı, sohbette adı, evde, barkta, yolda adı hey! 
Agunda Agunda diye… 
 
Şırdan Ağa bile yanmış ona, 
Şırdan Ağa kim mi? 
Malı, mülkü çok 
Kibirli zengin  
İstemiş  Agunda'yı  
Mümkün mü? 
Beğenmemiş elbette Agunda onu da… 
 
Nart yiğitleri, 
Karaşayav’ın karalığından, 
Eski-püskü giyiminden 
Sezememişler cesaretini… 
Eskimiş at koşumlarını görüp 
Gülüşmüşler ardı sıra… 
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Fakat, 
Agunda'nın annesi, kâhin Setenay,  
Biliyormuş Karaşavay'ın müstesna, güçlü kişiliğini  
Hem de çok iyi biliyormuş.  
 
Övgüye değer kızı Agunda'yı 
Karaşavay'a verip, 
Onu kendisine damat yapmak istiyormuş.  
Fakat  
Açıkça söylemeye  
Cesaret edemiyormuş 
Uygun bir zamanı bekliyormuş.  
 
Bu arada, 
Kızı ile görüştürüp  
Niyetini de anlamak istiyormuş. 
 
Karaşavay,  
Pek mahirmiş kaval çalmakta  
Fildişinden yapılmış kavalıyla  
İnletirmiş yeri, göğü… 
 
Günlerin birinde,  
Gene fukaraca giyinip  
Kavalını çalıp  
Köylerde dolaşmaya başlamış.  
 
O,  
Kavalını  
Çalmaya başladığında,  
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İnsanlar gözlerini bile  
Kırpmadan bakıyorlarmış,  
Dinliyorarmış nefes almadan 
Lâkin, kim olduğunu bilmiyorlarmış. 
Hattâ, ona 'Fakir' diye,  
Sadaka vermek isteyenler bile çıkıyormuş. 
 
Geze, dolaşa gitmiş  
Agunda'nın köyüne. 
Kaval çalıp toplamış bütün halkı çevresine 
Cümle Nartlar,  
Hayranlıkla dinlemişler. 
Ve 
Oradan-buradan da kızlar  
Birçok hediyeler getirip vermişler.  
O hiç birini almayı kabul etmemiş.  
 
Nihayet günlerden bir gün, 
Setenay Agunda'yı eve çağırmış. 
-“O kavalcı Karaşavaydır.  
Misafir odasını güzelce hazırla  
Onu eve davet et.  
Birlikte oturun,  
Kendine yakınlaştır,  
Güzel yemekler hazırlayıp ağırla,  
Sonra niyetini anla!”- demiş. 
 
Agunda, çok sevinmiş bu habere  
Derhal misafir odasını hazırlamış,  
Kendisi de şık giyinmiş. 
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-“Çağırıp gelin”, deyip Karaşavay'a  
Göndermiş bir adam. 
Gelmiş, davet edilen misafir. 
Selâmlaşmış Agunda ile  
Kavalını pencere kenarına koyup  
Oturmuş, kapı arkasında sandalyeye…  
-“Misafir, yukarı geçip otur!”- demiş Agunda. 
Karaşavay kabul etmemiş. 
 
Aşçı bir koyun pişirip  
Derin olmayan bir tabağa koyup getirmiş.  
Karaşavay hiçbir şeyini bırakmadan yemiş.  
Arkasından: 'Susadım, içecek bir şey getirin', demiş. 
Agunda kendi eliyle vermeyi arzu edip  
Örüzmek'in fıçıdaki bozasından  
Bir büyük kâse getirip vermiş. 
-“Yine getir”, demiş Karaşavay. 
Tekrar getirmiş.  
Onu içip bitirince yine istemiş.  
Tekrar getirmiş. 
 Öylece boza fıçısını içip tüketmiş. 
-“Daha yok mu? Doymadım”, demiş. 
-“Kalanını bir dahaki sefer gelişine bıraktım”,  
Diye cevap vermiş Agunda. 
-“Peki, 'Saklamak - sonraya fayda' demişler.  
İyi ev hanımı olacaksın, sağ ol!”- demiş. 
Yemek bittikten sonra başlamış sohbet… 
 
-“Ey Misafir, sen kaval çalmada  
Usta olduğun kadar,  
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Şarkı söylemekte de ustasındır,  
Bir şarkı söylesen, dinlemeyi arzu ediyorum”, demiş 
Agunda. 
 
-“Hayır, ben şarkı söylemeyi bilmiyorum.  
Şarkı ile söyleyeceğimi  
Kavalla söylesem de anlarsın”,  
Deyip böyle söyleyip çalmış: 
 
“Baba evin güzel ev. 
Ama, tabanı çukur. 
Çatısı güzel örtülmüş, 
Fakat bacası eğri. 
 
Kapısına da söz yok, 
Biraz eğri, dar. 
Eğri takılmış yoksa, 
Pencereleri de var.” 
 
Agunda  
Karaşavay'ın  
Bahanelerine böyle cevap vermiş: 
 
“Baca eğri olsa da, 
Duman eğri çıkmıyor. 
Evin tabanı çukur ise de, 
Yürüyeni düşürmüyor. 
 
Kapı eğri olsa da, 
Misafir inip giriyor. 
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Ters takılmış pencere de, 
Güneyin ışığını veriyor.” 
 
Ve Karaşayav,  
Ayağa fırlamış, kavalını almış 
 “Sağ ol!”- deyip Gemuda'ya binip gitmiş. 
 
Setenay Agunda'yı çağırmış: 
-“Ne oldu, ne söyledi?”- diye sormuş. 
 
Agunda, onun sözlerini,  
Kendisinin cevabını da söylemiş.  
O zaman  
Setenay pişman olmuş: 
 
-“Eyvah, biz yanlış iş yaptık,” demiş. 
 “Misafire hürmet gösterilen âdette,  
Oturduğu yere gidip selâmlaşmadık. 
 'Evin tabanı eğri', diye onun için söylemiş.  
 
Tek bir misafiri içecekle doyuramadık, 
'Baca eğri', diye onun için söylemiş.  
 
Akrabalık yürütme âdetine göre,  
Evinden davet etmeyip  
Misafir olduğu yerden çağırdık 
'Kapı eğri, dar', diye onun için söylemiş.  
 
'İki pencere de ters takılmışlar', diye, 
 İkinizin bir aile olamayacağını bildirmiş. 
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Ve sonunda, 
Setenay Karaşavay'ı  
Damat yapmaktan umudunu kesmiş. 
* 
 
Elbruz Dağı'nın buzları arasında  
Büyüyüp yetişen oğluna çok sevinen Alavgan  
-'Ben artık yaşlandım,  
Gemuda'nın  da kayışları eskidiler.  
Ona yeni kayışlar yaptır,  
Artık onu sana veriyorum' demiş, 
Ve  
Gemuda Karaşavay'ın atı olmuş. 
Nasıl bir atmış Gemuda? 
Görelim hele oğul hey! 
 
Gemuda 
Elbruz dağı tepesinde 
Kış Tanrısı’nın aygırı ile 
Yaz Tanrısı’ nın  kısrağından doğmuş, 
İnsan gibi 
Anlıyor Nartların dilinden 
Ve konuşuyor at… 
Ok işlemez derisine 
Kılıçlar kesemez 
Sıçrar dağdan dağa 
Kuşlar bile geçemez 
Demirden iki yanağı 
Bahar başında 
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Mart ayında doğmuş. 
 
Gemuda 
Üç ayaklı 
Bronz kulaklı 
Mucize güç 
At: Gemuda 
 
Göz, balık gözü 
Tüyü ıslanmaz 
Kirpikleri yok 
At: Gemuda 
 
Denizde yürür 
Dağlarda gezer 
Rakibi ezer 
At: Gemuda 
 
Şekli değişir 
Birinci gelir 
Göğe seslenir 
At: Gemuda 
 
Gemuda, 
Açmış bir göğüs darbesiyle 
Çerek Irmağı’ nın aktığı 
Yukarı Balkarya’daki derin kanyonu 
Kanyonun alt kısmındaki Çirik Göl 
Krater Gölü dahi 
Gemuda’ nın açtığı çukurdur 
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Su dolmuş sonradan işte… 
 
Gemuda, 
Karaşayav’ın sadece atı değil, her şeyi 
İnsana benzer at dediğin cancağızım 
Rüya görür ağlar… 
Elbruz Dağı’ nı aşarken 
Dağın zirvesine çarpmış toynağı 
Ve iki zirveli olmuş Elbruz… 
 
Gemuda, 
Demir kayaları nefesiyle dağıtan 
Zamanları yelesiyle öğüten 
Yerde değil yıldızlarda gözüken 
Tanrıların beğendiği kutlu at… 
 
* 
Karaşayav neden kara bilir misiniz? 
Eski püskü elbiseler giyinir 
Yırtık pırtık bir yamçı 
Gizler atının 
Ve kendisinin gücünü… 
 
Gemuda at dahi 
Topal topal yürür mahsustan 
Güler hallerine Nartlar 
Alay ederler ata ve sahibine 
Kırılırlar kahkahadan… 
 
* 
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Gün gelir 
Gece gider gün gelir 
Emegenler ülkesine 
Akıncılar gidecektir 
Gün gelir… 
 
“Ben de gideyim ben de!” der 
“Şu şapşal, şu yorgun, şu topal atınla mı?” 
“Bu halinle mi?” diye gülüşürler. 
Tekrar eder Örüzmek’e 
Güç belâ kabul edilir isteği 
“Dikkatli ol, ayak altında kalma ha!” 
Diye öğütlediler. 
 
Yola çıktılar, 
Kuytularda şahin Gemuda, 
Göz önünde topallıyor. 
Orman içinde bir düzlüğe varıldı 
“Burada kal, kaybolma sakın!” dediler Karaşayav’a 
“Odun topla biz gelene kadar” 
Ve gittiler yağmacılığa… 
 
(K)orkusuz maniler yumakladı ormanda 
S(A)nki bir arslan gibi silkindi Gemuda 
Bi(R )değil, bin kanat takıp havalandı 
Hav(A)landı gölgede serinlemiş su gibi 
Kara(Ş)ayav’la birlik ötelere uzandı 
Odun y(A)rdı, ateş yaktı, taşıdı 
Kulübe (Y)aptı düzlüğün ortasına 
Birkaç h(A)yvan avladı 
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Geyikler (V)e 
Topladı hepsini, taşıdı 
Yüzdü derilerini 
Örttü kulübenin her yerini 
Bir süre sonra gece yarısı 
Eli boş döndü Nartlar 
-“Bu kulübe kimin arkadaş?” diye sordular. 
 
-“Birkaç adam vardı 
Ben geldiğimde 
Sizi arıyorlardı 
Yağmaya gittiler deyince 
Ormanda kaybolup gittiler, 
Kulübe onların olsa gerek”  
Diye cevap verdi… 
 
(G)emuda uyuz bir at gibi çekilmiş kenara 
N(E)ler söylüyorlar, dinliyor hepsini 
He(M)de övünüyorlar gürültüler içinde 
Vay (U)mutları görüntüde olanlar vay! 
Yüce (D)ağlara yaslananlar vay! 
Vay s(A)dece görüntüye aldananlar vay! 
 
Anlayamadılar, 
Karaşayav’ı, Gemuda’yı 
Anlayamadılar. 
 
İkinci gün kondular başka yere 
Gemuda’yı, Karaşayav’ı aynı şekilde 
Yalnız koydular. 
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Yiğit gene aynı şekilde 
Geyik derisinden kulübe yaptı 
-“Bu da ne? Nereden buldun?” 
-“Sizin gücünüz sayesinde 
Buldum bunu da…” 
 
İnandılar… 
 
Birkaç gün sonra 
Aynı deneme gene 
Karaşayav bu defa 
Elbruz Dağı’ndan diledi 
Dayanılmaz dondurucu bir soğuk. 
Önce biraz sis ve duman 
Ardından buz kesen fırtınalar 
Gidemedi Nartlar 
Önlerinde birkaç at, sürüp geldiler 
Ateşin ışığını gördüler 
Yolu bulamadılar. 
 
Karaşayav : 
-“Bu tarafa! Bu tarafa!” 
 
Buzdan heykel olmuşlar sanki 
Sesleri kesilmiş üşüyorlar 
Bir çırpıda yetişti Karaşayav 
Çözdü eyer kayışlarını 
Atları taşıdı kulübeye 
Doyurdu Nartları sıcak yemekle 
-“Sizden az mı gücüm var? 
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Nart yiğidi düşmemeli sıkıntıya hey!” 
Bakıştılar, 
Baş eğdiler, 
Utandılar… 
* 
Derlerki, 
Gemuda ile Karaşayav 
Ebruz Dağları’nda 
Yaşamaktalar halâ… 
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6-KARAÇAY-MALKAR 

FUK EFSANESİ 
 

 

Hem gökte, hem yerde yaşayan prens 
Halka çok eziyet çektirip gider. 
 
Kartal kanadından yapılmış kale 
Halkını canından bıktırıp gider. 
 
Nice vergi toplar, kıtlıktır adı 
Yere kuraklığı ektirip gider.  
 
Gökten kan yağmuru işkence, zulüm 
Ölümcül ateşi yaktırıp gider. 
 
Kızıl Fuk diyorlar, kızıl mı kızıl 
Çok kötü karekter, Nartlara düşman. 
 
Gökteki kalede yaşayan hakim 
O zengin ve mutlu, halksa perişan. 
 
Uzun zincirlerin ucuna takıp 
Kazanları yeryüzüne sarkıtır arada bir 
Doldurulur yiyecekle kazanlar lebaleb 
Üstelik hakimdir, aranmaz sebep 
 
Yaşlı bilge Nartlar toplanır bir gün 
Fuk’un bu zulmüne son vermek için 
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Kazanların yere indiği gündü 
Taşla dolduruldu bütün kazanlar 
 
Kazanlar göğe yükselip de içindeki taşları 
Gördüğünde Fuk hiddetlenir, öfkelenir 
Kendinden geçer 
Ve der : 
 
“Kün tayakla ciltinle bolub üşügüzge cavarla 
Nart batırla ol ciltinlede carıarla 
Tübügüzden calin otla tamızırma 
Kökden kan cavumla cavdururma” 
 
“Güneş ışınları kıvılcım olup üzerinize yağar 
Nart kahramanları o kıvılcımlarda yanar 
Altınızdan alevli ateşler yakarım 
Gökten kan yağmurları yağdırırım” 
 
Fuk’un  bu tehdidinden korkunca Nartlar 
Bir meclis toplarlar ve tartışırlar 
En yaşlı bilge Nart, tek çaresi var 
“Anneler annesi Setenay, bu işe bakan” 
Ancak o çareyi bulur ve bilir 
Verilir karar : 
 
“Bu ne telâş” diye, koşarak geldi Setenay 
“Bu ne telâş” diye sordu yaşlılara 
“Bıktık, usandık bu kızıl Fuk’tan 
Tehditlerinden yıldık” yeter gayri dediler 
“Çarpışacağız, vuruşacağız onunla 
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Ölümüne savaşacak, başımızdan kovacağız 
Bize fikir ver, akıl ver, ey akıllı Setenay 
O sebeple çağırdık seni buraya” dediler. 
 
“Kolayı var” dedi Setenay 
“Kolayı var…” 
“Demirci Debet’e söyleyin 
Ok geçmeyen, kılıç işlemeyen 
Zırh ve miğfer hazırlasın 
Yılan zehiriyle zehirlesin onları 
Uzasın kılıçlar, baş kessin, 
Sonra da Aşağı Köy’de toplansın köylü 
Rüzgâr tulumunu çıkarsın Örüzmek, silâhlansın 
Binsin üstüne, varsın Fuk’un yuvasına 
Korkmasın!..” 
 
Bir kıyamet pençeresi açılır 
Açılır da kan kokusu saçılır 
Kızıl Fuk’un göklerdeki evinden 
Kartalların yuvasından sıçrar kan 
Yürek başı korkusunda bir zaman 
Gelip oturmuştur koca köyün üstüne 
Kızıl Fuk’un göklerdeki evinden 
Huzur kaçmış, endişeler kaplamış 
Öfke, nefret bıçaklanıp saplanmış. 
 
Setenay’ın işareti doğrudur 
Bu kötüden kurtuluş mu? Yol budur : 
Bindi rüzgâr tulumuna Örüzmek 
Sevindi halk… 
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* 
 
Şimşek hızına kavuşur arkasında halk olan 
Düşünür, yürür, dosdoğru şimşek hızıyla… 
Gökten gönderilmiş bir armağan çıkınıdır dua 
Nart avuçlarından göğe yükselen… 
Halkın acısını yumruğuna, 
Halkın öfkesini bileğine, 
Halkın sabrını yüreğine nakışlayan Örüzmek 
Nişan alıp ateşledi Fuk’un 
Kartal kanatlı kalesinin duvarına. 
Boşlukta alevden çizgi çizdi ok 
Geçip gitti duvarın öte yanına vınlayarak 
Ve bağırdı var gücüyle : 
-“Çık dışarı ey zalimler zalimi, çık dışarı 
Halkıma yaptığının vereceksin hesabını…” 
 
Fuk, çıkar dışarı 
-“İster kılıç, ister ok 
Hangisini istersen 
De çabuk, hazırım ben!..” dedi ve Örüzmek 
-“Yiğit isen çek kılıcı 
Gör nasılmış can alıcı 
Ölüm, senden intikamdır 
Bize ise dağ alıcı…” 
 
Sıyırdı kınından çıkardı kılıcı 
Vurdukça Örüzmek 
Vurdukça uzadı demirden ışık 
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Vurdukça parçaladı 
Darmadağın etti kaleyi 
 
Fırladı elinden kılıcı Fuk’un 
Kalınca kılıçsız 
Saldırdı dişleriyle ısırmaya 
O esnada Örüzmek 
Boğazına sapladı kılıcını 
Kesti başını Fuk’un attığı yere 
Fırlattı… 
 
Uzayan kılıçların türküsüdür Örüzmek 
Cümle Nart ülkesinin hoş süsüdür Örüzmek 
Değişmeyen birliği, ülküsüdür Örüzmek 
Halkta yaşar, destanıdır halkın 
Duramaz onlardan ayruk 
Bir kılıç darbesiyle  
Boyladı hak ettiği yeri şimdi 
Kızıl Fuk… 
 
* 
Kızıl Fuk’un oğlu 
Kaytmirza’ya Dair : 
 
Ölmüştür Kızıl Fuk, 
Örüzmek, Fuk’un yerine 
Hükmettiği taşa oturmuş 
Nartlara hükmedip yönetmiş. 
 
Bir sure sonra, 
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Yeni bir töre icad etmiş Örüzmek 
Her yıl, hasat toplandığında 
Dört yaşında kırk boğa 
Kesilmesini istemiş, 
Bereketli olsun hasat diye 
 
Örüzmek’in tüm çabasına karşın 
Köyden bir grup Nart 
Lider olmasını istemişler 
Fuk oğlu Kaytmirza’ nın 
Babasının yerine  
Ve 
Örüzmek’i öldürmeye niyet etmişler. 
 
Günlerden bir gün 
Kaytmirza adamlarını toplayıp gelmiş 
Derince bir kuyu kazdırmış, ateş başında 
Örtmüş kuyunun üstünü, anlamasın diye kimse 
Sıkıca örtmüş. 
Eşek beyniyle süzdürmüş bozayı 
Hazır etmiş. 
 
Maksadı, 
Örüzmek’I 
Kuyuya atıp öldürmek 
O olmazsa 
Kırk boğa töreninde 
Eşek beyni içirip öldürmek… 
 
Kesmiş boğayı, 
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Hazır etmiş sofrayı 
Davet etmiş Örüzmek’i… 
 
Örüzmek, davet gelince 
Kâhin karısı Setenay’a baş vurmuş, 
Akıl danışmış… 
 
Setenay: 
“Git, ama dikkatli ol! 
Bir şeyi onlar içmeden 
Sakın ola içmeyesin. 
Bir yemeği onlar yemeden yeme 
Otur diye gösterdikleri yere 
Sakın ola oturma” demiş. 
 
Gitmiş çağrılan yere Örüzmek, 
Kuyu başında yer göstermişler 
Gösterilen yere oturmamış 
Başka yere oturmuş. 
 
İşe yaramamış kuyu tuzakları, 
Kaytmirza’ nın uşağı Cantaraz, 
Kilere gidip eşek beyinli bozayı 
Doldurup bir kâseye sunmuş konuğa… 
İçmemiş onu da Örüzmek, 
Üstüne “Dilek duası edin 
Üzerinden içip verin başkasına” demiş… 
 
Kurulan tuzağın tutmayacağını 
Anlayan uşak Cantaraz 
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O bozayı götürüp dökmüş. 
Yeni boza getirerek konuğa 
Önce dilek duasını yapmış : 
 
“Kaban kirdi araga 
Tözmesin salıngan caraga 
Kaban kaçuvçu bolsun, 
Küçükle kavuvçu bolsunlar!” 
 
Yani, 
“Erkek domuz girdi araya 
Dayanmasın açılan yaraya 
Erkek domuz hep kaçsın 
Enikler hep kovalasın!” 
 
Bu duayı etmiş işte 
Önce içmiş kâsedeki bozadan 
Ve uzatmış konuğuna… 
 
“Peki” demiş Örüzmek, 
“Cantaraz, dilek duası ettin 
Duan Kabul olmasın 
İki gözün kanla dolsun 
Ecelin gecikmeden gelsin 
Mezarına karga konsun 
Erkek domuz hep kovalasın 
Enikler hep kaçsınlar!” 
Demiş örüzmek  
Ve 
İçmiş kâsedeki bozayı 
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Kınından çıkarıp kılıcını 
Kapıdan kimseyi bırakmadan 
Öldürmüş 
Evin içindekilerin hepsini… 
 
Böylece, 
Kurutmuş neslni 
Kızıl Fuk’un… 
Adaletsiz yönetime 
Kökten son vermiş 
Nart toplumunu 
Senelerce 
Yönetmiş adilce… 
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7-KARAÇAY-MALKAR 

SOSRIKA EFSANESİ 
 

Sosrıka, 
Kuzey Kafkasya halk hikâyelerinin  

Ünü en yaygın olan kahramanıdır . 
 

Sosrıka.  
Her çağda  

Her dönemde  
Bilinen kahramanıdır 
Nart Destanlarının…   

 
Sosrıka’nın doğuşu : 
 
Bir nefestir üflenir,  
Çağların dudağından nesillerin ruhuna 
Nakışlanır gözlere, gönüllerden 
Ve aşkın doğurduğu gülce zamanlarda 
Derin Kafkas gecelerinden… 
 
Setenay Guaşe,  
İdil Irmağı kıyısında çamaşır yıkarken    
Bir sığırtmaç yüreğidir düşer sulara   
Vurulur güzelliğine 
Vurulur ya  
 
Fırlayıveren aşk oku 
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Karşı kıyıda  
Üzerinde çamaşır yıkanan  
Taşa çarpar, 
Bir granit taşına… 
Çarpar ya 
Isınmaya  başlar taş 
Büyür de büyür, 
Büyür de büyür… 
 
Setenay, sımsıcak taşı  
Mor ötesi çiçekli eteğine sarar 
Nart Debet’in dökümhanesine 
Alır götürür…  
 
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,  
Sosrıka çıkar. 
 
Bir yanı çoban kavalı, bir yanı demirci örsü 
Alev sarmaşıklar içinde yaban gülü Setenay  
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Bir yanı sancılı kaya, bir yanı güvercin düşü 
Yana düşen saçları bahar kokulu sanki, 
Çiçeklerle örgülü Setanay… 
 
Babasız bebeklerin anasıdır Setenay 
Çerkezlerin en güzeli 
Yiğitlerin sunasıdır Setenay. 
 
Demirci ocağında doğurdular bir oğul 
Taşın, demircinin ve Setenay’ın 
Her üçünün oğludur bundan böyle  
Sosrıka… 
  
Sosrıka eyy Sosrıka ! 
Kahramanlar içinde bir kahraman 
Onsuz çok yavandır Nart öyküleri  
Vurmuştur damgasını 
Destanlara… 
 
Prometheus ondan düştü kayalara 
Akhilleus, Adonis mecazıdır ancak  
 
Yararlı buluşları 
İnsanlığa sunmuştur. 
Ve bu sebeple  
Taht kurmuştur asırlarca 
Kuşakların gönlünde.  
 
Ateşi, darı tohumunu  
Halkına getirmiş, 
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Şarap mayalamasını  
Onlara öğretmiştir.  
 
Kuzey Kafkasya boyları 
”Sosrıka ışığımız, 
Sosrıka oğlumuz, 
Yiğidimiz” diye başlar söze 
 
Çelikten vucudu, 
Et ve kemikten diz kapakları ile  
Bir yerde Akhilleus’un ta kendisidir.  
Debet’in demirci çekici ile  
Ateş saçarak doğan kahramanımız, 
Tutularak dizinden maşa ile   
Suya daldırılmış  
Vücuduna su verilerek  
Çelikleştirilmiştir.  
 
Dizleri, 
Maşanın altında kaldığı için  
Su verilememiş 
Ve et kemik olarak kalmış  
Dizleri ay balam ay!.. 
 
İnsan özelliği gösterir dizleri, 
Düşmanları o sebepten 
Dizlerinden vurmak isterler onu. 
 
Taştan doğduğu gün, gülümseyerek doğmuş  
Kaşları orak gibi,  
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Gözleri çoban yıldızınca parlak  
Cesaret, yiğitlik, dürüstlük onda, 
Dayanıklı olmayı, koşmayı, 
Atmayı, savaşmayı bilir. 
 
Diğer insanlardan daha akıllı, daha güçlü  
Dokuz ayı dokuz günde büyümüş 
Çitler örmüş demir çubuklardan  
Demir levhalarından çarık yapıp giymiş 
Çarık tabanını bronzdan yapmış 
Saf bakırdan çarık yapıp yağmacılığa çıkmış 
Saf demirden yapıp bağlamış çarık bağlarını 
 
Yiğitlemesine destandır adı, 
Bağırdımı sındırır 
Attı mı vurur 
Tuttu mu koparır… 
Sosrıka 
Atılgan, coşkulu, pervasız.  
 
* 
(S)arı bir zamanın ortasında filizdir bilirim 
K(O)layına kaçmaz zorlukların üstünedir koşusu 
Ba(S)tığı yer, kekremsi suların gözesine sevdalı 
Kah(R )amanlık türkülerinin aktığı çeşmedir elleri 
Alev (I)şımasında umuda salınan ufuk 
Alev a(K)ışında buğulanış, alaca dağ başı 
Alev ak(A)n bir mevsimin sonsuzluğa telâşı… 
 
(S)uların doğadan aldığı renkli giysidir iklim 
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B(O)zulmuş bağların şişitlemesinde asma kütüğü 
 
Ha(S) gül bahçesinin avaz avaz serçesi saat 
Dev(R )in tozlu yollarında son sürat bir at 
Suda (I)lımadır suyun nefes kesen ateşi 
Dev sa(K)lanışının horultulu uykulardan uyanışı 
Sosrık(A)lı bir ezgidir anlatır sevdalanışı… 
 
* 
Ancak onu frenleyen,  
Sınırlayan temkinli  
Nart yaşlıları vardır.  
Wezırmes,  
Demirci Debet gibi…  
 
Annesi Setenay Guaşe  
Genç Sosrıka’yı  
Bu yaşlı nartlara  
Emanet etmiştir.  
 
Ey... Yağız Sosrıkua 
Ey...Esmer yiğit, demir gözlü  
Bizim dehşet süvarimiz ey ! 
 
Ateşin Tanrılardan  
Ya da devlerden kaçırılması, 
Şarap mayalamasının halka öğretilmesi  
Nart Debet’in orağı bulması 
Ve 
Nart halkının uygarlık savaşında  
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Büyük katkıları vardır Sosrıka’ nın. 
 
Atı Tığujey, 
Denizatı Tanrıçası Psıtha  
Guaşe tarafından  
Nart kahramanı Pice’ye  
Armağan edilen  
Kanatlı atın yavrusudur hey ki hey!!!  
Pegasus mu? 
Sadece, 
Ondan kopya bir motif… 
 
Bir sıçrayışta  
Kafkasların en yüksek doruklarına, 
Elbruz tepesine ulaşır.  
Nartların önünde uçarak  
Düşmana saldırır 
Savaşır… 
 
Başka bir deyişle  
Simgesidir uygarlığın, 
Yeniliklerin. 
Sadece Çerkezlerin değil 
Nart Sosrıka’nın destanı 
Dünya mitolojisi  
Ve literatüründe  
Yaşamaktadır günümüzde. 
 
* 
Sosrıka ile Beş Başlı Dev 
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Karşılaşması ve Ateşi  
Almasına Dair : 
 
Günlerden bir gün  
Sefere çıkar Nart yiğitleri  
Yolculuk sırasında 
Tükenir erzakları  
Ateşsiz kalırlar.  
 
Bunun üzerine Sosrıka 
Görevlendirilir 
Ateş bulması için. 
Arar, arar, arar… 
Sonunda, 
Beş başlı bir devin  
Mağarasına uğrar. 
 
Büyük bir ateş yanmakta mağarada,  
Ateşden bir kor parçası alıp kaçmak üzereyken,  
Kor parçasından sıçrayan  
Bir kıvılcım  
Düşüverir devin gözüne. 
Bunun üzerine  
Uyanır koca dev 
Ve Sosrıka’yı 
Kıskıvrak yakalayıverir.  
 
Dev ona  
Sosrıka'yı tanıyıp tanımadığını sorar 
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Gayet  iyi tanıdığını,  
Onun Nart oyunlarına şahit olduğunu  
Anlatır. .. 
 
Dev,  
Ondan  
Sosrıka'nın  
Maharetlerini  
Anlatmasını,  
Onun yaptıklarının aynısını  
Kendisinin de yapabileceğini söyler.  
 
Sosrıka dev'e : 
 
Yüksek dağların zirvelerinden  
Yuvarlanan büyük kayaları  
Başıyla vurup tekrar  
Geriye fırlattığını anlatır.  
 
Dev, aynısını yapmak ister  
Ve Sosrıka'nın yuvarladığı kayaları  
Başıyla vurarak geriye çıkartır.  
 
Sosrıka dev'e: 
  
Sosrıka'nın  
Kızgın demirleri yuttuğunu  
Ve kendisine bir şey olmadığını söyler.  
 
Dev, yutar kızgın demirleri  
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Ve kendisine hiç bir şey olmaz.  
 
Sosrıka dev'e : 
 
Sosrıka'nın göle girerek  
Buz tutmasını beklediğini  
Sonra da,  
Buzları kırarak  
Gölden çıktığını anlatır.  
 
Dev göle girer, 
Buz tutmasını bekler.  
Ancak, buz tutan gölden  
Kurtulmayı başaramaz.  
Bunun üzerine dev  
Kendisine bu oyunları oynayanın  
Sosrıka olduğunu anlar.  
 
Sonra oradan çıkmaktan  
Umudunu kesip söylemiş: 
 
“Ey, kurnaz adam,  
Bana yapacağını yaptın.  
Anladım sen sıradan bir adam değilsin,  
Belliki Sosrıka’sın,  
Ne istiyorsun benden?  
Maksadın öldürmek mi?”- demiş. 
 
Sosrıka dev’e : 
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“Sen beni doğru tanıdın, bildin 
Şimdi onu bırak da, bana cevap ver:  
 
Benim halkıma neden zarar veriyorsun? 
Yaşamalarına niçin müsaade etmiyorsun?” 
 
Ey,  
Bana felaket getirdin.  
Artık  
Ben senin elinden sağ kurtulamam,  
Affetmezsin.  
Öldürmek üzeresin işte ” - diye,  
Feryat etmiş dev… 
* 
“Doğru söylüyorsun,  
Senin gibi halka zarar verenlere ölüm gerek” - deyip 
Sosrıka kılıcını çekmiş,  
Devin konuşmayan dört başını kesmiş.  
Konuşan başına ise 
Kılıç, hiç işlememiş. 
 
* 
(S)anki yerinden oynayan yer, oturdu yerine 
Y(O)k’un içinden çıktı “var”, dev yenilgisi çürük leş 
Ya(S)lanıp ölüler harmanında delişmen pervaneye 
Kah(R)olası keşkelerin yaslandığı bahaneye 
Yığd(I)ğı solukları boşaltı kılıçlamasına 
Bıra(K)tığı korkuyu hiçliğiyle bütünledi 
Dev, v(A)z geçti dev’liğinden, inledi, inledi… 
Sonra dev söylemiş: 
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“Senin kılıcının gücü  
Benim bu başıma yetmez.  
Boşuna beni de incitme,  
Kendine de zahmet çektirme.  
 
Öyle yapacağına git benim kalemde  
Büyük kara sandığımda,  
Kendi kara kılıcımı alıp gel de,  
Onunla kes.  
Ondan başka  
Hiçbir şeyin gücü bana yetmez.  
Beni öldürdükten sonra,  
Sırtımı uzunlamasına yar,  
Omurga iliğimi al da beline dola.  
O benim gücümü sana verir.” 
 
-“Mutlaka, bu bunları bir hainlik için söylüyordur. 
 Öyle olsa da bir deneyim”- deyip  
Gitmiş Sosrıka devin kalesine.  
Kalenin içinde bulmuş büyük kara sandığı, 
Sonra, açmamış sandığı elleriyle 
Demir bir sopayla uzaktan uzanıp  
Kaldırmış kapağını… 
 
Sandığı açar-açmaz  
İçinden bir kılıç, ok atılmış gibi uğuldayarak  
Çıkıp kalenin demir ana direğini  
Tüy keser gibi kesip atmış.  
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Kılıcı almaya teşebbüs etmiş Sosrıka,  
Fakat, kaldıramamış yerden yukarı 
Kılıç öylesine ağırmış.  
 
Kaldıramayacağını anlayınca 
Bi ripe bağlamış kılıcı  
Ağaç kütüğünü sürür gibi  
Sürükleyerek gitmiş deve. 
 
Dev, rahat, güvende sanki 
Nasıl olsa 
“Kılıç, kesmiştir Sosrıka’yı, 
Gelemez ki buraya!” demiş. 
 
Bir sure sonra 
İpe bağlanmış kılıç ardında 
Sürüye sürüye gelmez mi Sosrıka? 
Dev, 
Üzülmüş, şaşırmış, kalakalmış 
 
İki eliyle zor zar kaldırıp kılıcı 
Devin başını koparmış Sosrıka, 
Dev ölmüş. 
 
* 
(D)ağ yamaçlarında biten dev solukları 
G(E)m kasmadan dizginlerine sarılır zamanın 
Si(V)rilir, çengellenir uçurum dolu geçitler 
 
(D)işsiz bir akrep yelkovan aşkı, yarısı gedik 
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Ş(E)kilsiz gölgeler inerken hancının hasırına, biz 
Ka(V)rulan al ateş bulutların Temmuz’unda bekledik. 
 
Dev ölür, devler ölür gerekirse 
Devlet yaşasın diye, bayrak gülsün diye 
Esenlik eksilmesin cümle beşiklerden 
Halkın yüreklerinden kaybolmasın huzur diye 
Devasa çözümler sunduk, kendimize hediye… 
 
* 
Sosrıka’yı öldürmek için 
Pusu Kurarlar : 
 
Sosrıka'nınn akıllı ve kurnaz oluşunu  
Çekemeyen Nartlar  
Onu öldürmek için  
Bir yarışma düzenlerler  
Davet ederler.  
 
Yarışmanın kurallarına göre  
Nartlar yüksek bir dağdan  
Yuvarlanan büyük demirden bir tekeri  
Önce alınları,  
Sonra elleri,  
En sonunda da  
Göğüsleri ile vurarak  
Dağın tepesine  
Geri çıkartacaklardır.  
 
Nartların kötü niyetinden  
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Habersiz olan Sosrıka, 
Dağdan yuvarlanan demir tekeri  
Alnı, elleri ve göğsüyle vurarak  
Dağın tepesine geri gönderir.  
 
Hayret dolu bakışlar arasında  
Yarışma yerinden ayrılırken  
Yerde altın bir yüzük bulur  
Ve alıp cebine koyar.  
Evine dönen Sosrıka,  
Satenay'a  
“Yarışma sırasında demir teker  
Çelikleşmemiş dizlerime çarpsaydı  
Ölürdüm” diye olanları anlatırken,  
Aslında, 
Yolda bulduğu altın yüzük 
Yüzük şekline girmiş bir hortlakmış 
Sosrıka'nın sözlerini  
Nartlara yetiştirir.  
 
Sosrıka'nın en zayıf yerinin  
Dizleri olduğunu öğrenen Nartlar  
Yeniden bir yarışma tertipleyerek  
Tekrar, ısrarla davet ederler.  
 
Yarışmanın bu defaki kuralı  
Dağdan yuvarlanan demir tekere  
Dizlerle vurmaktır.  
 
Sosrıka, yuvarlanan demir tekere  
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Vurur dizleriyle  
Dizleri parçalanarak 
Yıkılır olduğu yere. 
 
Nartlar, 
Öldü diye onu bırakıp giderler.  
 
Onun yaralı olduğunu gören bir güvercin  
Uçarak Setenay'a haber verir.  
Sosrıka'nın yanına yetişen Setenay  
Yaralı dizlerini yalayarak iyileştirir 
 Ve beraberinde  
Götürür Nart ülkesine. 
 
* 
Gönül kocaman bir fırın 
Sevgi yanar ocağında… 
Ananın evlât sevgisi bir başka 
Bir ülke bir ağaca benzer 
Bin ağaç bir ülkeye 
Bal damlatanda yaralarımıza dil 
Ana yüreğidir, kara gecelere kandil… 
 
Üç beş yaprak yel eser içimize serin 
İpliğini uzatır yağmurun elleriyle sevgi 
Mavi aydınlıklara düşen müjdedir ana sesi 
Mavi aydınlıkları çoğaltan… 
 
Sosrıka'nın ölümü  
 



 

 

 187 

Köyünde Sosrıka’ nın Akbilek adlı bir güzel kız varmış 
Dillere destanmış güzelliği  
Sadece güzel değil, öylesine de güçlüymüş ki; 
Öküzün boynuzuna yapışsa, yenermiş 
Nihayetinde, 
Akbilek'i Sosrıka eş olarak almış… 
 
Akbilek  
Ekicürek denen bir Nart'ın kızı imiş 
Ekicürek,  
Nart yiğidi, tek başına bir savaşa gitmiş 
Yüz adamı öldürüp  
Ölmüş. 
* 
Akbilekten ışık çıkar geceye 
Siler süpürür karanlığı, 
Üstün güç, üstün bilek, mucize... 
 
Güzeller güzeli Akbilek'in kolu  
Gece zifiri karanlığı,  gündüz gibi aydınlatan 
Bir ışık yayar.  
 
Sosrıka yiğitlik yaparak, yaptığı savaşlardan 
Ganimetlerle her seferinde  
Yaşadıkları kaleye dönerken,  
Kalenin önünden akan  
Azgın ırmağın geçilebilecek yerini  
Akbilek kolunun ışığıyla aydınlatarak 
Gösterir Sosrıka'ya. 
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Bir gün,  
Sosrıka'nın  
Yiğitlik ve kahramanlığı ile  
Çok fazla övünmesi  
Kızdırır Akbilek'i.  
 
Yine bir gece Sosrıka  
Ganimetleriyle yağmacılık seferinden dönüp  
Akbilek'in ışıttığı karanlık gecede  
Azgın ırmağa girdiği bir sırada,  
Akbilek kolunun üzerine bir örtü örter  
Ve ortalık zifiri karanlığa bürünür.  
Irmağın ortasına gelen Sosrıka  
Azgın sulara kapılıp boğulur.  
 
* 
(A)l gülleri saklamışsın kokusu var dışarda 
A(K)ça kuzu ikliminde bir sevda masalı aşk 
Ka(B)ına sığmayan dağ doruklarıdır evde güven. 
Sah(İ)psiz bulutları takip eyle baharda, 
Güze(L)lik, yaslanmaktır omuza sormadan, düşünmeden 
Güzel(E) güzel bakmak arzularla dönmediyse firardan 
Akbile(K), sevdiğini nasıl koyar sularda? 
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8-KARAÇAY-MALKAR 

Açey Oğlu Açemez Efsanesi 
 

 

“Destanda anlatıldığına göre Kubu (veya Hubun) adlı 
kötü karakter, Açey'in at sürüsünü çalıp götürür. At 
sürüsünü geri almak için Kubu'nun peşinden giden Açey 
de Kubu tarafından öldürülür. Kubu Açey'in bütün soyunu 
kurutmak için onun soyundan gelen herkesi öldürür, 
ancak Açey'in hamile karısı kaçıp kurtulur. Açey'in oğluna 
Açemez adı verilir.”  
 
Ve Açemez büyüdüğünde  
Babasını öldürenin  
Kubu olduğunu öğrenerek  
Ondan intikamını alacaktır, 
Gülce ana görelim nasıl söyler, 
Duyalım nasıl anlatır acep? 
 
Açemezler,  
Dokuz Nart kahramanı… 
Gece olsa,  
Dokuzu da  
Dokuz saraya giriyor 
Gündüz olsa,  
Dokuzu da  
İyi cins taylara biniyor. 
 
Dokuzu da  
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Kubu ile  
Dokuz savaşa girdi. 
 
Açey’in bütün soyunu 
Bütün oğullarını 
Her savaşta yenerek 
Kuruttu, yok etti adetâ Kubu. 
 
Son savaşta Açey’in hamile karısı 
Kaçıp kurtulmuştur Kubu’dan. 
Vakti gelende doğurur evlâdını 
“Açemez” koyar adını. 
 
* 
(A)klın girdabından ötede yansımadır düşlü bahar 
A(Ç)an her çiçeğin hiç bitmeyen doğum sancısı var  
El(E)dikçe takvimler, ruhsuz rakamları bahtımıza 
Say(M)ayız çizgileri, çizgiler ki sanki duvar… 
Yol g(E)lir geçer, iner, çıkar, dolanır sancılarla, 
Açeme(Z)ler büyür babasız, yaşar gider acılarla…  
 
* 
Açemez, bir erkek çocuk  
Altın sarayların en gizli köşesinin yıdızı aman! 
Bir bulunmaz nimettir, eksilmesin diye tutulur zaman 
Ninesinin, annesinin gül kokulu ellerinde… 
 
Gözleri siyah üzüm gibi kara, 
Her gün yeni bir beşiğe belenir 
Gözlerden gönüllere büyür çocuk, büyür 
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Zamanın damarlarında şen şakrak yürür. 
Üç aylık olduğunda  
Zaptedemedi çocuğu beşikler 
Yedi aylık olduğunda  
Sokaklarda, mahallede  
Elinde aşıklar… 
Buza çıksa aşık bırakmıyor 
Yedi aylık çocuk,  
Yedi yaşında gibi oynuyor… 
 
Günlerden bir gün,  
Gün düştüğünde sokağa 
Sokağın köşesine çıkıp  
Çıkıp çocuklarla aşık oynadı 
Oynadı yetim, kel kafalı bir çocukla  
Çocuğu  yendi Açemez aşık oyununda 
 
Güneş battı, oldu gece  
Gece yetim çocuğun annesi,  
Annesi görüverdi ağlayan evlâdını  
Evlâdına sordu : “Neden ağlıyorsun, de bakayım? 
Bakayım kimmiş seni böyle üzen yavrum?!” 
 
Anlattı oyunu yetim çocuk 
Çocuk ağlaya ağlaya anlattı 
Anlattı ve “yenildim diye aşıklarımı aldı 
Aldı vermedi anne”diye söylendi. 
 
Bir süre sonra,  
Öfke küpüne binen yetim annesi 
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Gördüğünde Açemez’ I 
Dedi ki: 
 
-“Aşıkla zenginleşmem’olur köpeğin soyu,  
Başka zenginlikle dolsana! 
Benim oğluma cesur olacağına  
Babanı öldürene cesur olsana!” 
 
Açemez: 
Aşıkları çıkarıp kadına attı 
Üzüldü, ağladı; buz üstüne yattı 
Annesi arayıp buzda buldu Açemez’i 
Zorla oğlunu alıp döndü evine… 
 
-“Ne oldu, yavrum sana?  
Yüreğini açsana 
Bir şey yer miydin,  
Annene söylesene?!” 
 
-“Anne, karnım ağrıyor,  
Bana mısır kavursana 
Sıcak olsun, soğutmadan,  
Onu versene bana!” 
 
Mısır kavurdu annesi 
Tabakla uzattı oğluna. 
 
Oğul : 
 
-“Kendin yedir anne”, diye  
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Boyun büktü, itedi. 
Ana yüreği 
Dayanır mı, elbet dayanmaz. 
Aldı sıcak mısırı avucuna  
Uzatınca oğluna, oğul 
Ani bir hareketle tuttu annesinin bileğini 
Sıkıca tuttu 
Ve 
Sımsıcak mısırın içine soktu annesinin parmaklarını 
Ve anne : 
-“Ne yapıyorsun yavrum sen?  
Bırak bileğimi, canım yanıyor. 
Zavallı annen ne yaptı?  
Onu bana söylesene!” 
 
Oğul: 
“Asıl benm canım yanıyor”, 
“Sokakta çocukların annesi 
Git babanı öldürenden hesap sor, 
Bırak bizim çocuklarımızı 
Korkaksın sen, korkak”dediler. 
“Şimdi, 
Söyle anne söyle! 
Babamın, kardeşlerimin 
Katilini söyle,  
Soyumuzu kurutanı çabuk söyle!” 
 
Anne : 
-“Babanın at sürüsü Büyük Idil'e gitti 
Soyunu, sopunu Kubu diye bir katil yok etti 
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“Sana öyle söyleyen, 
O utanmaz kadın başına örtü örtmesin 
Onu sana kim söylediyse,  
Yeşermesin, gülmesin !” 
 
Oğul: 
-“Babamın yattığı mezar duruyor mu, yok mu? 
Mülkünde at, silah var mı?” 
 
Anne: 
-“Babanın yattığı mezar duruyor şimdi de r 
Bin görenke  ağırlığında  
Taşın altında atı, silahı da var… 
 
Senin baban, Açemez,  
Her gün savaşa giderdi 
Bu “ bin görenke” ağırlığındaki taşı  
Dokuz adamla atardı” 
 
Bir sure sonra, 
Çocuk iç çekip, ah çekip  
Babasının  gitti mezarına, 
“Bin görenke ağırlığı”ndaki taşı aldı bir eliyle, 
Ahıra girdiğinde, saydı silâhları teker teker. 
 
-“Doru aygıra binseydim”diye düşündü 
Baktı onun sırtına 
Bindiği at dile gelip  
İnsan gibi söyledi : 
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-“Kızıl buğday vermezsen, başka yemle ben doymam  
Sürüden gidip at tutmazsan, seni sırtımda koymam” 
  
Oğul döndü annesine ve sordu: 
-“Anne, aygıra binsem ovaya çıkıp koştururum  
At sürümüzü arasam, hangi bozkırda bulurum?” 
 
-“At sürümüzü bulmak için ey oğul !  
İdil Irmağı kenarında düzlüğe gitmelisin. 
At tutmaya yarayan kemik dizgini alıp eline alırsın 
Var gücünle gayret etmelisin. 
 
Kutsal “Totur taşı”na 
Sıçrayıp üzerine çıkmalısın. 
Yüksek kamışların arasındaki tümseğe 
At sürüsü çıkmaya başlasa,  
Büyüğünü küçüğünü eşit saymalısın. 
 
Dizgini şıngırdatıp  
Hangisinin geldiğine bakmalısın o anda 
En önemli şey bu… 
At seçmek böyl’olur Açemez’im 
Şıngırdatma sesine dönüp bakan 
Şıngırdatma sesine gelen at 
Senindir oğul, senin… 
Atalarının at seçimi de böyleydi…” 
 
* 
Ve gitti 
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Büyük kamışların içindeki  
Kahverengi tepeye. 
İki yaşındaki tüyleri dökülmüş tay,  
Üç kere gelip başını uzattı dizgine… 
 
-“Eğer dördüncü kere kovalarsan,  
Geniş bozkırlara giderim” 
 
“Sen üzerimde yiğitlik yaparsan,  
Ben de at’lık yaparım” 
 
Kemik dizgini taktı, 
Alıp gitti tayı. 
Kızıl buğday verdi tam bir yıl boyunca,  
Tayı gerçek at yapıp silah kuşandı. 
İçi tutkal dolu dökme kazanı  
Bağladı terkisine…  
Binerek ata, çıktı yola, 
Vardı Büyük İdil'e…  
 
Bir gece kaldı 
Babasının at sürüsünün yanında  
Tutkala kum karıştırıp kaynattı 
Ve sürdü atının üzerine. 
Gözcüleri dövüp dağıttı,  
Girdi Büyük İdil'e…  
 
Kubu'nun koyduğu dokuz nöbetçinin  
Başlarını kesip aldı 
At sürüsünü güden  
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Aygırın yanına giiti atıyla 
 
Kubu'nun beyaz aygırı  
Atın kum kaplı sırtından ısırdı 
Çekiştire çekiştire,  
Ağzı kumla doldu aygırın. 
 
Açey Oğlu Açemez  
Beyaz aygırı aldı yedeğine  
Kattı önüne Kubu’ nun 
Ne kadar atı varsa sürüde 
Cümlesini toparlayıp, sürdü, çıkardı… 
 
Ulam ulam haberler gitti 
Alel acele haberler Kubu’ya 
-“At sürünü çaldılar!” 
-“At sürünü çaldılar!” 
 
Deli danalara döndü Kubu 
“Sorarım ben ona, her kim ise 
Getirin şu Kara Borak'ı eyerleyin 
 Gemleyin çabuk !” 
Deyip bindi atına… 
 
Dediler ona : 
“Açey'den bir tohum kalmış 
Açemez derler bir delikanlı 
Sürüyü çalıp götürendir o… “ 
 
Sürdü atını dört nala 
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Yolda yakaladı Açemez’I 
“Dur hele sen kimsin delikanlı? 
Dur biraz, konuşalım hele!” 
 
Korkusuz Açemez : 
“Ben Açey oğlu Açemez… 
Ya sen kimsin ey atlı? 
Ya sen kimsin?” 
 
Kubu: 
“Ey yiğit delikanlı, 
Yorgun ve açsın, dur hele 
Al şu azığı, ikiye böldüm bak 
Doyur karnını yiğidim, 
Tanışalım hele…” 
 
“Azığı da, silahı da  
Paylaşıyoruz eşit ikimiz. 
Güçüne güvenme,böbürlenme 
Senden büyük neler var neler?” 
 
Açemez: 
Öyle mi? Sen misin?” dedi Açemez, 
Çek kılıcı görelim, 
İstersen ok atalım, 
Ne istersen onu yapalım, 
Hodri meydan!” 
 
Başladı karşılıklı ok atışı 
Yüz ok saplandı delikanlı göğsüne 
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Doldu vücudu oklarla  
Güneş de batana kadar sürdü ok atışı 
 
Kubu “geç oldu yiğidim, yarın tekrar görüşelim 
Gerekirse seninle yeniden güreşelim” dedi 
Gitti evine,  
Tedavi ettirdi ok yaralarını karısına… 
Karisi, ilâç olarak kullanılan kara bileği taşını  
Sürdü yaralarına, iyi etti…  
 
Tam üç gün sürdü ok mücadelesi, 
Üç yüz ok saplandı yetim Açemez'e  
Baygın düştü, kesildi dermanı, yoruldu 
Ve Kubu 
Delikanlıyı eyer terkisine bağlayıp  
Sürüye sürüye 
Götürdü evine… 
 
Kubu’ nun eşi : 
-“Bu kadar günden beri  
Seninle savaşan demek bu? 
Bu delikanlıydı ha?”- diye, 
Sorular sordu, hayretle… 
 
Kubu : 
-“Beyaz at sürüsünün hepsini  
İdil Irmağı'na götürmüş bu adam, 
Aldı dersini babası gibi 
Aldı dersini 
Ağabeyleri gibi 
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Ben Kubu’yum Kubu… 
Acımam, 
Bakmam gözünün yaşına 
Yaparım gereğini, 
Açey’in soyundan kalmış bu 
Nasıl kalmışsa kalmış işte 
Kapının ardına at, gitsin hatun!” 
Kara bileği taşını çıkarıp kadın 
Sardı yaralarını Kubu’ nun iyi etti, 
Ve 
Uzandı yatağına Kubu 
Daldı en derin uykulara… 
 
Uyuduğunda Kubu,  
Karısı, delikanlıyı gidip gördü kapı ardında 
Kalbinin attığını, ölmeyip yaşadığını 
Kulağını koyup dinledi… 
 
Büyük bir sessizlik içinde 
Delikanlıyı leğende yıkayıp  
Kara bileği taşını koydu yaralarına… 
İyi etti delikanlıyı, kaldırdı ayağa… 
 
Açemez, 
Orada, duvarda asılı duran kılıcı  
Bir anda kapıp aldı eline  
 
-“Kılıcı niye alıyorsun?  
Artık vaz geçsene! 
Uyuyana vurmak - erkeğe yakışır mı?” 
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Dedi kadın… 
Ve haykırdı : 
-“Kubu!...Uyan kubu! Uyan! Uyan!” 
 
Kubu uyandı, kalktı ayağa  
Uykulu gözlerle şaşkın 
Karşısında kılıcıyla Açemez  
Vurdu boynuna Kubu’ nun, vurdu ha vurdu… 
Serdi leşini yerlere… 
Aldı soyunun intikamını 
Toplayıp ne kadar atı varsa Kubu’ nun 
Dörtnala gitti 
Gitti Büyük İdil'e… 
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9-KARAÇAY-MALKAR 

Bödene Oğlu Raçıkav Efsanesi 
 

Karaçay-Malkar Nart destanlarında  
Bödene Oğlu Raçıkav adındaki 
Nart kahramanının  
İdil Irmağı kıyısında  
Bir Nart çobanının tecavüzüne uğrayan  
Köle kızdan doğduğu anlatılır.  
 
Destanın bazı varyantlarında  
Köle kızdan doğan Raçıkav'ın  
Babasının adı Bödene olarak geçer.  
 
Köle kız Bödene'den doğan oğlunu  
Bir kutu içinde  
İdil Irmağı'na bırakır.  
Irmağın aşağı taraflarında  
Çocuğu olmayan Çümediy adlı bir Nart  
Kutunun içindeki erkek çocuğu bulur  
Ve evlat edinir.  
Herkes onu Çümediy'in oğlu zannederken  
Raçıkav  
Babasının Bödene olduğunu bilmektedir.  
* 
Raçıkav'ın doğuşuna  Dair : 
 
Adı Sozukku, 
Çobandı, 



 

 

 203 

Cömertti,  
Yedi yıl ırgatlık edip 
Yedi yıllığına yedi koyun alıp çıkmıştı 
Yedi yolun ayrıldığı yere  
Ve  
Orada çiftlik kurmuştu…  
Yedi yıl dolduğunda,  
Saymıştı koyunlarını  
Yedi bine ulaştırmıştı… 
 
Oradan İdil Irmağı kıyısına göçmüştü Sozukku 
İdil Irmağı kıyısında yetmiş çit duvar yapıp 
Koyunları kuzulatıyordu…  
 
Nart ülkesinden bir köle kız 
Elinde iki bronz ibriği  
Evlerinin önündeki pınardan su almayıp 
Gelip, İdil Irmağı'ndan su alıyordu… 
Arada bir Irmak kenarındaki çobanlara 
Kahkahayla el sallıyordu… 
 
Çobanlar, çobanlar sabahları el salayan bu kıza 
Arada kızıp, öfkeden deli oluyorlardı… 
 
Günlerden  bir gün  
Yağmura gözünü açtı sabah 
Çobanlar da, kuzular da çiftlikteydiler 
iki bronz ibriğini alıp gelmişti kız 
İdil İrmağı kıyısında el salıyordu gene  
Çobanlara…  
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Adı Sozukku, 
Lider, zengin 
Ne derse yapılır 
Almaz verir… 
Dedi ki : 
 
-“Bu kızı her gün görüyorum  
Ne yapacağımı bilemeyip  
Deliriyorum… 
Bilinki, 
İdil Irmağı'ndan kim geçerse  
Kızı kim tutup 
Bir daha dönmeyecek gibi  
Kim yaparsa 
İki yaşındaki koyunlardan seçip  
Yüz koyun vereceğim ona…”  
 
İdil Irmağı'na girmeye yürek ister 
İdil Irmağı azgın, İdil Irmağı acımasız 
Kapıp götürür de 
Ölünüz bile bulunmaz… 
 
O sırada  
Az ötede oturup  
Ayran içiyordu bir kel kafalı: 
 
-“Ey, Sozukku!  
Yüz koyunu bana verseydin  
Kudurup gelen İdil'den ben geçerdim  
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O kıza ben senin söylediğini yapardım”  
 
Sozukku: 
-“Sen çok gençsin daha Bödene 
İdil Irmağı'ndan geçemezsin,  
Kıza da bir kötülük yapamazsın!” 
 
-“Ey, Sozukku! Geçemezsem - görürsün  
Geçersem - yüz koyunu verirsin!” 
* 
 Sonra  
Örebaş'ın çobanı Bödene,  
İki tulumu şişirip  
İki koltuğunun altına aldı, 
Kızın gelme vaktinde  
Atladı İdil Irmağı'na… 
 
O tarafa geçip gizlenip  
Kırs-Biyçe'nin kız kölesi geldiğinde,  
Yakalayıp ele geçirdi.  
Delikanlı işini tamamlayıp  
Nart Örebaş'ın yanına döndü. 
 
Oradan  
Kırs-Biyçe'nin kız kölesi dönüp gitti.  
'Hey, kötü kız,  
Saçın-başın niye darmadağınık?'- dedi Kırs-Biyçe. 
 
Köle kız : 
-“Misafir odasını toplarken sabah, 
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Bir tarafıma ay, 
Diğer tarafıma güneş ışığı vurdu Prenses’im, 
Eteğime de çoban köpeği işedi”, dedi. 
 
Sonra,  
Gününü, ayını başladı hesaplamaya, 
Vakti, saat gelende o köle kız  
Bir erkek çocuk doğurdu ki 
Dünyalar güzeli…  
 
Kırs-Biyçeden korkup  
Bal mumu ile sıvayıp 
Pamuğa sarıp  
Bir kutuya koyup  
Attı İdil Irmağı'na 
Doğurduğu çocuğu… 
 
Nartların lideri Çümediy 
Dolaşıyordu İdil kıyısında 
Kuş sesleri arasında 
Balık avlıyordu. 
Attı ağını suya 
Bir anda şaşırıp kaldı. 
Ağa takılıp kalmıştı bir küçük kutu 
Çekti ağını, çekti, çekti… 
 
Çıkardı ağdan kutuyu, açtı 
İçinde gözleri parlayan bir çocuk 
Bir erkek çocuk.. 
Hiç bir şey söylemeden ordakilere 
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Kapattı kapağını sandığın usulca 
“Balıklar da, turnalar da sizin olsun 
Bu küçük 
Bu yeşil 
Bu ağa takılan 
Bu sandığı 
Karıma vermeliyim 
Eşyaları arasına koysun” 
Deyip, ayrıldı İdil kıyısından. 
 
Karısı kısırdı 
Doğurmamıştı hiç 
Sandıktaki erkek çocuğu görünce 
Dünyalar onun oldu 
Bir sevindi 
Bir sevindi ki 
Anlatılmaz… 
-“Gök Tanrı kısmet Verdi” 
Diye sevindi karı koca… 
 
Düşündüler, çare aradılar 
Sonunda buldular çareyi de, 
Yaşlıydı biraz kadın ama 
Olsun, hazırlık yapmalıydılar, 
Yaptılar da… 
 
Önce  
Beline eski kumaşlar sarıp  
Karnını şişirdiler kadının  
Adını hamileye çıkardılar.  
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Sonra, 
“Çömediy’in evdeşi hamile” diye 
Müjdeciler saldılar 
Nart Köyüne uçtan uca… 
 
Daha sonra:  
-“Nart Lider Çömediy’in karısı  
Bir erkek çocuk doğurdu” 
Haberiyle çalkalandı koca köy 
Ve  
Çocuğa Raçıkav adını koydular. 
 
* 
Büyüdü Raçıkav  
İyi bir delikanlı oldu.  
Bir keresinde:  
 
-“Ben mutlaka yola çıkmalıyım”, diye,  
Babası Çömediy’den diledi, yola çıktı. 
Onun yolda geldiğini gördü Kırs-Biyçe'nin kız kölesi  
Gidip şöyle söyledi:  
 
-“Prenses, vadiden bir atlı geliyor, 
Ayağından çıkan toprak  
Dağı, taşı kaplıyor. 
Gökyüzünde kuşlar  
Üzerlerinde uçuyorlar, 
Karnının altından  
Tavşanlar kaçıyorlar, 
Burun deliğinden çıkan nefes,  
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Rüzgâr olup ağaçları, ormanları deviriyor”… 
 
-“Git öyle ise, önüne çık”,  
O: 'İyi günler!'- der,  
Sen ise:  
-“Sağ ol, hoş geldin, misafirimiz ol!  
Uğrarsan - iyi duam, 
Uğramazsan - bedduam,  
İkisi de eşit gelsin', de',  
Diye öğretti ona Prenses. 
 
Raçıkav köle kıza:  
-“İçecek bir şey verseydiniz, uğrardım”, dedi.  
Ona, 
Büyük tasla çıkarıp içecek verdiler.  
 
Onu içip bitirince:  
 
-“Tekrar verseniz, susuzluğum biraz geçerdi”, dedi.  
 
-“İkinci tas içeceği şimdi biz ona verirsek,  
Oba yerleşmiş gibi,  
Her şeyi tüketir, yok deyin, vermeyin”, dedi Kırs-Biyçe. 
İkinci tası vermediler.  
 
Sonra Raçıkav geçip gitti 
Nart Köyüne… 
 
Gide gide, yolda  
Üç dev gördü 
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Taş atma yarışı yaparken  
 
Çıktı karşılarına,  
-“Hey, insan oğlu, gel, diye çağırdılar”. 
 
- “İşte, at', diye  
Ot yığını büyüklüğünde bir taş verdiler.  
 
-“Bu da taş mı?'- diye,  
İri bir kayayı alıp  
Dağların üzerinden atıp  
O tarafa aşırdı.  
 
Onlardan ayrılıp  
Raçıkav  
Girdi Nartların köyüne… 
 
Girdiğinde,  
Nartların aç, susuz, çocuksuz, hayvansız  
Durduklarını gördü.  
 
Nartlar ona dert yandılar:  
 
-“Yukarı tarafımızı devler zaptettiler.  
Tarlasız, hayvansız, çocuksuz bıraktılar.  
Yedi başlı dev ırmağımızın başını kesti.  
Sulamaya, içmeye su vermiyor.  
Her gün  
Bir çocuk, bir at, bir sığır vermezsek,  
Su da vermiyor.  
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Homurtusuyla, horlamasıyla uyutmuyor.  
Karnından hava çıkarsa, evlerimizi yıkıyor.  
Hava bırakma sesi  
Kayaları titretiyor”. 
 
Raçıkav,  
Nart köyünün şikâyetlerini işitip  
Kıl kesen kılıcını biledi.  
Göğe bakıp Gök Tanrısından,  
Yere bakıp Yer Tanrısından,  
Suya bakıp Su Tanrıçasından  
Dilekler dileyip tozlu, susuz bir kanyondan  
Yukarı hareket etti. 
 
Gide gide,  
Büyük bir kaya yarığından  
Suyun aktığını gördü.  
Dikkatlice baktığında,  
Yedi başlı devin  
Dağ geçidini kaplayıp yatarken, 
Yedi başını sırayla koyup  
Kaya yarığından  
Bir damla bile su kaçırmadan,  
İçmekte olduğunu gördü. 
 
Sonra, dev de bunun geldiğini görüp:  
-“İnsan oğlu, niçin geliyorsun,  
Haracımı neden almadan geliyorsun?”- diye öfkelendi. 
 
 O zaman Nart delikanlısı Raçıkav:  
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-“Ey, yedi başlı dev,  
Halka zulmeden, susuz bırakan 
Kaybol buradan” - dedi.  
 
Dev : 'Hayır!'-dedi. 
 
'Peki öyle ise, atışma mı, tutuşma mı?' - dedi Raçıkav. 
 
'İstersen atış, istersen tutuş!' - diye,  
Dev atışmaya başladı.  
Önce dev atıp Raçıkav'ın başındaki  
Kalpağından okunu geçirdi.  
İkinci olarak Raçıkav  
Atıp onun bir başındaki  
Tek gözünden vurdu. 
 
Böylece,  
Atışmayı bırakıp tutuşmaya geçtiler.  
Önce  
Dev  
Yakalayıp kaldırıp Raçıkav'ı  
Dizine kadar toprağa batırdı.  
İkinci olarak  
Raçıkav yakalayıp vurduğunda,  
Beline kadar yere soktu.  
Ondan sonra,  
Dev, yakalayıp Raçıkav'ı  
Göğsüne kadar batırdı.  
Son sıra Raçıkav'ın olup  



 

 

 213 

Gücünü, kuvvetini toplayıp vurduğunda,  
Devi tam boyun omurlarına kadar  
Yere sokup güçsüz bıraktı.  
Kılıcını çekip vurduğunda,  
Yedi başını birden doğradı. 
 
Yedi gece, yedi gün  
Kanyondan aşağı kan seli geldi,  
Nartların köyü sevinçle dolup taştı,  
Sonra temiz su içtiler, 
Alkışladılar 
Kahraman Raçıkav’ı… 
 
* 
Bödene oğlu Raçıkav  
Ve 
Atı’na Dair : 
 
Geliyor,  
Yeleleri rüzgârlarla barışık 
Güneş vurmuş buzul gibi parlıyor 
Doruklardan sis dağıtan bir ışık 
Ülkesine bin huzur yuvarlıyor… 
 
Geliyor, 
İnsanların hayran hayran baktığı 
Peşi sıra, çağıldayıp aktığı 
Nart Köyüne bin huzur bıraktığı 
Zamanları içe içe geliyor 
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Geliyor, 
Etrafında nice tavşan dolaşan 
Zirvelere toynağıyla ulaşan 
Köyü için devler ile güreşen 
Engelleri geçe geçe geliyor 
 
Geliyor, 
-Geliyor, diyorlar, geliyor bir yiğit Nartlı 
Güneş vurmuş buzul, parlak kanatlı 
Etrafında tavşanları oynayarak geliyor 
Atının rüzgârı sis dağıtmış, kaynayarak geliyor. 
Sisin içinde kargaları uça uça geliyor 
Buzul dediğimiz - demir zırhı seçe seçe geliyor 
Dalga gibi hareketli - güçlü bedeni uça uça geliyor 
Tavşan gibi görünen - kamçısının ucu var 
Yeri zangır zangır titretiyor, ışık saça saça  geliyor  
Sis dediğimiz - atının nefesinden çıkan buhardır 
Kargalar ise - toynağından uçuşan toprak parçası 
Kara bahta ak aydınlık bir iklim aça aça geliyor.. 
Ve  geldi, 
Beklenen yolcu geldi 
Geldi, dedi : 
-“Gününüz hoş olsun ey, Nart delikanlıları!” 
 
-“Sağ ol, hoş geldin, misafirimiz ol 
Uğramadan gitme, ey yiğit delikanlı!” 
 
“Uğrarsan, sana olur duaların cümlesi  
Ama, geçip gidersen, gelir beddua sesi 
Töredir bu unutma, uğramadan olmaz  
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Kuraldır bu, asla Nartların âdetini bozulmaz!” 
  
Atının dizginini tutup yakaladılar;  
Atı bir delikanlı, demir sırığa bağladı  
Güçlü at, demir sırığı koparıp attı  
 
-“Delikanlı, sen atımı denemeyi istiyorsan  
Serbest bırak, o gitmez, gitmez ahırdan…” 
At koşumlarını da bir çiviye taktılar  
Ancak epey ağırdı koşumlar,  
Koparıp çiviyi yere döküldüler… 
 
-“Ey misafir, eyerin atından da ağır  
Sırtını yara yapmıyor mu?” 
 
-“Ağır olmazsa atımın eyeri  
Tutmuyor toynağı bastığı yeri” dedi 
Sonra da 
At sürüsüne dokuz delikanlı gittiler  
Kısır iyi cins kısrağı alıp geldiler… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 216 

10-KARAÇAY-MALKAR  
Sösümek  İle Kardeşleri Efsanesi 

 

Evvel zaman içinde,  
Nartların devlerle  
Mücadele ettikleri zamanlarda,  
Nart Oğlu Debet diye meşhur bir Nart vardı.  
 
O Nart Oğlu Debet'in  
On dokuz oğlu vardı.  
 
En küçüklerinin adı Sösümek idi. 
 
En küçükleri Sösümek  
Kardeşlerinin söylediklerine  
Hiç aldırmazdı,  
Kendi kendine, istediği gibi yaşardı.  
O yüzden kardeşleri  
Onu sevmiyorlardı. 
 
Günlerden bir gün, 
Babaları Debet,  
Oğullarını bir araya toplayıp:  
 
'Şimdi ben henüz ölmeden,  
Öldükten sonra da  
Sizin yapmanız gereken şeyler hakkında  
Vasiyet etmek istiyorum,  
Onu söylemek için sizi topladım.  
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Vasiyetim şudur:  
 
İşte, bu sizin gördüğünüz güneşin  
Battığı tepenin  
Hiçbir zaman arkasına gitmeyin,  
Orası kötü yerdir,  
Giderseniz, sağ dönmezsiniz,  
Oraya giden geri dönmüyor.  
Ben onu size vasiyet ediyorum”,- diye  
Bildirdi oğullarına.  
 
Sonra, çok geçmeden,  
Debet öldü.  
Ondan sonra da bir kaç yıl geçti. 
Babaları Debet öldükten sonra,  
On sekiz kardeş  
Küçük kardeşlerini dışlayıp  
En sonunda kendilerinden ayırdılar,  
Ona pay olarak yedi koyun,  
Dibi delik bir kazan,  
Ağzı eğri bir kova,  
Bir de kör balta,  
Bir de kısa ip, havlamayan bir köpek,  
Kulağı işitmeyen bir çoban verdiler.  
 
Artık Sösümek buradan ayrılıp  
Gidip yedi yolun ayrıldığı yere varıp  
Orada durdu. 
 
O yedi yolun ayrıldığı yerde  
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Sösümek bir kulübe yaptı,  
Kulübenin yanında  
Dört tarafı yedişer kulaç olan  
Yeri çitle çevirdi  
Ve yedi koyunu da içine kapatıp  
Bakıp birini kurbanlık olarak kesti. 
 
Sösümek gittikten sonra,  
Onun evde kalan on sekiz kardeşi  
Niyetleşip babalarının  
Gitmeyin dediği tepeye çıkıp  
Etrafa bakmaya karar verdiler.  
O kararlarında anlaşıp  
Tepenin başına çıktılar  
Ve çevreye baktılar. 
 
Tepenin başından etrafa bakarak  
Büyük bir vadi,  
Vadiyi kaplayan  
Büyük bir at sürüsü gördüler.  
Şimdi oğullardan biri:  
 
'Ey, bizim babamız  
Bu büyük hâzineyi bizden  
Niye kıskandı acaba?  
Artık bu at sürüsünü  
Burada bırakmak olmaz:  
 
Gidelim, at sürüsünü  
Bu tarafa sürüp gelelim',-deyip  
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O vadiye inerken,  
Kurumuş bir kafatasını  
Yere atılmış halde gördüler. 
 
Kafatasını evirip çevirirken,  
Bu baş dile kelip:  
 
'Ey, gitmeyin, dönün.  
Biz de sizin gibi yola çıkmıştık,  
Böyle olduk,  
Sizin de, dönmezseniz, olacağınızı biliyorum,  
O yüzden dönün',- dedi. 
'Ey, ölüne lanet!  
Bu kurumuş kafatası da  
Bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyor',- deyip  
Ona serzenişte bulunup  
Yollarına gittiler. 
 
Artık kardeşlerin hepsi birden  
At sürüsüne ulaştılar,  
Atları sürüyoruz diye,  
Etrafını çevirip sürüp hareket ettiler.  
Burada bir aygır çıktı  
Ve at sürüsünü geri çevirdi.  
Ne kadar uğraşsalar da, kardeşler  
At sürüsünden  
Bir tayın bile önünü kesemediler.  
At sürüsü kaçıp  
Sahibinin olduğu yere gittiğinde,  
O, bir sorun olduğunu anlayıp:  
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'At sürüsünün önceki yeri,  
Büyük vadiye bir gideyim',- diye, çıktığında,  
Sürüyü kovalayan grubu gördü.  
 
Sürünün peşinden gelenlerle  
Sahibi savaştılar  
Ve at sürüsünün sahibi 
On sekiz kardeşi de öldürdü. 
 
Sösümek yedi yolun ayrıldığı yerde  
Evlendi  
Çocukları oldu.  
 
O yerden ayrılmadan,  
Koyunlarının sayısı yedi yüz oldu.  
Çobanının kulakları açıldılar,  
Baltası keskin oldu,  
Kazanının, kovasının akıtması da kesildi.  
Kısa ipi uzun oldu.  
O vaziyette Sösümek  
Orada aile kurup  
Zenginleşip yaşadı… 
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Azerbaycan Efsaneleri 

     1--Azerbaycan Damcılı Bulag Efsanesi 
 2-Azerbaycan-Ceylanovası Efsanesi 

 3-Azerbaycan-Turaç Efsanesi 
  4-Azerbaycan-Kuğu Efsanesi 
  5-Azebaycan-Simurg Efsanesi 
  6-Azerbaycan-Dede Güneş efsanesi 

 7-Azerbaycan-Altın Kürekle Kazılan Mezar  
 8-Azerbaycan-Ferhat  İle Şiirin Efsanesi 

9- Azerbaycan-Davut Peygamber ve sazı 

10-Azerbaycan-Gence Efsanesi 
  11-Azerbaycan-Hz.Ali ile Köroğlu 
  12-Azerbaycan-Köroğlu Taş Kalesi 

 13-Azerbaycan-Köroğlu Taşı 
 14-Azerbaycan-Köroğlu Nal Taşı Efsanesi 

  15-Azerbaycan-Köroğlu Kalesi 
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Azerbaycan-Damcılı Bulag 

Efsanesi 
 
“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  
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  
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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  
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 koçaklaman 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:  
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“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  
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:  
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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  
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, efsanedir kaç asır;  
Sizin oralarda ne derler?  
Bilemem…  
-------------------------------- 

Azerice kelimeler:  
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Ata: Baba.  

Bulag: Kaynak, göze, pınar  

Damcı: Damla.  

Govuşma: Kavuşma.  

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. 
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AZERBAYCAN-CEYLAN OVASI EFSANESİ 

 

Kanat kanat uçan binbir çeşit kuş 
Güneşler serpilmiş, lâleyle dolmuş 
Sanki Azerbaycan bayrağı olmuş 
Ceylan Ovası ey, Ceylan Ovası 
Canlara can katar suyu, havası 
 
Kan düşse can biter; tüter gözümde 
Bahar gülüşüyle yatar özümde 
En kutlu şiirdir durur sözümde 
Ceylan Ovası ey, Ceylan Ovası 
Canlara can katar suyu, havası. 
 
Kaynar cıvıl cıvıl türlü türlü kuş 
Tam yedi bin çeşit lâleyle dolmuş 
Sanki Azerbaycan bayrağı olmuş 
Ceylan Ovası ey, Ceylan Ovası 
Canlara can katar suyu, havası. 
 
Efsanesine gelince: 
 
Lâleler beyaz giyinirmiş eskiden 
Bembeyaz olurmuş baharda ovalar 
Apak örtüler bürünürmüş rüzgârın nefesinden 
Beyaz köpüklü deniz dalgaları olup çıkarmış 
 
En çok ceylanlar severmiş beyaz lâleyi 
Akça kuzu beyazı, yumuşak dalga 
Ondan öğrenirmiş geyik yavruları 
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Sevmeyi, sevilmeyi 
Huzur ve güven kaynağıymış 
Beyaz lâleli yerler… 
 
Bir gün, bir zalim avcı düşmüş 
Yavrusunu otlatan bir ceylanın peşine 
Kaçmış, saklanacak yer aramış korkudan ceylan 
Ve 
Yavrusu koynunda 
Sığınmış beyaz lâleli ovaya 
Saklamış tehlikesiz bir yere yavrusunu anne 
Sonra da 
Avcıyı oralardan uzaklaştırmanın 
Aramaya başlamış çaresini…  
İnatçı zalim avcı, bırakmaz aramayı 
 
Anne ceylanı görünce avcı 
Kaçırmaz fırsatı basar kurşunu 
“Nasıl olsa, yavrusu da çıkar meydana şimdi” der 
Fakat, 
Korumak için yavrusunu anne ceylan 
Çıkarmaz asla sesini… 
 
Anne ceylan yaralı, 
Kan fışkırır yarasından beyaz lâleler üstüne 
Boyar kırmızıya. 
Üzülür, ah çeker beyaz lâleler 
Sarmak ister kan fışkıran yarayı 
Ne çare? 
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İşte dostlar, 
O günden beridir lâleye 
“Bağrı kara al lâle” derler 
O günden beridir hep 
Yaprağı kırmızı, bağrı karadır lâlelerin 
O günden beridir yavrusu uğruna 
Can veren ceylanın öldüğü yere 
Ceylan Ovası derler bizim memlekette. 
 
Yedi bin lâlenin düş kurduğu yer 
Ceylan Ovası hey, Ceylan Ovası 
Dünyada cenneti sorarsan eğer 
Ceylan Ovası hey, Ceylan Ovası… 
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AZERBAYCAN-TURAÇ EFSANESİ 

 

Günlerden 
Bir gün 
Bir 
Hizmetçi kız 
Tarar saçlarını 
Hanımının tarağıyla... 
 
Ve 
Sonra 
Tarağı 
Bir bohçaya 
Bırakıverir, 
Bohçayı da bahçeye... 
Orda unutur kalır 
 
Nice zaman sonra bir gün 
Evin hanımı tarak ister 
Yıkamıştır saçlarını zira 
Aramadık yer bırakmaz bizim kız 
Arar, arar, arar... Düşünür arar 
Evde kimler varsa, sorar herkese sorar 
Hatırlayamaz ne bohçayı, ne de bahçeyi 
Ve 
Döner 
Hanımına 
"Bulamıyorum 
Bulamıyorum!" der. 



 

 

 231 

Ve 
Döner 
Bizim kıza 
"Çaldın onu 
Sen çaldın onu!" 
 
Kıpkırmızı olur kız 
Del'olur, divane olur, utanır 
Yeminler eder üst üste 
 
"(T)arağı çaldın" sözü uğuldar kulaklarından 
K(A)ra bir kurşundur zaman, beyninde o an 
Ya( R)ası kanayan kuştur hizmetçi kız, kuş 
Şur(A)larda bir yerde dese de unutuş 
En çe(K)ilmez bir olgudur ne yapsın? 
 
(H)anımı kızar, bağırır, çağırır 
"K(İ)m bilir belki akrabana, komşuya verdin!" 
Sö(Z)leriyle yürür üstüne üstüne... 
Ele(M)i arşı tutar kızın, ağlar, sızlar 
"Böyl(E) ağlar hırsızlar" der kadın... 
"Hizme(T) böyle m'olur? Ne biçim hizmet?" 
"Hırsız!  (Ç)ek git, defol evimden!" 
Öfkelen(İ)şi inletir göğü, yeri 
Gözleri a(K)ını yitirmiş döngülerde 
Sığınacağ(I) tek yeri kalmıştır gayri kızın 
Dua etmek gö(Z)lerinden akan sellerle 
 
-"Allah'ım!" der, "Allah'ım 
Yaşayamam bu utançla 
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Beni ya taş eyle, ya da kuş"... 
 
* 
Turaç kuşuna dönüşür o anda 
Dileği kabul olunur 
ve 
Hatırlayıverir 
Tarağı koyduğu yeri 
Seslenir: 
 
-"Bohçadadır!" 
-"Bahçededir!" 
-Bohçadadır!" 
-"Bahçededir!" 
 
* 
Nerde bir turaç kuşu duysam 
Hep aynı hüznü yaşarım 
Düğümlenir boğazımda hizmetçi kız korkusu 
Öyküye çengellenir kopamam 
Düş buğusunda yitip giderim... 
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AZERBAYCAN-KUĞU EFSANESİ 

 

Ağzına kadar evlât sevgisiyle dolu idi yüreği 
Hasta idi, uzanmıştı sedire boylu boyunca ana. 
"Su!.." dedi, "Bir yudum su!..." 
Al ateşli yangınların ateşinden seslendi evlâtlarına 
-"Suu!.. Suuu!.. Bir yudum su!" 
Duyan olmadı doğrusu... 
 
Doğrulmak, kalkmak ister ama nafile 
Kuruyan dudaklarla seslenir oğullarına 
İnleyen, yanan, kıvranan analarını 
Duymazlar oyuna dalan çocuklar. 
 
(A)ğladığını gördün mü, bir ananın gözlerinin 
A(N)ladın mı dört evlâdı varken niye ağlar bir ana? 
Ha(N)gi evlât ki anasından usana, bıka 
Ceh(E)nnemin taa dibine, yitirmiştir Cenneti... 
 
(A)ağladığını gördün mü bir ananın "evlâdım" diye 
E(N) evvel acıyı hissedendir yüreği 
Se(N) daha su kenarlarında oyna ey çocuk! 
Şen (E)ğlencelerde yap git bakalım gecelere yolculuk. 
Nasıl olsa uyumaz düşünür dua eder peşinden anan 
Hastalanır, hastayım demez 
Senden su bile isteyemez 
Of anam off!.. 
 
Gelelim efsanedeki anaya: 
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Sesini duymayınca evlâtları 
Vefasızlar, 
Anasını hiçe sayan… 
Yüzlerini görmek istemez ana. 
"Görmek istemem yüzlerini!" diye 
Açar avuçlarını göğe... 
Bir kuş olmak ister yüce Mevlâ'dan 
Kabul olur arzusu 
Kuğuya dönüşerek 
Başlar uçmaya... 
 
Annelerinin 
Kuşa dönüşüp uçtuğunu gören çocuklar 
Düşerler peşine ağlaya ağlaya... 
Taşlara, çakıllara, çalılara takılırlar 
Geri dönmez göklerden anneleri 
Bir kuğuya dönüşüp gitmiştir uzaklara... 
 
Canından çok sevdiği çocuklarının 
"Bir yudum su!" sesini duymayışına 
İçerler, kahreder kuğu kuşu 
O yüzden yuva yapmaz 
Yuvasızdır cümle kuğu kuşları 
Yumurtasını ne mi yapar? 
Bırakır başka kuşların yuvalarına 
Başka kuşlar besler 
Kuğu kuşu yavrularını hep... 
 
* 
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(K)ır kayalarını kalbinin ortasında sevgiyle 
B(U) dünya gelip geçici dostum, gel kendine! 
Da(Ğ) olsan da yok olup gideceksin, hakikat 
Kuğ(U) güzelliğinden bir anayı anlat... 
 
(K)endin seçersin çoğu şeyi, anayı seçemezsin! 
B(U) gerçeği kabul eyle, öp ananın elini. 
So(Ğ)utma arayı, kurban ol ayağının tozuna 
Kuğ(U) güzelliği nakışlansın yazına... 
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AZERBAYCAN-SİMURG EFSANESİ 

 

Tuğrul kuşu, otuz… 
Küllerinden yeni doğuş fidanım. 
 
Resimlere, aslan pençesi vuran… 
Kanatlı dev olup gökleri saran 
Bilgi ağacında yuvası duran 
Dallarda güzellik  
Simurg Kuşları 
 
Bir yanı andırır süslü tavusu 
Bir yanı ateştir, bir yanı da su  
Yılandan korkmasın diye yavrusu 
Yollarda güzellik  
Simurg Kuşları 
  
Yaşayıp gidiyor sulaklı yerde 
Emzirir yavruyu hergün seherde 
Düşmesin insanlık diye bir derde 
Ellerde güzellik  
Simurg Kuşları 
 
Gel, her gün, her sabah; gel zamanı süz 
Ölüm bile ölür, o ki ölümsüz 
Tek bir kanat çırpmaz aşksız, gönülsüz 
Dillerde güzellik  
Simurg Kuşları 
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Üç kez çökmüş dünya, o şahit olmuş 
Çağların özünden bilgiyi bulmuş, 
Kaf Dağı’nın sinesinde kaybolmuş 
Hallerde güzellik 
Simurg Kuşları 
 
Gökle yerin birliğidir varlığı… 
Kanatlanır yok etmeye darlığı 
Hastalığı değil, verir sağlığı 
Ballarda güzellik 
Simurg Kuşları 
 
Uçuşa kalktığında,  
Titrer bilgi ağacının yaprakları  
Tirim tirim titrer de 
Döküverir ağacın tohumlarını 
Yeryüzünün her yanına… 
 
Filizgen bir zamana durur gök 
Dua dua yere dalar kılcal kök  
Gelmiş geçmiş her bitkiden çeşitler 
Ter ü taze ışım ışım güneşlerde eşitler 
Oy balam oy! 
Can balam oy! 
Sevdalım oy! 
 
Ve böylece bitkilerle birlikte, 
Dokunur yaraya, 
Dokunur hastaya, 
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Bakır renkli kanatları dokunur 
Tedavi eder hastalıkları,  
İnsanlığın kaderinden okunur  
Simurg Kuşları… 
 
* 
 
Kendini aramanın sembolüdür 
Öleceği zaman, bir tür ateş olur  
Yakar kendini 
Ve 
Kendisinden yeniden doğar.  

* 

Söylenceye gelince : 

Demiştik ya; 
Kuşların hükümdarı olan Simurg,   
Kaf Dağı’nın üzerindeki tepede  
Bilgelik Ağacı'nın dallarında yaşar  
Kuşlar dünyasına  
Hükümdarlık edermiş  
Ve ne zaman kuşlar dünyasında  
Bir kargaşa olsa  
Yada mutsuzluklar doğsa  
Simurg uçar gelir,   
Yok eder huzursuzlukları, 
Haklının hakkını,   
Haksızın da verir cezasını 
Sonra da bilgelik ağacına  
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Geri dönermiş, 
Sözün kısası dostlar, 
Kuşların cümlesi  
Onun varlığı ile huzur içinde  
Yaşayıp giderlermiş” 
Böyle demiştik değil mi? 
 
Bir dönem gelmiş ki  
Kuşlar dünyasında yaşam  
Zindana dönüvermiş.  
Sıkıntılar, haksızlıklar ard arda geliyor,   
Yalanın, dolanın önü kesilemiyormuş.  
 
Haber salmışlar Simurg’a 
Adaletli krallarını  
Başlamışlar beklemeye.  

 
Bir gün,  üç gün,  beş gün…  
Ne gelen var, ne giden!  
İçlerinden bir kısmı kesmişler umutlarını 
Simurg’un geleceğinden… 
 
Diğer bir kısmı da  
“Şayet Simurg var olsaydı,   
Gelirdi şimdiye kadar;  
Gelmediğine göre  
Böyle bir kuş yok" diyerek  
Vaz geçmişler beklemekten.  
 
Derken,   
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Uzak ülkelerdeki kuş sürülerinin  
O güne dek görmedikleri  
Bir kuş tüyü bulduklarını  
Öğrenmişler.  
 
Bunu duyunca kuşlar anlamışlar 
Krallarının yaşadığını,   
Tüyün ona ait olduğunu… 
 
Ve içlerindeki bilge kuşların önerisiyle  
“Madem ki o gelmiyor,  biz ona gidelim!"  
Demişler, 
 
Yeryüzünün bütün kuşları  
Kanat çırpmaya başlamış 
Kaf Dağı’na doğru… 
 
Ancak, 
Kralları Simurg'un yuvası,  
Etekleri bulutların üzerinde olan 
Kaf Dağı'nın tepesindeymiş.  
Oraya varmak için ise  
Yedi dipsiz vadiyi aşmak gerekirmiş,  
Hepsi birbirinden çetin yedi vadi...  
 
İstek, aşk,  
Marifet, istisna,  
Tevhid, hayret  
Ve yokluk vadileri... 
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Kuşlar, hep birlikte göğe doğru  
Başlamışlar uçmaya.  
İsteği ve sebatı az olanlar,  
Dünyevi şeylere takılanlar  
Yolda birer birer dökülmüşler.  
Yorulanlar ve düşenler olmuş... 

 
"Aşk denizi"nden geçmişler önce...".  

"Ayrılık vadisi"nden uçmuşlar...".  
"Hırs ovası"nı aşıp,  
"Kıskançlık gölü"ne sapmışlar...  
 
Kuşların kimisi 
"Aşk denizi"ne dalmış,  
Kimisi "Ayrılık vadisi"nde kopmuş sürüden...  
Hırslanıp kimisi düşmüş ovaya,  
Kıskanıp batmış göle... 
 
Günler geçmiş aradan…  
Yol uzak mı uzak!  
Uzun yola dayanamayanlar,   
Çeşitli bahaneler uydurarak  
Birer ikişer başlamışlar dökülmeye: 
 
Önce bülbül dönmüş geriye,   
Tüylerinin bozulduğunu sitemle fısıldamış;  
Oysa ki bu tüylerinden ötürü,  
Kafeslere kapatılıyormuş hep. 
 
Turna, “Ben olmasam aşıklar  



 

 

 242 

Nasıl ulaşır sevdiklerine?” demiş. 
 
Kartal, yükseklerdeki krallığını bırakamamış,   
Balıkçıl kuşu bataklığını, 
Dönmüşler hep birlikte geriye…  
 
Kaf dağına gitmek için yola çıkanlardan  
Geriye kalan az sayıda kuş,  
Canla başla kanat çırpmaya  
Devam etmişler.  
 
Ve nihayet beş vadiden geçtikten sonra  
Gelen Altıncı Vadi "yokoluş"  
Yedinci ve sonuncu vadi "ölümsüzlük" 
Vardıklarında oraya 
Bütün kuşlardan geriye  
Sadece otuz kuş kalmış. 
 
Bütün güçleriyle  
Bu vadiyi de aşmışlar  
Kaf Dağı’ndaki tepeye  
Bilgelik ağacına ulaşmışlar.  
 
Ve bilgelik ağacından öğrenmişler ki  
Simurg demek “Otuz Kuş” demekmiş.  
Yani hepsi  
Ve  
Her birisi “Simurg” imiş. 
 
Hep beraber demişler ki: 
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“Simurg’u beklemekten vazgeçerek,   
Uçmayı sürdürerek,   
Kendi küllerimiz üzerinden  
Yeniden doğabilmek için  
Kendimizi yakmadıkça,   
Her birimiz birer Simurg olmayı  
Göze almadıkça  
Bataklığımızda,   
Tüneklerimizde ve kafeslerimizde  
Yaşamaktan kurtulamayacağız.  
 
Şimdi  
Kendi gökyüzünde  
Uçmak zamanıdır…”  
 
Bilge Mehmet Özdemir üstadımız 
Simurg demiş bir şiir ile 
Görelim ne demiş: 

 
“Su kuşları denize vurdu 
Her sekme ürperişti 
Her özleyiş gurbet 
Ayrılık yakamoz- ışık huzmesi 
Hicran içli yüreği kavurdu 
Rüzgâr yalaz yalaz geçti 
Şarkılar ağır aksak 
İsra şeb-i yelda 
Gece yürüyüşüdür sevda 
Unutulduk mavi gülüm 
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Unutulduk akşamın kenarında 
Kızıla çalan mor sevişmeler 
Bin bir meşakkat bin birölüm 
 
Deniz kızlarının şarkılarıyla  
Döküldük guruba kan içtik sularından 
 
Yüreğine gam eker 
Kim dayanır vedaya 
Gözlerine mil çeker 
Kan sıçratır sevdaya 
 
Ufuklar kanatlandı 
Buluta vuruldu gümüş aydınlık 
Yıldızlara at koşumu 
Islak üzengiler ve eyer 
Ey bulut bu sancıyı dindir 
Selam olsun yürüyüşe 
Gökçe sevdaya selam 
Hayret vadisi ıssız ve derindir 
 
Upuzun yalınca bir akşam 
Alaca atlarla geçtik sularından 
 
Hangi yürek közdedir 
Gam demlenir ah olur 
Sır mayada özdedir 
O kuşlara şah olur 
 
Yol açtık içimizde  



 

 

 245 

Bir yürek derinliği 
Kuşlar çığrıştı hicret hicret 
 
Dalgalar deniz kızlarının sesi 
Düşüp bir bulutun serinliğine 
Üşüdükçe çoğalır yâr nefesi 
 
Tükeniş alnımızda yazıdır 
Var oluş mavera 
Yalnızlık içimizde sızıdır 
 
Gül kızıllığında bir akşam 
Kafile kafile göçtük sularından 
 
Kanadında rengarenk 
Telek telek açılır 
Her telinde bir ahenk 
Kuş türküsü saçılır 
 
Turna düşünde sefer 
Sıla kaç kanat mesafesi 
Gurbet geçmiş zaman çekimli an 
Umut içimden geçen gökyüzü 
Aşk dizimde derman  
Gözümde fer 
Çağırdıkça denizin sesi 
 
Hayret kuşça düş 
Sevmelerim paymal 
Ey melâl sen benimle kal 

http://www.edebiyatdefteri.com/deniz/siirleri/
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Binlerce otuz kuş bulutlara tutunduk 
Kanat kesildik uçtuk sularından 
 
Eli çerağ yolu nur 
Menzil uzunyol yokuş 
Kaf dağına kavuşur 
Altmış kanat otuz kuş” 
 
* 
Azerbaycan’daki 
Efsanesine gelince 
 
Her hafta camide Yüce Peygamber 
Hayatla ilgili sohbet yaparmış 
Sohbetin sonunda dermış mutlaka: 
“Kaçılmaz kaderden, Rabb’im yazmıştır.” 
 
“Kaçılmaz, yazılan kaderden asla kaçılmaz 
Büyük bir huşuyla dinlermiş herkes 
Sohbeti dinleyen Simurg Kuşu da 
Sevgili Peygamber’e demiş ki bir gün: 
-“Kaderden kaçılmaz konusuna ben 
İnanmıyorum, ey yüce Nebi !..” 
 
Yanıtlamış Peygamber: 
-“Kaçılmaz elbette kaderden 
Doğu hükümdarının kızı 
Batı hükümdarının oğluna yazılı 
İzle bak onları istersen 
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Kurtul şüphelerden, tereddüdlerden…” 
 
Bizim Simurg : 
-“Ne izlemesi? 
Değiştireceğim bu yazgıyı mutlaka!” Der. 
Uçar gider Doğu Ülkesine, 
Kaçırır hükümdarın kızını 
Bir hayvan postuna sarar 
Götürür ıssız bir adaya 
Ev yapar bir ağacın dallarına 
Saklar kızı orada, besler meyvelerle 
Bırakmaz aç ve susuz… 
 
Batı hükümdarının oğlu  
Yaşı ergenlik yaşı… 
Çok meşhurmuş, 
Hızlı akan bir nehirde sık sık 
Akranlarıyla beraber  
Yıkanışı… 
  
Yine günlerden bir gün  
İyice artar, hızlanır nehrin suyu  
Alıp götürür, katar önüne 
Hükümdar oğlunu 
Ve  
Issız bir adaya getirir. 
 
Kader bu ya, 
Demiş ya Peygamber 
Olan olmuş işte 
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Örülmüş ağ alınlara 
Simurg’un çabası boşuna 
Boşuna ayrılık senfonisi 
Boşuna kaçış, kaçırılış 
Karşılaşır bu adada 
Kızla oğlan, 
Simurg kuşunun kız için yaptığı evde 
Başlarlar yaşamaya 
Karı koca olurlar… 
Gelince zamanı  
Bir de erkek çocukları doğar. 
 
Habersizdir bunlardan Simurg kuşu 
Bir gün Peygamber meclisine gelir  
Şöyle der: 
− “Doğu hükümdarının kızını  
Koydum ıssız bir adaya. 
Bu suretle o,  
Buluşamayacaktır 
Batı hükümdarının oğluyla 
Demek oluyor ki ben,  
Değiştirdim kaderlerini…” 
 
Peygamber Aleyhisselâm : 
−“ Böyle bir şey imkânsız.  
Şimdi kızı getir buraya, 
Allah’ın yazdığı kaderi  
Değiştiremeyeceğini anlarsın.” 
 
Simurg Kuşu ıssız adaya uçar 
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Evin önüne konar  
Kıza seslenir: 
− Haydi, posta sarın,  
Seni uzak bir yere götüreceğim.” 
DoğEşi ve oğluyla beraber aynı posta sarınırlar. 
Simurg Kuşu postu  
Getirir Peygamber’in meclisine  
Övünerek şöyle der: 
−“İşte, Doğu hükümdarının kızı!” 
− “Önce şu postu aç bakalım!” 
Post açılır açılmaz, içinden  
Doğu hükümdarının kızı, 
Batı hükümdarının oğlu  
ve onların küçük çocuğu çıkar. 
 
Simurg Kuşu şaşkınlıktan donakalır.  
Allah’ın kudretinden şüphe duyduğu  
Kaderden kaçılabileceğini düşündüğü için  
Çok utanır. 
 
Peygamber, Simurg Kuşu’na şöyle der: 
−“Üst kirpiklerin uzayarak ayaklarına kapansın,  
Seni dünya ışığına hasret bıraksın.  
Mekânın Kaf Dağı’nın ardında  
İnsanoğlunun ayağının değmediği bir yer olsun. 
 
Eski hukukumuz hatırı için sana  
Dünyanın sırrını söyleyeceğim.  
 
Büyüleri bozarak Kaf Dağı’nın ardına − 
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Senin yanına ulaşmayı başaran biri olursa,  
Kirpiklerini örerek omzundan geri atıversin 
Bu sayede dünya ışığına 
Doyasıya bakarsın.  
Yanına gelen insanoğluna,  
Dünyanın sırrını anlatırsın.” 
 
* 
Rivayet şöyle ki  
Simurg Kuşu  
işte o günden itibaren 
Kaf Dağı’nın ardında,  
Büyüleri bozup yanına varacak 
insanoğlunu beklemektedir.  
Hem kirpiklerini kaldırarak 
Aydınlık dünyaya bakmak,  
Hem de dünyanın sırrını 
İnsanoğluna anlatmak için  
Sabırsızlanmaktadır. 
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AZERBAYCAN-DEDE GÜNEŞ EFSANESİ 

 

(D)emin buradan geçti, yürüyordu ağır ağır 
D(E)min peşi sıra sürünüyordu yıldızlar 
Ve (D)emin giriyordu mucizeler burcuna Dede Güneş 
Gör(E)medin maalesef ışığı, aşkı, ateşi… 
 
(D)ivane kelebeğin kanatları yaralı 
D(E)rtleri gök aynanın üzerinde sıralı 
Sa(D)ece gözbebeğin içine bak göreceksin 
Yer(E) düşeni canım, göğe çıkanı canım… 
 
(D)üğüm cozen şarkının sözleri senin olsun 
V(E) aşk denen ateşin közleri senin olsun 
El (D)eğmemiş efsaneler anlatan dudağına 
Men(E)kşe buseleri, al işte senin olsun… 
 
(D)ipteki su, ateşteki ateş, bulutta şimşek misin? 
G(E)rçeğin düş gören gerçeği, sonsuz bir ölçek misin? 
Gi(D)işinle beni de alıp benden götürdün 
Ded(E) Güneşim benim, içimdeki iç sensin… 
 
* 
Yakalar Babadağ’da  
Dede Güneş’I araplar 
 
Hakkında rivayetler duydukları  
Gücünü bilemedikleri  
Dede Güneş’i atarlar bir göle… 
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Boğularak öleceğini sanırlar 
Oysa Dede Güneş’in vücud ateşi  
Buharlaştırır gölün suyunu,  
Kurutur… 
 
Öfke tutar Arapları 
Harıl harıl yanan bir ateşin  
Ortasına atarlar… 
Dede Güneş’in yanarak  
Küle dönüşeceğini zannederler. 
Yine bulamazlar umduklarını 
 
Alevler söner 
Yavaş yavaş azalarak   
Dede Güneş bu, kurtulur sağ salim 
Saçından, sakalından buzlar sarkarak hem de… 
 
Araplar üçüncü kez  
Dede Güneş’e yaklaşmak isteyince,  
Kara bulutlarla kaplanır gökyüzü,  
Şimşekler çakmaya başlar. 
Ve güç belâ Araplar 
Kaçıp kurtulmayı başarırlar. 
Huzuruna çıkarak halifenin  
Şöyle derler: 
 
− “Su da, ateş de,  
Yer de, gök de,  
Bulut da, şimşek de 
Dede Güneş’ten yana.  
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O sıradan bir insan değil, 
Mücessem bir ülkedir… 
* 
İşte o günden beridir 
Güneş yaktığı için 
Simsiyahtır tenleri Arapları 
Biraz da korkudan tabii… 
 
(D)emin buradan geçti, mavi yangınlar içindeydi 
D(E)min peşi sıra sürünüyordu mosmor bulutlar 
Ve (D)emin  karalar giyinmişti yanık insanlar 
Gör(E)mediler, Dede Güneşi, başka biçimdeydi… 
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AZERBAYCAN-ALTIN KÜREKLE KAZILAN 

MEZAR EFSANESİ 

 

(D)ünya durdukça adın silinmeyecek elbet 
S(E)nsin ulu Ata’mız, sensin ey Dede Korkut 
Bu (D)ili yoğuransın, ey en büyük asalet 
Tör(E)deki sır sensin, sensin ey Dede Korkut 
 
(K)albim kalbinle çarpar, döner dilim dilinle 
D(O)oğrult düşen milleti, gel de doğrult elinle 
Ka( R)anlığı aydınlat, muştular saç halinle 
Kal(K)ta bir bak dünyaya tarihlerin içinden 
Uğur(U)n olsun çağa, ışık saç gözlerinden 
Törem, (T)uğram sensin sen, ey Dede Korkut! 
 
(D)ünya durdukça elbet, silinmeyecek adın 
S(E)sini duyacaklar insanlık tarihinden 
Su(D)an, havadan, gülden yükselecek destanın 
Yür(E)ğimi donatan sensin sen, ey Dede Korkut! 
 
(K)imliğim, gönül köküm, millî öyküm, kitabım 
D(O)lunaylar dolusu yakamozca hitabım 
Hü( R)riyetim, güneşim, sonsuz mehtabım 
Sen (K)orkut Ata’m, var oluşun esrarı 
Sen uğ(U)rum, genç neslimin baharı 
Sensin (T)unam, Kızılırmağım sen… 
 
(D)uralım aynalarda sonsuz türküler gibi 
Ç(E)kilsin üstümüzden tozlu cam macunları 
De(D)em Korkut gelsin, çalsın yine kopuzu 
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Sil(E)rek duasıyla sahte görüntüleri 
 
(K)aranlık gülüşlere umut yağsın aniden 
Ş(O)m uykudan uyansın deli taylar aniden 
Ve(R )erek el ele şarkı söylesin herkes 
Şar(K)ılar ki Asya bozkırından Anadolu’ya 
Duyg(U)ların kınalanıp dokunduğu duyguya 
Korku(T)layın bir zaman, ışısın ellerinden… 
 
(D)üştüğünde ölüme dair korku yüreğe 
D(E)vamlı kaçmaya çalışır ya insanoğlu 
De(D)em Korkut’ ta kaçıyormuş Azrail’den 
Ded(E)m Korkut’ ta korkar olmuş ölümden 
 
Hülaseten: 
Dedem Korkut ölümden kaçıyormuş  
İnsanlar, onun ilgisini çekmek için 
Mezarlığa giderek  
Altın kürekle  
Mezar kazmaya başlarlar. 
Bu işe çok şaşırır,  
Onlara yaklaşarak sorar: 
−“Altın kazma kürekle kazdığınız  
Bu mezar kimin?” 
− “Çok önemli bir zatın.” 
− “İşiniz bitince altın kazma küreği  
Ne yapacaksınız?” 
−“Bu saygıdeğer zatın  
Mezarının üzerinde  
Bırakıp  gideceğiz.” 
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Dedem  
Korkut, 
Bekler  
Mezar  
Kazanların  
İşlerini  
Bitirmesini… 
 
Mezar hazır olunca  
Şöyle der 
Adamlardan biri : 
−“Unutmuşuz merhumun  
Boyunun ölçüsünü almayı, 
Şimdi nasıl yapacağız?” 
 
Diğeri  adam eliyle  
İşaret ederek 
Dede Korkut’u  
Şöyle karşılık verir: 
−“Rahmetlinin boyu işte  
Şu adamınki kadar vardı.” 
 
Merhumun boyuna göre mezarın 
Kazılıp kazılmadığını  
Kontrol etmek için Dede Korkut’tan  
Bir dakikalığına çukura  
Girmesini rica ederler.  
 
Dede Korkut mezara girip uzanır.  
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Adamlar hemen: 
−“İşte, altın kazma kürekle  
Kazdığımız şu mezar, 
Senin mezarındı;  
Rahat uyu, − diyerek  
Kapatırlar toprakla 
Dede Korkut’un üzerini…  
 
* 
(D)ünya durdukça adın silinmeyecek elbet 
S(E)nsin ulu Ata’mız, ensin ey Dede Korkut 
Bu (D)ili yoğuransın, ey en büyük asalet 
Tör(E)deki sır sensin, sensing ey Dede Korkut 
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AZERBAYCAN-FERHAT İLE ŞİRİN 

EFSANESİ 

 

 “Enderen Vadisi”nde sarı çiğdemler 
Açar Ferhat diye, kokar Şirin Şirin 
“Çiftepınar”ın çağıl çağıl suları 
Taşar Ferhat diye, coşar Şirin Şirin… 
 
“Enderen Vadisi”nde tarla kuşları 
Kırılır kanatları suya düşerler 
Ugan Dağı’nda Taşağıl Mağarası 
Şaşar Ferhat diye, şaşar Şirin Şirin… 
 
“Enderen Vadisi”nde sevda rüzgârı 
Eser Ferhat diye, küser Şirin Şirin 
Calut köyü’ nün cümle kızları 
Halılar dokusun sevda üstüne… 
Efsanemiz şöyle: 
 
Calut Köyü gençlerinden bir Ferhat 
Zengin değil, taş ustası bir yiğit 
Aşık olur ağa kızı Şirin’e… 
 
Bu köye de yeni gelmiş bu Ferhat 
Kimse bilmez nerelidir, nicedir? 
Buna rağmen sevdalanır Şirin kız… 
 
Bu sevdaya karşı gelir babası 
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Engel olmak ister, “olmaz asla” der 
Bu sebeple sinirlenir, şart surer  
 
Der ki: 
“-Ugan Dağı Taşağıl Mağarası yanından akan 
Uluçay’ın kolu olan 
Çiftepınar suyunu 
Köye getirmeyi başarırsan 
Şirin senin olur, bilesin!” 
“Bu arada 
Sen su ile uğraşırken 
Büyük bir halı dokusun Şirin 
Ancak, 
Bu şartla sevdanız 
Kabulüm” 
 
Vurur kazmayı Ugan Dağı’na 
Gece gündüz durmadan vurur Ferhat 
Ne kadar zaman geçer bilinmez 
Az kalmıştır suyun köye gelmesine… 
 
Şirin’in babası, 
Vermemek için kızını Ferhat’a 
Bir yol bulmaya çalışır 
Köyde Enderuş isimli 
İnsafsız bir cadı kadına 
Ferhat’I öldürmesi için paralar verir. 
Cadı kadın bu, 
Durur mu, aldı ya paraları? 
Yürür Ugan Dağı yamaçlarına 
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Yürür ha yürür… 
Varır Ferhatın yanına 
Der ki: 
-“Halı dokur iken demir tarak 
Başına isabet etti Şirin’in 
Başın sağolsun, öldü şirin, 
Öldü…” 
 
İnanır bu yalana Ferhat 
Vurur başına elindeki külüngü 
Kıyar canına oracıkta… 
 
Koca karı daha sonra 
Uğrar Şirin’in yanına : 
-“Dağı delmeğe çalışırken 
Külünk düştü sevdiğinin başına 
Öldü ferhat, öldü..” der. 
 
Bunu duyan Şirin 
Hızla koşar, varır Ferhat’ının yanına 
Ağlar, ağlar, ağlar. 
Vedalaşır, helalleşir sevdiğiyle 
Elindeki demir tarağı ile 
Kendisini öldürür Şirin, 
Gövdesi düşer Ferhat’ın yanı başına… 
 
“Enderen Vadisi”nde baharlar bile 
Acılı, kederli, göz yaşlı olur 
İki lâle çıkar aynı yerden iki lâle 
Biri Ferhat, biri Şirin olur… 
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AZERBAYCAN 

Davut Peygamber ile Sazı Efsanesi 

 

Efsane bu, 
Anlatılıp gelmiş  
Derler ki: 
 
“Davut Peygamber cinler padişahının  
Evlenmiş.  
Başı fena halde ağrıdığından,  
Mutlu yaşayamıyormuş  
Eşiyle.  
 
−“Babama gidip senin şu derdine  
Bir çare bulmasını söyleyeyim.” Der Eşi… 
Dr demez de  
Babasının huzuruna varıverir. 
Anlatır eşinin derdini… 
 
Cinler padişahı şöyle der: 
−“ İnsanoğluna varmaman gerekirdi, a kızım!  
Fakat ne de olsa ciğerimin parçasısın,  
Senden vazgeçemem.  
Nuh Dağı’nın eteğinde bir bahçe vardır.  
O bahçede bin yaşında 
Bir ihtiyar yaşar.  
O ihtiyar büyülü, ahengi olan  
Bir saz yapmaktadır.  
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Davut’un derdinin ilacı işte o sazdadır. 
Yeter ki sazın yapımı bitsin…” 
 
Cinler Padişahının kızı ya, düşünsün yeter, 
Düşünür, nitekim… 
Nuh Dağı’nın eteğindeki 
Bir bahçede yaşayan  
Bin yaşında olan bir ihtiyarın varır huzuruna… 
 
İhtiyar adam, 
Uğraşmaktadır, 
Babasının bahsettiği sazla; 
Ağlayarak derdini anlatır. 
 
İhtiyar şöyle der: 
−“Sazı yapıp bitirdim, a kızım.  
Hiçbir eksiği kalmadı. 
Fakat ne hikmetse, sesi çıkmıyor.  
Şunu al Davut Peygamber’e götür.  
Kendisi benden daha bilge bir zattır. 
Belki sazdan ses çıkarmayı başarır.  
İşte o zaman dertten de kurtulur.” 
 
Kız büyülü bir söz söyler ve anında  
Elinde sazla Davut Peygamber’in dikilir karşısına 
Anlatır ihtiyarın söylediklerini. 
 
Davut Peygamber parmaklarını  
Sazın tellerinin üzerinde dolaştırır.  
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Sazdan hoş bir ahenk yayılır.  
Bunun ardından kız,  
Sazı alarak çalmaya başlar.  
O çaldıkça,  
Davut Peygamber’in başındaki ağrı geçer.  
 
İşte o günden itibaren  
Sazın üzerinde  
Davut Peygamber’in 
Elinin izi kalmıştır.  
Bu nedenledir ki,  
“Saz Davut Peygamber’in hatırasıdır” derler. 
 
* 
Efsaneler içine gizlenmiş muhteşem bir tabloda 
Yazımız var bizim. 
Eşkıya eline düşmeyim diye, kuş olan, taş kesilen 
Gelinimiz, kızımız var bizim. 
Nehirler göz yaşımızdan çağıldar,  
Dağlar acımızdan çiçeklenir 
Türk coğrafyasının dört yanında 
İzimiz var bizim. 
Yaşanası dünya içinde tek vücut bir milletiz 
Hazreti Davut’tan beri çalan 
Kopuzumuz, sazımız var bizim. 
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AZERBAYCAN – GENCE EFSANESİ 

 

Yaşamak istiyorsan 
Gence’ye gel, Gence’ye. 
Çiçek çiçek Mart-Nisan 
Gence’ye gel, Gence’ye. 
 
Mutlu yaşa, mutlu kal 
Ömrün olsun bir masal 
Bu dünyadan murad al 
Gence’ye gel, Gence’ye. 
 
İnsanı mest eden yer 
Eşi bulunmaz eser 
Postunu buraya ser 
Gence’ye gel, Gence’ye. 
 
Zirveleri ormanlı 
Kalmakçin mutlu, canlı 
Yaşa git heyecanlı 
Gence’ye gel, Gence’ye. 
 
(G)eldiğinde hünkârım, gezdiğinde ovayı 
Y(E)şile boyanır yer, gök;bitkiler aşka gelir 
Se(N) her zaman Gence’de en güzel iklimimsin 
Gen(C)e’de çobanlaşan, kuzulu kimliğimsin 
Cüml(E)insanlar yaptığın köşke gelir… 
 
Dolaşırken memleketi padişahın birisi 
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Yolu düşer çiçeklerle donatılmış bir yere 
Bu güzellik karşısında hayran kalır, mest olur 
Berrak bir çay akıyormuş ovanın ortasından 
Çevresinde ağaçlarla kaplı, zirveler varmış 
Ferahlatıyormuş insanı, havası tertemiz 
Çağırmış çobanı hünkâr, sormuş ona: 
-“Bu yerler 
…….Yalnızca 
………..İlk baharda mı  
……………Bu kadar güzeldir?” 
 
Çoban: 
-“Yazı da 
…….Sonbaharı da bu yerin 
…………..Daha güzeldir ilk baharından.” 
 
Padişah: 
-“Çok yolcu geçer mi buralardan?” 
 
Çoban: 
-“Kervanlar geçer, uzak yollardan gelip 
Kış yorgunluğuyla dinlenir cümle tüccar.” 
 
Padişah: 
-“Ne dersin? 
……Burada 
……..Bir şehir yaptırsam mı? 
…………Ne dersin?” 
 
Çoban: 
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-“Gence, genişçe bir yer 
Çok iyi olur sultanım…” 
 
İşte o günden bu yana 
Gence derler bu yere… 
 
Atıver yorgunluğu 
Gence’ye gel, Gence’ye. 
Bitir şu yolculuğu 
Gence’ye gel, Gence’ye. 
 
Her mevsimi bir başka 
Düşmek için son aşka 
Demeyesin hiç keşke 
Gence’ye gel, Gence’ye. 
 
Uzat ömrünü uzat 
Bekle fırsatı gözet 
Sıladır değil gurbet 
Gence’ ye gel, Gence’ye. 
 
Cenneti görmek için 
Dağ, bayır yollardan in 
Eksilmesin sevinçin 
Gence’ye gel, Gence’ye… 
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AZERBAYCAN-KÖROĞLU EFSANELERİ 

 

Hazret-i Ali ile  

Köroğlu’nun Görüşmesi 

 
Nerede Türk varsa, orda Köroğlu 
Çıkar Çamlıbel’e biner atına 
Beyler Beyi ferman yazmış diyorlar 
Yıkar koca dağı dinlemez ferman 
 
Alnı akıtmalı atların dağ mevsimindeyim 
Yollar büklüm büklüm bizimdir gayri 
Yetim hakkı çalan kervanların peşindeyim 
Zamanlar boyunca söz bizimdir gayri 
 
Şimdi delikli demir zamanıymış öyle diyorlar 
Ne olursa olsun, insan eli yapar ne olacaksa 
Karar, azim, aşk ve inançla halkın gücü 
Bir güzel olmuşu olacağı 
Düzene sokar ne olacaksa… 
 
Zamanarın içindeki zamanda 
Azerbaycan yürekli destanların içinden 
Köroğlu’nu sunayım size 
Olur mu? 
 
Bolu Beyi’nin oğlu,  
Nigâr Hanım’ın kardeşi Burcu Sultan  
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Âşıkmış bir kıza 
Adı : Perizat… 
 
Ne var ki kız büyücüymüş, 
Korkarmış herkes onun büyülerinden  
Bu nedenle kimse yaklaşamazmış 
Hiç kimse ona… 
Burcu Sultan’a babası bile  
Yardım edemiyormuş.  
 
Aşk bu  
Ne zaman, ne zemin dinler 
Ne büyü, ne zehir, ne de ölüm… 
 
* 
Bir insan bir ağaca benzer Nigâr’ım 
Bir ulus bir ormana… 
Çipil yağmurların soluğunda aşk yeli 
Yanan fitiller uyku bırakmaz aşık insana 
Gök çullanır üstüne, yer kayar ayaklarından 
Başı döner sevdalının bilirsin… 
 
Bir insan bir ağaca benzer Nigâr’ım 
Bir orman bir ulusa… 
Yaprak ışıldamazsa sabah güneşinin gülüşünde 
Sevenler mutlu değildir demek 
Bize düşen, sevenleri sevdiğiyle birleyip 
Yaprağın renginde gülümsemek 
 
Birkaç avuç güneş kokusudur umud 
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Kapımız umutsuzluğa kapalı, açık umuda 
Köroğlu kapısı bu yürek çatallı 
 
* 
 
Çare vardır, çaresizin çekirdeğinde 
Zaman Köroğlu’nun bıçağının kestiği zaman 
Burcu Sultan son çareyi 
Köroğlu’ndan yardım istemekte görür. 
Nigâr Hanım’ın da ricası üzerine  
Köroğlu binerek Kırat’ın sırtına  
Perizat’ın peşinden  
Gider Büyülü Dağ’a… 
 
Büyülü Dağ, 
Her daim sis, duman kaplı 
Bir adım ötesini görmek imkânsız… 
 
Nitekim, 
Ne kadar insan geldiyse 
Sislerin arasında kaybetmiş yolunu  
Ve bir taşa dönüşmüş 
 
Zira dağa yaklaşan herkes,  
Duyarmış bir kuşun tatlı tatlı şakıdığını  
Hayran kalır ve sesin peşine takılıp gidermiş  
Ve dağın yokuşlarından birinde  
Taşa dönüşürmüş. 
 
Köroğlu, varınca Büyülü Dağ’a  
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Karşısına yüzü peçeli 
Bir atlı çıkar.  
Atlı sorar: 
 
− Sen hangi cesaretle Büyülü Dağ’a geldin? 
− Ya sen hangi cesaretle buraya geldin? 
− Benim altımda Düldül gibi at var. 
− Benim de altımda Kırat var. 
− Benim Zülfikar’ım var. 
− Benim de Mısrî kılıcım var. 
− Benim naram kumlu çölleri lerzeye getirir. 
− Benim naram da dağları titretir. 
− Sen kimsin? 
− Ya sen kimsin? 
− Ben Arap oğlu Hazret-i Ali’yim. 
− Ben de Türk oğlu Koç Köroğlu’yum. 
 
Hazret-i Ali şöyle der: 
−“Senin gibi yiğit bir adamın  
Bu dağda mahvolmasını istemem.  
O yüzden sana yardım edeceğim.  
 
“Büyülü Dağ’a varınca,  
Dağın zirvesinde öten kuşu  
Okla vurup öldürmen lâzım.”  
 
“Kuşu vurunca, dağın zirvesi  
Korkunç bir gürültüyle 
Ejderha ağzı misali açılacak  
Ve bütün sisi içine çekecektir. 
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İşte o zaman Perizat’ı  
Açıkça görebilirsin.  
Kendisini tatlı dille ikna etmeğe bak.  
Zira onun emrinde  
Bir değil, yedi böyle dağ bulunur.  
Bir dağdan ötekine geçecek olursa, 
Yakalamaya ömrün yetmez.” 
 
Köroğlu der: 
−“Sağ ol, Arap oğlu.  
Ben zaten dağlar padişahıyım. 
Böyle dağlardan korkmam.  
Ama 
Tavsiyelerin çok işime yarayacaktır.  
 
Ben de sana geri dönerken  
Dağlardan değil,  
Ovalardan geçmeni  
Salık veririm.  
 
Zira  
Dağlar atının nallarını döker,  
Gideceğin yere varamazsın.” 
 
Hazret-i Ali ile Köroğlu  
Helalleşerek ayrılırlar. 
 
Varınca Köroğlu Büyülü Dağ’a  
Dağın zirvesinde ötmekte olan kuşu görür.  
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Vurur bir okla kuşu, 
Kuşun kanı taşların üzerine akar.  
 
Dağın zirvesi yarılır korkunç bir gürültüyle, 
Ejderha ağzı misali açılır  
Ve dağdaki 
Bütün sisi içine çeker, 
Çeker, çeker… 
 
Perizat mı? 
Perizat, 
Çiyli dağ çiçeklerinin arasından geçer  
Gelir Köroğlu’na doğru… 
 
Sorar: 
− “Sen de kimsin?” 
−“Ben Köroğlu’yum.  
Sana âşık olan Burcu Sultan 
Benden yardım istedi.  
Nigâr Hanım da beni  
Senin peşinden gönderdi.” 
 
−“ Burcu Sultan babasının  
Zulüm yuvası olan sarayında kalacaksa,  
Kendisine varmayı  
Kabul edemem. 
 
Ben fakir bir köylü kızıyım.  
Ama Çamlıbel’de kalmaya söz verirse,  
Seninle gelirim.” 
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Köroğlu şöyle der: 
 
− “Burcu Sultan artık  
İstese dahi babasının  
Yanına dönemez.  
Benden yardım dilediğine göre,  
Babası onu öldürür.  
Yani Burcu Sultan  
Çamlıbel’de kalmak zorunda.” 
 
Perizat Köroğlu’yla beraber  
Çamlıbel’e gelir. 
 Onun gelişi şerefine  
Çamlıbel’de büyük bir ziyafet tertiplenir. 
 
Perizat’la Burcu Sultan evlenerek  
Mutlu bir şekilde yaşarlar. 
* 
Gözlerine mil çekilmiş bir babanın oğluyum 
Sorarım bugünlerin hesabını Beyler Beyine. 
Gelip de huzura yardım dilerse bir insan 
Haklıysa istekleri 
Ne gelirse elimizden muhakkak ki yaparız… 
 
Genzimizde at teri kokusunda bir dünya 
Cılgadan geçen zamanı dondurur da bakarız 
Şahlanan, kişneyen kaygan yeleden 
Kartal avuçlarımızla öyle tutarız 
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Soluklar at okşayan dost sesi, dağların süsü 
Suların saçlarında yel hızı, ıslık türküsü 
“Höst bre, soyha höst!”, gök gürültüsü 
Şimşek olur boz toprağa çakarız… 
 
Perizat’a Burcu Sultan düğünü  
Bademli yamaçlardan aşağıda yaparız. 
Teri buğulanmış köstekli bir saatin 
Zembereğini kurar, ordan bile çıkarız 
Hey bre ağam hey!! 
Bre bre Nigâr hey!! 
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AZERBAYCAN-KÖROĞLU’NUN TAŞ 

KALESİ EFSANESİ 

 

Dağların boz gömleği yaş yağmur 
Kuru ot yanığı zaman güneşi 
Her dağın bir yiğidi var bilirim 
Özgürlüğe bağlı, kıvılcım kuşkulu 
O kuşkular üstünde bir gönül köşkü 
O köşkte milletin oğlu 
Koç Köroğlu… 
 
Meydan sazı inim inim inlesin 
Koyaklarda dereler sularla serinlesin 
Işıyıp ışıyıp kaybolan günçelen ay ışığı 
Tunç bakışlı yiğitlerin girsin göğsüne 
Girsin de titresin yollar, titresin korkulu 
Hey hey’lesin şafak vakti hepsini 
Koç Köroğlu… 
 
Sarmaşık duyguların sardığı yüreklerde 
Çiçeklensin milletin muştulu haberleri  
Gölgeli silüetlerin dolalı ayakları 
Kınsız korkuların elleriyle çözülsün 
Irmaklar gürültüyle akarken ötelerde burgulu 
Breh’lesin seher vakti cümlesini 
Koç Köroğlu… 
* 
Taş Kalesi’nin öyküsünü duyun, belleyin 
Siz de koçaklamasına oturun şöyle 
Köroğluca bekleyin… 
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Köroğlu büyük bir nehrin kıyısını  
Yurt edinir kendine. 
Rüyada hatiften bir ses  
Köroğlu’na şöyle der: 
 
–“Nehir kıyısı sel yoludur;  
Ovalar ise el yoludur.  
Yiğit kişiler sırtını dağlara dayar.  
Şimdi uyan ve kulak kesil. 
Kırat hangi dağda kişnerse,  
O dağda kendine bir kale yap.” 
 
Köroğlu uyanır,  
At kişnemesi duyduğu dağa doğru gider.  
Varınca,  
Gördüklerine inanamaz:  
 
Kırat tırnaklarıyla,  
Yapılacak kale için  
Büyükçe bir temel yeri kazmışmış.  
Atın nalları taşlara dokununca  
Şimşekler çakar gibi olur,  
Etrafa kıvılcımlar saçılırmış.  
 
Bu arada at 
Kan ter içinde kalmışmış.  
Köroğlu hemen atın üzerine  
Bir kepenek atar,  
Sonra onu alnından  
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Ve elma gözlerinden öper. 
 
Sabahleyin yiğitler uyanınca  
Köroğlu’nu yerinde bulamazlar.  
Akıllarına bin bir ihtimal gelir.  
Kendisini aramaya koyulurlar.  
 
Nihayet Köroğlu’yla Kırat’ın  
Bir dağın tepesinde olduğunu görürler.  
Onların yanına gidince,  
Tanık oldukları manzara karşısında  
Şaşırıp kalırlar.  
 
Köroğlu şöyle der: 
 
–“ Evet, bu tam bir mucize.  
Kalenin temelini Kırat  
Bir gecede tırnaklarıyla kazmış.” 
 
Daha sonra  
Köroğlu gördüğü rüyayı anlatır.  
 
Yiğitler, 
Nehir yatağından dağın zirvesine  
Her gün yetmiş yedi taş çıkarırlar.  
Yetmiş yedi gün sonra  
Büyükçe bir kale yapılır. 
 
Kaleye yeraltı yollar,  
Su arkları çekilir.  
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Kale, 
“Köroğlu’nun taş kalesi” adıyla  
Tanınır. 
* 
At düşünen celasunlar mevsimindeyim 
Isınan yüreklerin dehlizine ses olmuşum 
Çağlardan çağlara uzanmış öykülerim 
Köroğlu diye dipten bucağa dolmuşum… 
 
Ovayı bölen yollar ne ki, zamanı bölmüşüm?! 
Güneşler serptiğim yüzün nerde, ben nerdeyim? 
At rüyâsında sancılarım var, oradan dökülmüşüm 
Köroğlu yıldızları düşen seherlerle yerdeyim… 
 
Gidişimiz teşbihdir, içinizde yaşarım mertçe 
Sazımın tellerinin rengidir türkülerinizdeki 
Doru atlara çağrımız var her dem; 
 
Deriz : 
 
“Gel doru at gel kulağın çekeyim  
Eğileyim iki gözün öpeyim  
Dizgin edip hünerine bakayım  
Babam dor-at Çamlıbel'dir geldiğin  
 
Boz Burun'dan aşırayım yolunu  
Ham gümüşten kesdireyim nalını  
On dilbere işleteyim çulunu  
Babam dor-at Çamlıbel'dir geldiğin  
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Baş üstüne komuşlardır bin başı  
Görmez misin kanda yatan üleşi  
Bunda gafil gezen kesdirir başı  
Aman dor-at Çamlıbel'dir geldiğin  
 
Dor'at kimse binmemiştir üstüne  
Mail oldum hünerine postuna  
Ol Arap'tan berat geldi üstüne  
Babam dor-at Çamlıbel'dir geldiğin” 
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AZERBAYCAN-KÖROĞLU TAŞI EFSANESİ 

 

 

“Mert dayanir nâmert kaçar  
Meydan gümbür gümbürlenir  
Şahlar şahı divan açar  
Divan gümbür gümbürlenir  
 
Yiğit kendini övende  
Oklar menzili dövende  
Kılıç kalkana değende  
Kalkan gümbür gümbürlenir  
 
Ok atılır kalasından  
Hak saklasın belâsından  
Köroglu'nun nârasından  
Daglar gümbür gümbürlenir” 
 
* 
Göğün yangınlarından kıpkırmızı olan yüzün 
Gayri gülsün, Köroğluca bir vakite eriştik. 
Işmar etsin gamzelerin en gizli muştuları 
Düşsün omuzlarından ezginliğin baskısı 
Efsaneler içinde hakikatle görüştük… 
 
Uykulu gözlerini açık bırak gece yarısı 
Yarasa kanatları nasıl kırılırmış, bak, gör 
Halkın muhayyilesi budur işte, düşler ve yapar 
Sür yaralarına, lokman hekimce, ilâcını sür… 
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Mavi güller açsın yol boyu bahçelerinde 
Destanını çığırsın kopuzunun telleri 
Korkma, sınırlar, haritalar çizilirken rahat ol 
Köroğluca bir vakte eriştik, çok şükür… 
 
Ayvaz, yine Ayvaz; Nigâr yine Nigâr 
Dedem Korkutlamasına verilmiş isim 
Resimler isimlerin eskisiyle eskimiş 
Aldırma,  
Köroğluca bir vakte eriştik, çok şükür… 
 
 
Al öfkeni sil, alnında kabarmadan 
Demir soğukluğu ahşaba yenik düştü 
Bir bebek gülüşü beşiklerden yarına 
Koç yiğitler, yücelerde görüştü 
Rahat ol, bekle 
Köroğluca bir vakte eriştik, çok şükür… 
 
* 
Anlatılanlara bakılırsa,  
Köroğlu nereye giderse gitsin, 
Yanına mutlaka Çamlıbel’in bir taşını alır,  
Yatarken kafasını o taşa yaslarmış.  
Çamlıbel’in taşı Köroğlu’na 
Yoldaş olurmuş. 
 
Bunun dışında,  
Köroğlu’nun işaretli bir taşı varmış ki, 
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Bazen saklanması gerektiğinde,  
Nerede olduğunu  
Bu taş aracılığıyla  
Haber verirmiş 
Yiğitlerine… 
 
Bir defasında Köroğlu  
Arkadaşlarıyla beraber 
Zengezur Dağı’na ava gider.  
Herkes bir tarafa dağılır, 
Birbirlerini kaybederler.  
 
Köroğlu, işaretli taşı  
Zengezur Dağı’nın  
Arasından geçen yola koyar.  
 
Bu suretle  
Bir araya toplar herkesi.  
Fakat  
Daha sonra da oradan  
Kaldırmaz taşı, 
“Bizden Zengezur Dağı’na  
Hatıra olsun,” der.  
 
İşte o taş 
“Köroğlu taşı” adıyla  
Anılmaktadır. 
 
* 
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“Yiğitler silkinip ata binende  
Derelerde boz kurtlara ün olur  
Yiğit olan döne döne döğüşür  
Kötüler kavgadan kaçar don olur  
 
Yiğit cidasını almış atıyor  
Ak elleri kızıl kana batıyor  
Bir kötü kavgadan dönmüş kaçıyor  
Kaçma kötü kaçma şimdi hun olur  
 
Bir yiğit cidasın' a!mış eline  
Başını koymuş da mertlik yoluna  
Kalkan parelene zırhlar deline  
Kanlı gömlek koç yiğide don olur  
 
Köroğlu çağırır figan, ağıtlar  
İman ehli birbirini öğütler  
Boydan boya demir donlu yiğitler  
Çalar cidasını kahraman olur” 
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AZERBAYCAN-NAL TAŞI EFSANESİ 

 

“Kır-atım meydan yerinde  
Gezer horlayı horlayı...  
Bir kötü az bin kavgadan  
Kaçar zorlayı zorlayı...  
 
Kır-ata yakışır bunlar  
Yiğit giyer demir donlar.  
Ak gövdeden ala kanlar  
Akar şorlayı şorlayı...  
 
Köroğlu der al kanları  
Yere serer çok canları  
Eğri kılıç düşmanları  
Kırar parlayı parlayı...” 
 
* 
Ala gök bakışlı nice Köroğlu 
Boz atlara binmiş gider 
Efsanelerimde… 
Hızır’a yoldaştılar 
Benim ile gardaştılar 
İçimizde dolaştılar 
Aman bre, aman hey! 
 
Yüce dağ misli dik başlı nice Köroğlu 
Sazlarını çala çala gittiler  
Efsanelerimde… 
Sarı tel bakışlıydılar 
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Yayla suyu kokuşluydular 
Pehlivanca döşlüydüler 
Aman bre, aman hey! 
 
Çelikten sert, kadifeden ince, nice Köroğlu 
Şiirler arasında, alkışlarla gelip gittiler 
Efsanelerimde… 
Haksıza ders verdiler 
Bir menzile erdiler 
Gönüllere girdiler 
Aman bre, aman hey! 
 
* 
Köroğlu’yum Köroğlu’nun içinde 
Ayvazım nerede, çağırın gelsin 
Yaşanacak dünyayı parsel parsel eylemişler 
Yol boyu eşkiyâları ki biz 
Seyir edip, kader mi diyelim yani? 
Söyleyin tarihe tekerrür etsin 
Köroğlu’yu bekler zaman hey!.. 
 
* 
Laçin vilayetinin Çağazur köyü yakınlarında  
Derin bir dere vardır.  
“Nal taşı” adıyla bilinen taş, 
 İşte o derenin kıyısındadır. 
 
Rivayet şöyle ki : 
 
Bir defasında Köroğlu  
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Düşmanlarıyla 
Dövüşür, vuruşur 
Yalnız başına. 
 
Bir süre sonra  
Kaçarak  
Kurtulmaya karar verir.  
Bir nara atar,  
Kırat’ı kuş misali uçurarak 
Derenin öteki kıyısına indirir. 
 
Kırat bu 
Duyduğunda Köroğlu’ nun sesini 
Şimşekleşir 
Yıldırım olur çakar, 
Bu sefer de 
Ok vınlamasında kalkar şaha 
Bir ayağını  
Basınca 
Kocaman bir taşa sertçe  
Nalın izi kalır 
Taşın üzerinde  
 
İşte o taş o günden beri 
“Nal taşı” 
Veya 
“Köroğlu’nun nal taşı”  
Adıyla  
Bilinmektedir. 
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* 
“Canım Kırat, gözüm Kırat  
Kaçıp çekilip gidelim  
Her yanında çifte kanat  
Uçup çekilip gidelim  
 
Budur Kıratın durağı  
Bilmez yakını ırağı  
Ab-ı kevserdir sulağı  
İçip çekilip gidelim  
 
Köroğlu söyler ezeli  
Bağlar döküyor gazeli  
Silistre'den en güzeli  
Alıp çekilip gidelim” 
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AZERBAYCAN-KÖROĞLU KALESİ 

 

“Davran Kırat davran, yokuşa davran  
Yokuşun başında soyuldu kervan  
Düşman karşısında ne yapsın savran  
 
Estir Kıratım es, yare gidelim  
Dost, düşman içinde sıla edelim  
 
Kıratı sorarsan yedidir yaşı  
İridir gövdesi, ufaktır başı  
Dizgini çekende un eder taşı  
 
Estir Kıratım es, yare gidelim  
Dost, düşman içinde sıla edelim  
 
Yokuşa yukarı tavşan sekişlim  
Bayıra aşağı ceylan büküşlüm  
Alnı akıtmalı, göğsü nakışlım  
 
Estir Kıratım es, yare gidelim  
Dost, düşman içinde sıla edelim” 
 
* 
Bolinisi vilayetine bağlı Koçulu köyünün  
Muhteşem bir kale bulunur, sağ tarafında.  
Bu kaleye  derler 
“Köroğlu Kalesi”  
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Kalenin üzerinde yedi ateş yakma yeri var 
Yedi iklim dört köşede nam salmıştır yedi kez. 
Yedi yağmur yağmalı yine yedi günde hey 
Yedi dereden akmalı sel olup yiğitlerim… 
 
* 
 
“Gele 'Zor Bezirgan' beri gel hele  
Bir kule yaptırak baş-baş üstüne  
Seçilsin yiğitler seninle bile  
Dolmalı deryalar leş-leş üstüne  
 
Gele 'Dağıstanlı Hasan'ım gele  
İniver meydana, dev gibi mele  
'Hoylu'nun dadını acep kim ala  
Koymayın bu şehri taş-taş üstüne  
 
Gele 'Deli Hasan' in bu meydana  
Ejderhalar gibi ateş saçsana  
Bu Acem'i vurup öte geçsene  
Doldur dereleri leş-leş üstüne  
 
Gele 'Demirc'oğlu' ne durdun orda  
Tenbihe hacet mi sen gibi merde  
'Hoylu Bey' düşürdü beni bu derde  
Birkaç kale yapın baş-baş üstüne  
 
Gele 'Han Ayvaz'ım bade içelim  
Koç yiğide kanlı gömlek biçelim  
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'Hoylu' ölmüş, candan, serden geçelim  
Keselim Acem'i baş-baş üstüne  
 
Gele cümle leşker, beri gel beri  
Koyalım bu yola can ile seri  
Çamlıbel Dağı'na dönmezsem geri  
Kalırsa bu iller taş-taş üstüne  
 
Ben de Köroğlu'yum, böyledir emrim  
Gün doğandan gün batana kararım  
Bugün bu meydana ben de inerim  
Şöyle bir cenk edek, yaz kış üstüne” 
 
* 
 
Rivayete göre Köroğlu,  
Yedi bin yedi yüz yetmiş yedi delisini  
Hazırlarken savaşa kalenin üzerinde  
Yedi ateş yaktırırmış  
Ve deliler,  
Ellerinde birer meşaleyle düşmanın 
Üzerine yürürlermiş aslanım hey, 
Yiğidim hey!.. 
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Türkiye  ve Azerbaycan Dışındaki   

Türk Dünyası Efsaneleri 
 

1-Altay Türkleri-Nuh Tufanı Efsanesi 
2--Bayındır Türkleri-Boğaçhan Efsanesi. 
3-Bulgaristan Türkleri-Şahitler Kayası Efsanesi 
4-Ahıska Türkleri Efsanesi 
5-Balkan Türkleri-İskece  Karaoğlan Efsanesi 
6-Yada Taşı Efsanesi 
7-Prizren-Selam Olsun Balkanlara 
8-Prizren-Karabaş Baba Efsanesi 
9-Bosna-Hersek-Drina Köprüsü Efsanesi 
10-Kırgız-Isık Göl Efsanesi 
11-Türkmen-Kırk gız Ata Efsanesi 
12-Kazak-Baykal İle Angara Efsanesi 
13-Kazak-Ağlayan Mağara Efsanesi 
14-Türkmen-Ispanak Efsanesi 
15-Türkmen-İki At Yok Efsanesi 
16-Özbek-Ferhat Dağı ve Şirin Irmağı Efsanesi 
17-Kırım-Denizdeki Kalp Efsanesi 
18-Gagauz-Kervankıran Yıldızı Efsanesi 
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ALTAY TÜRKLERİ-NUH TUFANI EFSANESİ 

 
Denizleri gökyüzüne kaldıran 
Nuh Tufanı içindeki zerreyim. 
Dünya ne ki, biraz geçmiş, gelecek 
Dost yolunda feda olsun her şeyim. 
 
Gılgamışla Sümerlere söz ettim 
Yusuf ile Mısırlı’ya göz ettim 
Endonezya, Malenezya düz ettim 
Mayaların taş yonttuğu yerdeyim. 
 
Dört kitabın dili destan dilimde 
Mitoloji, efsane var elimde 
Nice doğum sancılanır ölümde 
Her  tabutun üstündeki perdeyim. 
 
Hindistan’da Ganj nehriyim akarım 
Platon’um karanlığı yakarım, 
Ağrı Dağı kenarından çıkarım 
Kâbe’deyim, Kaside-i bürdeyim. 
 
Işıltıyım Oğuz Kağan yayında 
Demlenirim İdil - Volga çayında 
Uçarsuyum Abdal Musa köyünde 
Sonsuzluğum, en gariban pirdeyim. 
 
* 
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“Türk ve iman”, aslı nurdan Türkmenem 
Nuh oğluyum Yafes benem, Türk menem 
 
* 
 
Tarihi kaynaklara göre 
Tufandan sonra Hazreti Nuh 
Üçe bölmüş dünyayı 
Pay etmiş üç oğluna 
 
Oğulları ki: 
Sam, Ham ve Yafes… 
 
Sam oğullarına : 
Dünyanın ortasından doğudaki  ucuna 
Filistin, Arabistan,  Fenike ve Suriye 
Ve iki nehir arasındaki bütün bölgeyi 
Yani  Mezopotamya’yı, 
 Asur, Babil, İran ve Hindistan’ı 
 
Ham oğullarına : 
Doğudan batıya kadar bütün güneyi 
Orta ve Güney Hindistanı, 
Mısır, Libya, Afrika 
Kilikya, Lidya 
Kıbrıs, Sakız, Sicilya ve 
Adalar’ı… 
 
Yafes oğullarına : 
Doğudan batıya kadar bütün kuzeyi; 
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Almanya, Türkiye, Trakya 
Asya, Yunanistan 
Roma - Bizans, Slavya 
Bulgarya, İspanya’yı 
Pay etmiş o yüce Peygamber 
 
Derler ki : 
Yafes’in oğullarından birinin adı :Türk 
Ve O Türk oğul 
Yaşamakta 
Hazar, Türkistan, Volga ırmağı çevresinde 
 
Gene derler ki: 
Nuh Peygamber’e Yüce Mevlâ 
Bazı sayfalar göndermiş, 
 
Nuh’ da bunları 
Oğlu Yafes aracılığıyla 
Türkistan halkına yaymıştır. 
 
Bu kutsal sayfaların özü 
Anlatır  “Güzel Ahlâkı” 
 
* 
Tevrat ve Kur'an’ın sayfaları arasından 
Nuh Tufanı esende gel yanıma, hey yanıma ! 
Yunan mitolojisinde, 
Kutsal kitabında Sümerlerin 
Geleneğinde esip duranda eski Mısır’ın 
Tayfun ol, rüzgâr ol, tufan ol sultanım 
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Unutma koş gel yanıma, hey yanıma ! 
 
Platon’un sözünü ettiği, 
Kiklopların yaşadığı “devre”den, 
Hindu  bir balığın 

“Tufan olacağını, 
Manu’ ya bir gemi yapmasını, 

Bütün yaratıkların öz ve tohumlarını 
Gemiye almasını” 

Söylediği günden bu yana  
Esen yel ol, savur beni, savrul ufkumda 
Unutma koş gel, gir kanıma ! 
 
Yaratıkların silinip süpürüldüğü 
Ortada sadece Manu’nun kaldığı 
O uzun soluklu günlerden 
Devril aşk uçurumlarında, çevril, yan ve kavrul 
Unutma koş gel otur yanıma ! 
 
“Üç defa yaşadı dünya 
Üç defa büyük felâketi” diyen 
Sabiî’lerden misin, de hele ?! 
Yoksa, 
Kuzey ve Güney Amerika’da yaşayan 
Mayalardan mı, İnkalardan mısın? 
Hopi, Algonkin 
Veya Tupinamba kızılderilisi 
Hangisindensin ey güzel ? 
 
Keltlerden misin İrlanda’dan ? 
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Kuzey Avrupa efsanelerinden sesin geliyor. 
Biliyorsun değil mi, 
Grek mitolojisindeki Deukalion tufanını? 
Endonezya ve Malenezya ‘da dilden dile dolaşan 
Unutulmaz gökler aslanını… 
 
Afrika çöllerinden es de gel 
Kuzey Asya’dan geç hızlıca 
Orta Asya ‘da bağdaş kur otur benimle 
Anadolu güneşine buseler sun rüzgârcıl 
Ne yaparsan yap, ne edersen et 
Nereye gidersen git, amma 
Unutma beni, unutama ! 
Gel bana, gel canıma, gül canıma 
Canıma heyy canıma ! 
 
* 
Dokuz göğü, yedi yerle bir eden 
Rüzgârı, ateşi sır içinde sır eden 
Yürekte göz açıp, göz de gözü kör eden 
Tayfun benim, fırtınayım, Tufanım 
Nuh elinde Mushaf benim, Kur’an’ım, 
Zira, Yaradan’ın en sevdiği yaradılmış 
Meleklerden üstün olan insanım… 
 
* 
 
Türk mitolojisinde “Tufan” örneği 
Altay Türkleri’nde yaşamakta halâ 
İncil ve Kur’an' daki 
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Nuh Tufanı' dır, 
Asırlarca anlatılan… 
………………………..Altay Tufan Efsanesi 
………………………..Özetle şöyledir: 
 
Kapladığında bütün yeri sel 
Efendiydi “Tengiz”  yerin üzerinde, 
Tengiz dediğime bakmayın siz 
O bizim “Deniz” işte, 
Deniz… 
  
Tengiz’in yönetiminde üç oğluyla birlikte 
Yaşardı Nama adında birisi 
 
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… 
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* 
“Kerepi” bir dağ üzerinde yaptılar, 
Zift taşıdı gelinler bile 
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 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 
Nefes kesen dagalar üstünde 
Çalkandı gemi içindekilerle… 
Sonunda gemi 
Sekiz dağın birbirine yaklaştığı yerde 
Durdu. 
 
Durdu zaman, sustu an 
Tam yedi gün geçti, yedi gün de sessizlik 
Yedi gün de bekleyiş… 
Ve 
Yedi gün daha geçti, 
Onbeşinci gün sonunda 
Seslendi en büyük oğluna  : 
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…………………“Aç şu penceeyi 
 ………………….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. 
Nama bunu duyunca öfkelendi. 
………………………..“Onlar şimdi ne yapıyorsa 
…………………………Dünyanın sonuna değin 
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…………………………Onu yapmağa devam etsinler” 
Dedi. 
 
Efsanenin devamında 
Ne mi oldu diyorsunuz? 
Anlatayım bekletmeden sizleri : 
 
Nama yaşlandığı zaman 
Kurtardığı canlıları öldürmesi için 
Kendisini kışkırtan karısını öldürür… 
Efsane bu, 
Böyle söylenerek geldi bugünlere işte… 
Ve biz de diyelim ki ay oğul 
Bu efsaneyi 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 
Sarsılanda yer, yarılanda gök 
Bir dağın tepesine ilişip kaldı gemi demiri 
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“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 
Bağdaş kurup bir arada yediler. 
 
Hazreti Nuh silkeleyip sofrasını Sürmeli Çukuru’na 
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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… 
 
* 
 
Her alından öpüyorum bulutu 
Kader benim, hayırdayım, şerdeyim. 
Okyanusun içindeki hudutu 
Yeni çizdim, gözlerdeki ferdeyim. 
 
Yıkan benim, yapan benim, koruyan 
Kuş kanatlı, yılan olup sürüyen 
Hem ayaksız, hem ayaklı yürüyen 
Civanmerdim, cephedeki erdeyim. 
 
Gemi gemi, ne güzelsin ey gemi ! 
Sallanıyor gözümde yâr perçemi, 
Dört kolluda, iki kürek pençe mi? 
Ölüm ölür, "Nuh" alnında; terdeyim. 

 

*** 
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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 
Karanlığı yere yıksın 
Gözler gözler yola baksın 
Yol töredir, buyurula. 
 
Hanlar hanı Bayındır Han 
Yeri göğü uyandıran 
Çiçek çiçek ve de can can 
Seslendiği  duyurula 
 
Büyük şölen, büyük otağ 
Bozkurt yürür, bükülür dağ 
Kem söz bizden olsun ırağ 
Yakın, ırak kayırıla. 
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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!.  
 
Bayındır Han bu, 
Çocuğu olmayanları, üremeyenleri  
“Tanrı’nın lânetledikleri” olarak görür.  
 
Oğuz beylerinden Dirse Han  
Yoktur çocuğu; 
Vermemiştir  Gköçe Tengri 
Katılmıştır Bayındır Han davetine 
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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 
Gök  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 
Alnımızda pırıltısı 
Üzme canını 
Sen kaygılanma yeterki 
Olacaktır olacaklar 
Beyim heyy, yücem heyy, umudum heyy !…” 
 
…………………………………..Karısının önerisiyle bir şölen düzenler,  
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……………………………Herkese yedirir, içirir.  
………………….Şölene katılanların dualarıyla,  
…………..Dirse Han’ın bir oğlu olur.  
……..Çocuk, on beş yaşına gelir;  
Bayındır Hanın ordusuna katılır.  
 
Bayındır Han’ın 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 Han’ın adsız oğlu… 
 
Boğa,  
Oğlana  
Sürdü geldi.  
Öfkelendi… 
Köpürdü, azgınlaştı 
Karşısında duran çocuğa 
Korkutmak için gürledi 
Esti, soludu burnundan 
Köpükler saçtı ağzından 
 
Eşindi arka ayaklarıyla 
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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  
Vurmadı yumruğunu  
Ancak dayadı alnının ortasına yumruğu 
Ve 
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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 çevresinde 
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  
Kesti başını boğanın. 
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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  
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Dev bir boğa öldürmüş senin oğlun, 
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 
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Gözyaşını sayfaya bırak… 
 
Babanın oğula 
Kardeşin kardeşe 
Kılıç çekip, ordu düzdüğü günleri 
Kan akıttığı, can aldığı savaşları 
Hepsini ayırdımsız oku yeniden 
Bin düşman yapmamıştır 
Türk’ün Türk’e yaptığını… 
Yıkamamışlar 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… 
 
Dosttan dosta yalan yanlış haberler 
Ulam ulam yalanlar taşıyanlar 
Gecenin en zindan vaktinde 
Issız köşelerinde 
Tırnak kaşıyanlar 
Olacakdan, olacaklardan 
Üzülesi değil… 
* 
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Bir av düzenlerler  
Ve o sırada  
Türlü oyunlarla  
Oğlanı babasına  
Vurdururlar.  
 
* 
Kına yakısnlar bakalım 
Dost görünenler heyyy.. 
 
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… 
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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. 
 
Bir efsane 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.  
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Bıçak açmaz köyün ağzını  
Velâkin,  
Bizim deli çobanın güttüğü ineklerden  
Hiç birinin kanamaz burnu bile  
Ve zarar gelmez tüyüne. 
 
Elde iyiler çok ya  
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 karnı 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.  
 
Açınca çoban gözünü  
Fırlar peşlerinden, 
Fakat huysuzlanan inek  
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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,  
Bir taş atıp sen kırmışsındır 
Bacağını dananın 
Hani şahidin?  
Kim gördü,  
Seni yalancı… “ 
Çoban  
Şaşırır, 
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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  
Ama,  
Ötekiler koydunsa bul yerinde.  
Pabucunu bırakıp kaçan kaçana.  
O günden sonra  
Bu dağın adı  
“Şahitler Kayası” kalır 

------------------------------------- 

Kaynak: 
Prof. Dr. Nimetullah Hafız, Bulgaristan Türk Halk Edebiyatı Metinler 
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AHISKA TÜRKLERİ 

Ahıska Şehri nerededir bilir misiniz? 
Kuzeydoğusunda, Posof İlçemize 
Sınır sınıra… 
Tam iki yüz pare köyü 
Ve 
Abastuban, Adigön, Aspinza,  
Ahılkelek, Azgur ve Hırtız gibi  
Kasabaları var Ahıska’nın 
Sınıra 15 km, Posof´a 29 km uzaklığı… 
 
Anadolu köylerinden çıkan su 
Posof Çayı olur, 
İki yakasında yüzünü yıkar Ahıska’ nın. 
 
* 
Türküler söylense Posof düğünlerinde 
Bir Karadeniz havası sarsa havayı 
Benden evvel Ahıska duyar bilirim. 
 
En acı sürgün seherinde raylar 
1944 yılının Stalinci bir vaktinde 
Bilinmez uzun mesafelere gönderilir 
Vagonlar dolusu insanlar 
Ben işte buna deliririm… 
 
Yol uzundu, 
Zordan da zordu bu sürgün,  
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Uyuzlamasına soğuktu  
Işıksız, pis kokulu 
Kara, kapkara vagonlar;  
İçleri insan, çoluk-çocuk dolu 
İçleri sağ, sakat, alil, yetim dolu 
Yerinden, yurdundan, evinden 
Toprağından zorla sökülüp 
Orta Asyanın tam ortasına 
Sürgüne gönderilen insanlar…  
 
Türk olmaktı suçları  
Çünkü Stalinci bir kara vakitte pas tutmuştu takvim 
Temizlenecekti Karadeniz çevresi 
Türk olandan, 
Ne kadar varsa Kırım Tatarları  
Ve Ahıska Türkleri  
Alınacaktı toprakları 
Sürgüne gönderilecekti sorgusuz sualsiz… 
 
* 
 
Kelimesi kelimesine şöyle yazıyor tarihî belge : 
 
14 Kasım 1944 tarihinde,  
86 bin Ahıskalı Türk  
Sovyetler Birliği lideri Stalin  
Ve Beria’nın emriyle  
Vatanlarından  
Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’a  
Sürgün edilmişti.  
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Bir ay süren sürgün sırasında  
17 bin Ahıskalı kadın, çocuk  
Ve 2. Dünya Savaşı’ndan dönen  
Yaralı gaziler; soğuk, hastalık ve açlıktan  
Kaybetmişlerdi hayatlarını… 
 
Oysa;  
Bir başka hazin gerçek 
Aynen şöyleydi:  
 
Bu sürgünden önce, 
40 bin Ahıskalı Türk, ,  
Sovyet ordusunda;  
Savaşmış, Nazi Almanya’sına karşı  
Ve 26 bin şehit vermiş, 
10 bin kişi sakat kalmış; 
Savaşta ölmeyenler 
Vatanlarına dönmüşler  
Dönmüşler dönmesine amma, 
Vatansız kalmışlardı, 
Anasız, babasız; eşsiz,  
Çocuksuz kalmışlardı. 
 
Çünkü, 
Savaştan dönenler  
Bulamamışlardı yakınlarını  
Sürgüne gitmişti yakınlarının hepsi 
Kimse yoktu evlerinde 
Kiminin evinde bir Ermeni aile, 
Kiminde ise tanımadığı  bir Gürcü aile oturuyordu. 
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Bir evlerine bakmışlar  
Birde Rusya’nın savaşta gösterdikleri  
Başarılardan dolayı  
Verdiği madalyalara… 
 
* 
  
Hayvan vagonlarında insanlar 
Her vagonda kadınlı, erkekli karışık 
Tam iki yüz kişi… 
Vagonların kapakları  
Ölüleri atmak için açılıyor sadece… 
 
Yolculuk mu? 
Bir buçuk aylık  
soğuktan, hastalıktan  
Ve havasızlıktan  
18 bin insan kaybetti hayatını  
 
* 
 
Evleri, tarlaları, hayvanları  
Alınmış ellerinden 
Devlet tarafından 
Sürgün edildikleri yerlerde bile 
Toplu  yaşamalarına  
Verilmemiş izin  
Seyahat etmeleri dahi yasaklanmış. 
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* 
13 Kasım 1944  
Yollar, köprüler v.s. gibi tesisler  
Tamir ettirildi halka  
Ertesi gün, 
Yani 14 Kasım 1944 günü,  
Gece saat 12.00'de,  
Daha önceden  
Sınıra takviye amacıyla yerleştirilmiş   
On binlerce Rus askeri,  
Silahlarıyla girdiler Türklerin evlerine  
 
İki ya da Dört saat içerisinde  
Kamyonlara doldurulan  
Mazlum ve çaresiz Türk insanı  
Getirildiler demir yoluna. 
 
Bu sırada yüzlerce Ahıskalı aile 
Her türlü riski göze alarak,  
Çarpışa çarpışa Rus askeriyle 
Onlarca şehit verme pahasına  
Geçmeyi başardılar 
Türkiye'ye … 
Bu aileler şimdi  
Ağrı, Muş, Kırıkhan, İnegöl,  
Bursa, Ankara, İstanbul  
Ve diğer yerlerde yaşamaktadırlar. 
 
100-120 bin civarındaki Ahıska Türkü,  
Kara kış gününde yük vagonlarına  
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Koyunlar gibi dolduruldu 
Ve kilitlendi kapılar. 
 
İnliyordu yer gök  
Allah-Allah sesleriyle. 
Sağır ediyordu kulakları 
Sızlama, ağlama, hıkırık ve inleme sesleri 
Yaklaşınca vagonlar Hazar Denizi'ne  
Denize döküleceklerini sandılar. 
Azerbaycan yöneticileri,  
Ahıskalıları  
İskân etmek istemişler, Azerbaycan'da… 
 
Stalin'in kararı kesinmiş. 
Azerbaycan yöneticilerini  
Kurşuna dizmekle tehdit etmiş 
Üç gün sonra vagonlar 
Tekrar Urallar Bölgesi’ne  
Hareket etmeye başlamış. 
Ural Dağları’nın soğuk havası  
Birçok insanın hayatına mal olmuş. 
 
Vagonlar hayvan vagonları olduğu için  
Isıtma sistemi yokmuş. 
Tuvaletsiz, susuz,  
Dışarıda -15, -20 derece soğukta  
Yolculuk yapılmış 
Rus askerleri  
Her istasyonda vagonları açmış. 
Açlıktan, soğuktan ve hastalıktan ölenleri  
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Trenlerden dışarı atmışlar. 
Anlatırlar : 

“Biz de ölen oldu mu saklardık,  
Görevliler geldi mi belli etmezdik.  

Hasırlara sarıp saklardık.  
15 gün böyle ceset sakladığımız olmuştu.” 

  
Erkeklerin gözleri önünde  
Utandıkları için  
Tuvalet ihtiyaçlarını yapamayan kadınların  
İdrar keseleri patlayarak  
Ölenler olmuş. 
Hele doğum yapan kadınların hali 
Hele ki hele 
İnsanlık utanası bir mesele… 
 
Bir buçuk ay süren yolculuk sonunda  
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a  
Dağıtılmışlar. 
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İSKECE-KARAOĞLAN EFSANESİ 

 

İskeçe’ye bağlı Sünnetçiköy’ün  
Hemen eteklerinde başlar  

Karaoğlan Dağları.  
 

Bu dağların şirinliği,  
Hele yazın serinliği  

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 
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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  
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? 



 

 

 328 

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,  
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. 
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YADA TAŞI EFSANESİ 
 

Türklerin atalarına göklerden gelen 
Sihirli bir taş armağan edilmiştir. 
Şamanların, liderlerin elinde 
Asırlardır durmaktadır bu taş 
Bilmek istiyorsan sırrını 
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 
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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 
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… 
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PRİZREN 

SELÂM OLSUN BALKANLARA 
 
 
…………………….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 
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İsimsiz şehidlerini saklar sinesinde 
Bu gelen şanlı ordunun… 
Tuna’dan Nil’e 
Fırat’tan Sakarya’ya 
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!.. 
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Doğrult başını eğilen yerden 
Ak alınla çık ve haykır!... 
 
* 
Gözler, bizim yiğidi gözler 
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 
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Sırma çepken efelerim 
Kursunlar seğmen alayını haydi bre heyyy! 
Bilgisayarla, kimyayla, fenle 
Dostlukla, kardeşlikle, umutla 
Hoşgörü bahçelerinde  
Bal damlatsın kelâm üzümleri, 
Bu gelen Gülbaba erenleri, 
Bu gelen Peygamberin sevenleri 
 
Gelinim hey, kızanım hey, sağdıçım hey! 
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PRİZREN 

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 civarındaki ağaçlardan  
Yeşil ceviz dalları koparıp  
Eve götürüp astın mı hiç? 
6 Mayıs sabahı bu dalları ıslatarak 
Ev halkını uyandırıp 
Bebeleri yıkadın mı?.  
Sağlıklı olsunlar diye. 
Sabah erkenden ateş yakıp üzerinden atladın mı? 
Öğle yemeğine pilav ve aşure yaptın mı?   
 
* 
Prizren’de Karabaş Türbesi,  
Prizren bağlarında Toçilla Çeşmesi,  
Daltulum yeri, Kırk Pınar,  
Ve tamamının yanına 
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Lez köyünden Ömer Baba Türbesini 
Say bitanem say! 
 
Bitti mi? 
Bitmez elbet… 
Maraşta Acize Baba Türbesi,  
Namazgâh yanında Tezcir Baba Türbesi  
Ve diğer türbeler,  
Hıdrellez günlerinden beridir bizim işte 
Bize ait tapu senedi  
Oy sultanım oy! 
 
Horasan ereni Mustafa Karabaş Baba Türbesi  
Yakınlardaki cümle köylerden 
Arnavut, Boşnak, Türk ve Rum; ayırdımsız herkesi 
Nasıl çeker mıknatıscasına kendisine? 
Vay sultanım vay! 
 
Adaklar, dualar, yemekler, ikramlar 
Gönül sanatı bizim sanat 
Dua kanatlı kuşların cıvıltısı 
Çocuklara aynalı kurabiye  
Hediyeler, 
Say civanım say! 
 
Kemanî Rabia Hanım ile Şeyh Hüseyin  
Çıkıp gelende hoşgörünün şölenine 
Ve Şeyh Abdurrahman kaleminden aşkın sırrı 
Prizren bahçelerine 
Hey güzelim hey! 
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* 
Kaybolmaz, kaybedemezler 
Bir erenin kabrini yer yüzünden… 
Kırk dozer, üç bin tank geçse  
Mümkünatı yok, silemezler… 
Bu böyledir çağlar boyu işte 
Bizimkiler bunlar, 
Bizimkiler, duy nazlım duy! 
 
Dokuz gök üstünden ruhsatlı dil 
Dokuz gök üstünden alınmış gül 
Yedi kat yer üstünde şakıyan bülbül 
Yaşadıkları asrın mimarları 
Bizimkiler bunlar, 
Bizimkiler, hay fidanım hay! 
* 
Malta’da esir olan bir kişinin  
Rüyasına girer Horosan ereni 
Mustafa Karabaş Efendi… 
Girer ya, ses olur, ışık olur 
Girer ya, uyutmaz insanı, bırakmaz uykunun kollarına 
Nefesi menekşelenmiş 
Ney olur zamana ney!... 
 
Öldüğünde gömülmüş, 
Oturduğu evin arka bahçesine. 
Sonradan gelenler görmemiş, bilmemiş mezarı 
Ve yapmışlar üstüne bir demirci dükkânı. 
Kaybolmuş kabir 
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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.  
 
Söyleneni yapan hükümlü  
Bir anda kendini  
Pirizren’de çeşme başındaki  
Büyük kaya üzerinde bulmuş.  
Camiden çıkan müminler  
Onunla ilgilenince anlatmış başına gelenleri,  
Kendisine verilen görevi anlatmış bir iyice… 
 
Gelmişler, 
Rüyasında tasvir edilen yere polisleri de alarak gelmişler. 
Demirci dükkânındaki örsü çekip  
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Altındaki toprağı kazınca bulmuşlar cesedi.  
Başında kara bir nişan olduğu için  
Ona Karabaş demişler.  
 
Hükümlünün rüyasında  
Tasvir edilen yere götürüp  
Bugünkü kabrine defnetmişler.  
Daha sonra da bir türbe yaptırmışlar. 
* 
Bir coğrafya düşünün, bir coğrafya 
Her tepesinde bir evliya türbesi… 
Ağaçlar, taşlar gelin; sular hüzün gözyaşı 
Bulutlar üstünde ışıklanmış dualar 
Minarelerde muştulu zaman 
Dolunaylarda Türkçe konuşur, söyler 
Dağı, taşı… 
 
Bir coğrafya düşünün, bir coğrafya 
Kaval seslerinde akça kuzu umudu 
Başı sonu gurbet, kara gözlü memleket 
Tek katlı evlerin bahçelerinde gül hatmiler 
Kirmen sabrıdır döner bayram seheri 
Öpülesi ellerin diyarı of anam! 
Söz ile, saz ile dahi bu zümrüt yeri 
Ben anlatamam… 
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BOSNA-HERSEK DRİNA KÖPRÜSÜ 

EFSANESİ 

 
Bir annenin iki göğsü, iki evlât için, her sabah 
Kıyamet sancıları çeke çeke Drina’ya yaslanır. 
Cümle kadınların göğüsleri Vişegrad şehrinde 
Sokullu Mehmet Paşa’dan beri  
Sızım sızım sızılar da ağıt yakar seslenir. 
 
Drina’da biri erkek, biri kız; ikiz kardeş var  
Varın haber verin esmesin seher yeli serin serin 
İvo Andriç derler yazgaç dilini sevsinler  
Yazıvermiş öyküyü 
Anlatmış, neden akdan daha ak, anne sütü  
Drina Köprüsü’nde? 
Vişegrad’da doğuracak anneler 
Drina’nın süt aklığı taşlarını kazıyıp 
Toz halinde, beş öğünde dua dua içerler 
Neden acaba? 
Neden bu köprü böyle efsunlu 
Neden dünya anneleri kederlendiğinde 
Evlât hasreti çektiklerinde  
“Drina Drina !!” diye yanarlar neden? 
Ve neden ikiz çocukları doğanda anneler, 
Önce Drina’dan geçirirler kucaktaki bebekleri? 
 
* 
Gördüm, o köprüden geçiyordum bir gece 
Gördüm, gözlerimle gördüm, vurulmuştu bulutlar 
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Gökler ağlıyordu, kar aklığı, fırtına, yıldırım, bora 
Gördüm, aynı gece aynı köprü üstündeyken ben 
Kan sızıyordu, elem fışkırıyordu kara yerin iliklerinden. 
* 
Bir anne ağladığında, bir anne göğsü yandığında 
Cehennemî bir zaman perdesi kaplar Drina’yı 
Suların buse kondurduğu köprü ayakları dahi 
Eleminden sıyıramaz, biliyorum Drina’yı… 
 
Hangi yasa, hangi mimar, hangi usta bilinmez 
Çifte evlat acısını yaşatır ki bir anaya,  
Fakir diye, yoksul diye? 
Koparır evinden, yurdundan iki yavruyu 
Hangi gaddar anlayış, payanda noktası yapar  
Yavruları Drinaya? 
 
* 
Anlatılır :  
 
Drina Köprüsü yapılırken,  
Bir su perisi, engel olur sürekli 
Köprünün yapılmasına.  
Mimar Rade’nin gündüz yaptığı yerler  
Bozulur geceleri. 
Bu durum günlerce devam eder; 
Bir gün  
Derinliklerinden suların  
Bir ses yükselir gaipten, 
Der ki: 
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-Mimar Rade ! Mimar Rade! 
“Stoya (dur)”  
Ve “Ostoya (kal)” isimlerinde,  
Biri kız diğeri erkek 
İkiz kardeşi bulup  
Köprünün ortasındaki sütunların içine  
Koyup örersen,  
İnşaat ancak ondan sonra devam edecektir, 
Aksi takdirde, ne yaparsan yap 
İmkânsız!”  
 
O günden sonra,  
Bu çocuklar bütün Bosna’da  
Başlar aranmaya. 
Ve getirene vâdedilir  
Büyük armağanlar verileceği. 
Sonunda,  
Ücra bir köyde, şartlara uygun  
İkiz kardeş bulunur  
Yoksul, fakir ailesi ikna edilir bir şekilde 
Alınıp köprüye getirilir 
Her ikisi de… 
 
Yavrularının acısına dayanamayan anne,  
Düşer çocuklarının peşine.  
Bu arada Mimar Rade 
Sütunların içerisine çocukları koyup  
Çoktan ördürmüş, yumurta aklığına gark etmiştir. 
Fakat, 
Olur ya, anne yüreğidir belki dayanamaz, 
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Çıkar gelir diyerek, 
 Evlatlarına süt verebilmesi için 
Büyük boşluklar bırakmıştır aralarda. 
 
Gözü yaşlı anne her gün gelip,  
Bu boşluklardan emzirmiştir çocuklarını. 
 
Daha sonra  
Bu duvarlardan “ana sütü” sızmaya başlamış, 
 
Bu süt, 
Belirli mevsimlerde, taşın üzerinde,  
Silinmez izler bırakır.  
 
Bugün, sütü olmayan emzikli anneler,  
Sütundaki bu izleri kazıyıp  
Toz haline getirerek kullanırlar ya 
Hah işte bu sebep yüzünden 
Tamam mı cancağızım? 
Tamam mı?! 
 
Bir annenin iki göğsü, iki evlât için, her sabah 
Kıyamet sancıları çeke çeke Drina’ya yaslanır. 
Efsanedir öylesine mahzun ve gizemli 
Kaç asırdır öyküsünü işte böyle seslenir. 
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KIRGIZ-ISIK GÖL EFSANESİ 

 
Yanarlar, pişerler Isık Göl aşk-ı narına 
İki yiğit düşer dalgalanmış sularına. 
 
Destandır dillere; eşsiz, benzersiz görünür 
Bir kız için iki dünür gelir iki dünür,  
İkisi de yiğit, ikisi de cesur ve hür 
Yanarlar, pişerler Isık Göl aşk-ı narına 
 
Suyu çalkalayıp kıyılarda esiyorlar, 
Bir aşk için hergün, birbirini kesiyorlar 
Efsunkâr Isık Göl, bakışları bahar ve nar 
İki yiğit düşer dalgalanmış sularına. 
 
Efsaneye göre,  
Dediğim gibi işte, 
Güzelliği dillere destan Isık Göl adlı kıza  
İki dünür gelir doğudan ve batıdan.  
Hem de; bunların biri ötekinden üstün,  
Öteki berikinden daha kahraman,  
Akıllılar, yiğitler; of aman aman! 
 
Isık Göl, Isık Göl, bir yüreğe iki sevda sığar mı? 
Sığar deyip, sever aynı şekilde her iki genci  
Sever sevmesine amma  
Hangisini seçeceğini bilemediğinden  
Göl edip akıtır gözyaşlarını.  
 
İşte,  
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Bugün  
Çalkalanıp duran bu tuzlu su, bu göl  
Dünyalar güzeli kızımız Isık Göl’ün  
Gözyaşlarından   
Ya iki genç?  
Onlar da Isık Göl’ü çok sevmişler,  
Ama ne var ki ikisi de  
Kavuşamamış genç kıza.  
 
Birbirlerine kızan bu iki genç,  
Dönmüşler memleketlerine,  
Yakaları kurtulmamış 
Sıkıntılardan… 
Biri,  
Doğudan geleni  
Ulan Rüzgârı adını alıp esmeye başlamış;  
Öbürü, 
Batıdan geleni 
San -Taş Rüzgârı adını alıp  
Tersine tersine başlamış esmeye  
İki genç de  
Birer rüzgâr olmuşlar anlayacağınız  
Öfkelerini,  
Kızgınlıklarını duyurmaya başlamışlar etrafa… 
Günümüzde dahi Isık Göl üstünde kavgaya tutuşmuşlar 
Esip dururlar, uğultuları ondan. 
Çalkalanıp ağlar dünyalar güzeli Isık Göl de,  
Her ikisine sevdasından… 
* 
Ben bu göllerin, bu suların âşığıyım hemşehrim 
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Su güzeli düşlerim var hayatımı süsleyen, 
Çağıltılı her şelâle, beni bende besleyen… 
 
Su üstünde esen rüzgâr, sevdamızın kanıtı 
Kıyılarda köpük köpük hasretin saltanatı 
Dalgalar, dalgalar suların coşkun atı 
Çıksın gene bahardan, gelecek baharlara. 
 
Aynadır duru sular, içinden gökler akar 
Bulutların uykusu derin sularda gizli 
Haritayı delen ses, dönmüş yüzüme bakar. 
 
Kökleri ağaçların, uykusuz gecelerde 
Suların göğsüne uzanan sıcak eldir. 
Isık Göl, Isık Göl; hasretimin goncası 
Efsanen var bi tanem, öyküsü unutulmaz,  
Güzel üstü güzeldir… 
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TÜRKMEN - KIRK KIZ ATA EFSANESİ 

 
Koca karınlı, koca kafalı Koca Köymen 
Uzatmış başını bulutlara, almış omzuna güneşi 
Gölgesinde nehirlerin, derelerin uğultusu 
Binbir çeşit kuş cıvıltısı eteklerinde. 
 
En uzak mesafelerden, dört bir yönden görünür 
Türkmen yurdu burasıdır diye  
Bir imparator edasıyla haykırır yedi iklime 
Dağların şahı, koca karınlı Koca Köymen hey… 
 
Dağ sinesi taşdır amma duyarsızdır sanmayın 
Köymen Dağı insan gibi ağlar, öfkelenir, parlar 
Türkmen ili düşlerini dahi Köymen’den alır 
Acılarını, sevinçlerini Köymen’e bırakır. 
 
Dokuz köşesinde dokuz iklim, doksan efsane 
Köymen, dokuz tuğ rüzgârlı bıçkın delikanlı 
Yaylası var tepesinde çadırlardan kenti var 
Gökle yer arasında koca direk, ala bahar… 
 
Günlerden bir gün, 
Eşkiyalar tarafından yağmalanır obalar, 
Yakılır, yıkılır oba oba otağlar, çitler. 
Kırk kız arkadaş, kırk kınalı kız  
Sığınırlar Köymen Dağı yüreğine 
Yalvarırlar : 
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 “Bu kâfirler bizi görmesin.  
Dağ yarılsın, içinde taşa dönüşelim biz de.”  
 
Kırk dudaktan kırk duadır aynı göğe aynı anda yükselir 
Makam-ı muradca kabul olur bu dilek 
Yarılır Koca Köymen Dağı yarılır,  
İçine girer bu kırk kız,  
Hepsi birden taşkesilir.  
 
Dedik ya 
Dağ sinesi taşdır amma duyarsızdır sanmayın, 
Köymen Dağı insan gibi ağlar, öfkelenir, parlar diye 
Saklamıştır sinesine kırk kınalı kızı  
Ve taş yapmıştır her birini koca Dağ. 
 
Bugün 
Kırk Kız Ata adı verilen bu yerde  
Çeşitli şekillere benzeyen  
Kırk tane taş vardır ya bilirsiniz. 
Hani, 
Kimi yemek pişiren kıza,  
Bir başkası çamaşır yıkayan kıza benzemekte  
Elbette yemeğin pişmesi için  
Kocaman bir kazan olacak, 
Bu işle uğraşan kızın kazanı dahi  
Taşa çevrilmiştir. 
Günümüzde, su akmakta bu kazana 
Tepeden devamlı. 
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KAZAK-BAYKAL İLE ANGARA 

EFSANESİ 
 
Çin Seddi’nden Viyana’ya 
Seyhun, Ceyhun ve Tuna’ya 
Akıp giden, atlı, yaya 
Efsaneler, efsaneler. 
 
Kazak, Kırgız, Tatar, Çuvaş 
Gâhi ırmak, gâhi bir taş 
En iyi dost ve de sırdaş 
Efsaneler, efsaneler. 
 
Balkan, Kerkük, Kıbrıs, Tebriz 
Çağlar çağı bizdeki biz 
Irmak, ova, dağ ve deniz 
Efsaneler, efsaneler. 
 
Kaval çalan çoban Ali 
Yol göseteren Eren, Veli 
Yosun gözün akan seli 
Efsaneler, efsaneler. 
 
Konuşan yel, ağlayan kuş 
Susan dere, tepe, yokuş 
Muhteşem bir sonsuz oluş 
Efsaneler, efsaneler. 
 
Eşikiyadır yolda duran 
Şifacıdır yara saran 
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Gurbetten sılaya varan 
Efsaneler, efsaneler.  
 
Ya bir şehir, ya bir nehir 
Bazen derman olan zehir 
Aslı Kerem, Zühre, Tahir 
Efsaneler, efsaneler. 
 
Anlatıdır, söylencedir 
Coğrafyadır, güvencedir 
Burcu burcu öz Türkçe’dir 
Efsaneler, efsaneler. 
 
* 
Gelelim konumuza 
Baykal ile Angara Efsanemize. 
 
Sbirya derler altı ay gece, altı ay gündüz 
Sınırsız coğrafyanın sırtında giysidir kar ve buz 
Kurt sürülerinin çektiği tahta kızaklar üstünde 
Nice kutup düğününe gelin taşıdık hanım hey! 
 
Irmakların, göllerin buz kestiği her mevsim 
Kara kirpiklerin donardı, buz tutardı kaşların 
Ey ki ey Sbirya Beyi Baykal’ın yüreciği güzel kız 
Seni düşlemekten, adını yazmaktan buzul göllere 
“Zarlık Zarlık!” diye inlemekten başka neyi vardı söyle 
 O yiğitler yiğidi Angara’nın?! 
 
Aldı sözü Angara: 
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Baban Baykal, ah o benim muhterem büyüğüm 
Ah o benim can babam oy babam oy! 
Neden böyle davranır bana, böyle ters ve negatif? 
Düşünürüm bulamam, anlasam, anlatamam… 
Aldı sözü Baykal kızı Zarlık: 
 
Sbirya’da buz kokulu dağlarım 
Bu sevdadan “zarın zarın” ağlarım 
Beyaz dünya, ben karalar bağlarım 
Kaçır beni, buralardan Angaram… 
 
Aldı sözü Angara : 
 
Seni sevdim diye Sbirya Beyi 
Babandır; yakıyor, yıkıyor inan her şeyi, 
Bir ölüm kokusu sardı ülkeyi 
Bilmem ki sevdiğim, ne desem bilmem? 
 
Aldı sözü Baykal kızı Zarlık: 
 
Sırrımızı nasıl öğrendi, nasıl babam? 
Sanki üç dağ çöktü, yıkıldı arkam 
Gülmüyor yüzümüz, gam üstüne gam 
Kaçır beni buralardan, yiğit Angaram. 
 
Aldı sözü Angara: 
Babanla son bir defa konuşayım mı? 
Bu gönül işidir, danışayım mı? 
Az kaldı bir tanem, bekle tamam mı? 
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Bundan başka sana, ne desem bilmem? 
 
Ve 
Varır 
Çekinmez 
Çalar kapısını  
Sbirya Bey’inin 
Ve 
Söyler 
Anlatır 
Aşklarını bir bir 
İzin ister beyler beyinden. 
 
Buzul dağlardan ses gelir, 
Ses gelmez kız babasından. 
Susar ve bir kat daha buz tutar cümle ırmaklar, göller 
Dinler yiğit Angara’yı 
Sallar başını 
Ve 
Gösterir işaret parmağıyla 
Buzdan kapıyı, 
Bu “çık git” demektir  
Çık, git! 
 
Yiğitler yiğiti çekip kapıyı çıkanda 
Baykal’ın narasından dört buzul dağ gümbürder sanki 
Yumruğunun etkisiyle deprem olur sanki 
Ve yüzündeki karlar erimeye başlar öfkenin ateşinden. 
 
Töre gereği bir hareket değildir bu yapılan 
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Angara’ nın yaptığı sığmaz hiçbir şeye 
Ulular meclisi toplansa ferman keser idama 
Sbirya Bey’i kudurmuş canavarlar gibi çıkar dama 
Ve güzeller güzeli kızı Zarlık’a 
Bağırır da bağırır… Bağırır hanım ey… 
 
Tutar elinden kızının 
Alır götürür uzak diyara 
Öldürmeye karar verir kızını 
Töredir bu Bey derse devlet demiştir, 
Bey buyurursa devlet buyurmuştur. 
 
Önce; ora senin, bura benim dolaştırır kızını 
Yüreği elvermez babanın yavrusunu öldürmeye 
Bırakır yüce buzul dağının eteklerine, 
Terkeder oracığa, kendi kaderiyle ölsün diye 
Sonra, 
Biner beş kurt çekimli saltanat kızağına 
Döner yurduna tek başına… 
 
Yakışıklı yağız delikanlı Angara 
Merak içindedir, sevdiceği nerededir diye. 
Evet, töreye ters düşmüş 
İstemiştir Zarlık’ı babasından,ama, 
“Sevda bu n’ideyim, kimim kimsem de yok ki” 
Diye söylenip gezer olmuş meydanlarda. 
 
Sbirya Bey’inden ne korkmuş, 
Ne de ona karşı gelmiş;  
Diyememiş hiçbir şey 
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Yönünü kuzeye çevirip  
Çekip gitmiş 
Söylene söylene…  
 
Baykal , Baykal, zalım Baba; 
Beyler içinde bir taş yürek bey. 
Aradan birkaç zaman geçince, 
Yaptığından pişman olup yüzüstü yatmış, 
Kapaklanmış yere, 
Kaygısından, gücünden yer oyulup,  
Dipsiz, derin bir göle dönüşmüş yer oracıkta. 
Ve  
Oradan çıkan su, inceden,  
Usul çağıltılarla aka aka 
Angara’nın izinden gidip  
Büyük bir nehre çevrilmiş gelinim oy, sunam oy! 
Sbirya derler altı ay gece, altı ay gündüz 
Sevdasız coğrafyanın yüzünde giysidir kar ve buz 
Kurt sürülerinin çektiği tahta kızaklar üstünde 
Nice kutup düğününe gelin taşıdık da ağam hey! 
Zarlık ile Angara’nın düğününe taşıyamadık işte 
Bey gururu,  
Bey kararı üstün geldi sevdadan 
Yazık! 
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KAZAK 

AĞLAYAN MAĞARA EFSANESİ 

 
 

Ağlayan Mağara’nın gözyaşında ben varım 
Ben varım “Altın Kilit” öyküsünde Ülker Kız. 
Çimkent denen bu yerin dilinde türkülerim,  
Taş içinde yürek gizli şu kâinat biliyor; 
Men bülbül, sen kızıl gül Ülker kız… 
 
Ateş yanar seher vakti özümde, 
Külüm çıkar akşam üstü közümde 
Han babana yalan yoktur sözümde 
Fukarayım diye seni bana vermiyor, 
Bir kaderki gül yüzünü göstermiyor son yıldız, 
Men bülbül, sen kızıl gül Ülker kız… 
 
* 
Nerede bir Türk varsa, nerede hürse insan 
Gülüyorsa içten, ana, baba, bebe 
Ve Türkçe şakıyorsa lisan 
Orada yaşayan efsaneyiz, baharız 
Orada men bülbül, sen kızıl gül Ülker kız… 
 
* 
Büyük yar’da ağlayan bir mağara 
Sana ağlar, bana yanar sevdiğim. 
Ağa kızıymışım, şuna bakın hele 
Söz geçmiyor söz, bu deli yüreğime… 
* 
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Efsanemiz şöyle: 
 
Eski handa, han kızı 
Vurulmuş yoksul çobana 
Bir katı yürek vermiş Tanrı 
Han kızının babasına, 
“Olmaz! Yakışmaz!Vermem!” 
* 
Aşk bu, dinler mi han, ağa, çoban? 
Aşk bu, kutsal ateş içinde insan… 
Aşk bu, kar yağar dışarıya, içerin Nisan… 
* 
Öğrenir öfkeli baba aşkı 
Hakim olamaz kendisine 
Çobanı taşa, kızını kırlangıca çevirir… 
* 
Gidin bakın “Altın Kilit” diyarına ne olur! 
Çobana benzer bir taş  
Yaş akar gözünden durmaksızın, yaş… 
* 
Yolcular gelip geçer her Cuma 
Obanın imamları dizin dizin… 
Ağlayan göze başına dikilen kızlar 
Delikanlılar, yavuklular 
Dilek dilerler her mevsim… 
Ülker kız, canda can, sevdalım 
Aşkım, sultanım, hevesim… 
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TÜRKMEN-ISPANAK EFSANESİ 

 
Kızlar bilirim kızlar, efsaneler içinde 
Bakışından bin efsane okunur 
Halılarda nakış nakış yüreği, eli 
Kızlar bilirim kızlar,  
Türkmen güzeli.. 
 

Yedigen yıldızların yedi kez sevdalandığı 
Kızlar bilirim kızlar, efsaneler içinde 
Güvercinlerin, serçelerin yuvalandığı 
Nice yiğitlerin bir görüşte yandığı, 
Barışa gül açan kızlar bilirim nazlı, işveli 
Türkmen güzeli… 
 
* 
O 
Bir padişah kızı 
“Ay desen ağzı 
Gün desen gözü 
Ak kumaş gibi yüzü 
Kalınca kaşı 
Tel tel zülfü… 
Ne kadar genç varsa yanda, yörede, ülkede 
Cümlesini 
Ateşten alıp suya 
Sudan alıp ateşe  
Atar da atarmış... 
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Padişahlar, şehzadeler 
Elçiler, dünürcüler 
Peş peşe dökülmüşler… 
 
Gelenlerde hüner üstüne hüner 
Yılan oynatanlar, arslanla dövüşenler, 
Saraydan elma kaçıranlar 
Kılıç kılıç vuruşanlar, 
Güreşenler, 
Nice nice maharetler, 
Gelenlerin noksanı yok, fazlası var… 
 
Sonunda  
O 
Kız 
Dayanamayıp 
Çıkmış köşkten dışarı 
“Benim ne günahım var Tanrım? 
Saray dolu ağzına kadar  
Gösterişler, beceriler, güçlüler 
Onlar sayısız, ben ise yapayalnız… 
Güç ver, kuvvet ver bana Tanrım ! 
Beni, ey Tanrım beni 
Herkesin yediği bir ota çevir 
Koy yesin hepsi beni, 
Darılmasın hiç birisi 
Kabul et dileğimi !” 
 
Ve  
Tanrı  
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Kabul etmiş 
Kızın dileğini 
Ispanak otuna çevirivermiş oracıkta…”(*) 
 
İşte efsane bu… 
* 
Kızlar, analar, bacılar, güzeller  
Ve gelinler bilirim bizim ilde efsanelerde; 
Gözü yaşlı dağ başı gelinleri 
Taş yamaçların süsü, öyküsü onlar 
Dolunaylı gecelerde inerler göllere 
Işım ışım ışıyıp yıkanırlar sularda… 
 
Türk’ün-Türkmen’in gelinleri bunlar 
Yayla gecelerinin en parlak yıldızı 
Suların derelerde sonsuza akan uğultusu 
Acıklı sevda türkülerinin bir yanında üzüm gözlü 
Kınalanmış şafakların hüznünde 
Türkmen gelinleri… 
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TÜRKMEN 

İKİ AT YOK EFSANESİ 

 

Toplumsal bir hakikattir efsane 
Dilden dile, kulaktan kulağa… 
Düşlerin, özlemlerin sözlerden resmi 
Uzanır yakından, taa en uzağa… 
 
Türkmen eli şen olur 
Bir baksan gülşen olur 
Anlamsız hiçbir şey olmaz 
Dağ, taş, ova, göl, ağaç 
Duysan, unutamazsın 
Acın olur, neşen olur… 
 
Ya zengin kız, fakir oğlan 
Ya eşkıya, ya uçan kuş 
Her birinin öyküsü var güzelim 
Asırlardır okunmuş. 
 
Zaman eski, çağ eski 
Varsın olsun o ne ki, 
Yürek diri, bellek hoş 
Taşır yüzyıllar ötesine 
Yük ne ki? 
 
Milletin yazdığı 
Yazıp da hâfızaya 
Nakışlayıp kazdığı 
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Sonra da siyim siyim 
Ağladığı ibretlik efsaneler… 
 
Yollar, yamaçlar, sular 
Kervanlar, köprüler; çınar 
Hepsi birbirine yanar 
Gurbetlik efsaneler… 
 
İnsan dönüşür 
Dönüşür ya kuşa, ya taşa 
İnsan dönüşür, düşer 
Hiç sönmeyen 
Aşk denilen ataşa. 
Sözü geçmez olur 
Kavim kardaşa. 
Türkü yakan insandır hey! 
Kara gecede, kara taşa… 
 
* 
Türk’üm, Türkmen’im 
Bu coğrafya hep benim 
Dere kenarında salkım söğüt 
Gül dalında yemenim… 
Türk’üm, Türkmen’im 
Bir efsane anlatsam 
Zamanı yenilerim… 
* 
Gelelim 
“İki at yok” efsanemize… 
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Zamanlar içinde zaman 
Çobanlar içinde çoban 
Yaban atlar çobanı hey! 
Günlerden bir gün 
Ansızın, haber vermeden 
Atların sahibi 
Çıka gelir… 
 
Güvenmez çobana 
Güvenmez hiç kimseye… 
 
* 
Yağız atlar ülkesinde kar, bora 
Sabır, kara dağları mutlak yenmeli. 
Sen ne dersen de, yukarılara 
İnsan, seçtiği çobana güvenmeli. 
 
Çoban da çoban olmalı hani 
Bilmeli sürü nerde nasıl doyacak? 
Çare bulmalı yokluğa, yoksulluğa 
Yoksa gökten, olumsuzluk yağacak… 
 
Çoban, çoban, can çoban 
Kavalını çal çoban. 
Yalan yanlış ezgilerle uyutma 
Sana emanet sürünü. 
Bil ki, dualarla vermiştir analar 
Azığını, dürümünü… 
 
* 
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Efsanemizdeki çobana güvenmez ağa, 
Sayar atları birer birer. 
O da ne? 
İyi cins iki at yok… 
Kızar bey, bağırır, çağırır 
Yıkar ortalığı… 
 
Aramaya koyulur iki atı 
Bizim çoban aramaya… 
Bulamazsa iki atı 
Öldürüleceğini tahmin eder 
Korkar, titrer 
Gece, gündüz arar da arar… 
 
“İki at yok! 
İki at yok!” 
Sürekli tekrarlar durur 
“İki at yok! 
İki at yok!” 
  
Gecenin bir yerinde 
“İki at yok! 
İki at yok!”  
Diye tekrarlarken çoban 
Kuşa çevrilir aniden 
Döner dolaşır göklerde şimdi 
 
“İki at yok!” diye uçan kuş gördüğünüzde 
Biliniz ki bizim çobandır o… 
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ÖZBEK 

FERHAT DAĞI VE ŞİRİN IRMAĞI 
 

Dün, sırtlandığın yük değilse, üzülme! 
Bugün, dünün meyvesi. 
Olmaza olmaz deme, ya olursa ansızın 
Senedin mi var elinde söyle?! 
“Zınk” der durur kamyon, kopuverir freni 
Yel hızı söner, yağız at topuğunda 
Kırık sesle dolaşma, ses kat sesine renkten 
Ara, sor, soruştur, düşün, bul 
Boyun bükme ömür boyunca 
Kaçma gerçekten… 
 
Aşk üç harf, sevda iki hece 
Vurgun yediysen iflasının ilanı… 
Dünya, öykülerden alır döngü hızını 
Dünya, yutmuş, acımamış 
Sultan Süleyman’ı… 
 
Dağ zikkesi çakılı ağır yük 
Sırtında gölgeler böceklerle oynaşır. 
Yol, büklüm büklüm dolanır 
Sen, yol üstünde dağ yolcusu 
Bağrı yanık… 
 
Ferhatlara bak, cümlesi boylu poslu 
Yiğit, yakışıklı, deli yürek 
Şirinler iner köşklerin bahçelerine nazlı 
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Şirinler, sesiz, ürkek, ceylansı… 
Türk coğrafyasının her yerinde 
Ferhat – Şirin öyküsü yaşar, 
Benzer birbirine hepsi. 
 
Özbekistan anlatımı aynen şöyle : 
 
“Baba miras olarak bir sandık bırakır oğul Ferhat’a 
Sonrası malum… 
Sandıkta ayna, aynada Şirin… 
Baktığında aynaya, bayılır, düşer 
Arkadaşı Şapur  uyandırır, 
Düşerler yola 
Aramaya başlarlar aynadaki güzeli… 
 
Gide gide Beykabad’a varırlar 
Beykabad susuz, 
Beykabad uykusuz 
Cümbür cemaat dağlar delip 
Seyhun’un suyunu getirmek için 
Seferber olmuşlardır. 
Başlar, taş işçiliğine Ferhat ve arkadaşı 
Yağız, yakışıklı, başarılı Ferhat’ın 
Yiğitliği Bekabad Melikesi Gülçehre’ye 
Ve yeğeni Şirin’e kadar ulaşır. 
 
Ne yazık ki 
Şirin’in güzelliğine vurgun olan İran Şahı Hisrov 
Asker gönderir, savaş çıkarır, kan akıtır 
Şirin uğruna… 
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Şirin: 
“Seyhun’u veya Akderya’yı  
Kim bu şehre akıtırsa 
Evlenirim onunla…”der. 
 
Ferhat, başlar dağı yarmaya, 
Hisrov baş vurur hileye… 
 
Gece bol miktarda saz, çalı, hasır 
Serdirir boydan boya Hisrov. 
Işıl ışıl akan bir ırmaktır görüntüsü bunların 
Ve şirin görünce su akan bu manzarayı 
Çaresiz kabul eder Hisrov’la evlenmeyi… 
 
Ertesi gün, 
Sabah olduğunda 
Bunun bir oyun olduğunu anlayan Şirin 
Koşa koşa, ağlaya ağlaya at sürmüş Ferhat’a doğru 
Ferhatt’a Şirin’ine doğru at üstünde, 
Aralarında Seyhun 
Uzanmış akıyor vadi boyunca… 
 
Ortada Seyhun 
İki yakasında iki sevdalı 
Uzattığında elini Ferhat, 
Dönüşüverir dağa… 
Şirin de gözyaşlarını akıta akıta 
Nehire dönüşür… 
 
İşte o günden bu yana 
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Seyhun kıyısındaki dağın adıdır Ferhat 
Ve 
Seyhun’a katışan Irmak’tır Şirin… 
* 
Yoksul avuçlarında aşk güneşleri 
Aynalanmış bir zamandır sulardan akan. 
Yıldızlar senfonisi dolunay bakışında 
Yanarsa böyle yanar işte, 
Bizim elde her sevdalanan… 
 
Bir sevda, bir ağaç, bir göl, bir ırmak 
Bir acı son dağ zirvesi kar, buz… 
Sınırlar aşan aynı efsane ışıklanır içimizde 
Bu millet yaşar efsanelerle 
Yaşar sonsuz… 
 
Gök çullanır dağ omzuna, çatırdar dağ 
Suyun fısıltılarında badem çiçeğinin mor uykuları 
Türk illerinde simgesidir en büyük sevginin 
Bizim Ferhat ile Şirin… 
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KIRIM-DENİZDEKİ KALP EFSANESİ 

 
“Kırım’dan gelirim adım Sinan’dır 
Kılıcımın suyu kandır dumandır 
Haber geldi Macar Tuna’ya inmiş 
Haddin bildirmeğe ahdım yamandır. 
 
Gâh köle olursun, gâhi de asi 
Er sözün fehmetmez elin kahpesi 
Gizli işim yoktur  bilmeyen varsa 
Dizin kırmak olmaz meydan burası 
 
Kırım’dan gelirim atım Araptır 
Gizlenme Nemçeli meydan burdadır 
Macar illerinde bilmeyen varsa 
Meydan okumakçün Sinan buradadır.” 
 
Bu türküler var ya bu türküler 
Bin efsaneden süzülüp gelen 
Dili dlimden, özü özümden 
Bizim olan bu türküler ah! 
 
Gedik Ahmet Paşa atında 
Gömgök ter içinde dağlaşmış sırtı 
Stalin sürgünleri, kırarak zincirleri 
Aşıp gelmekte engeli, bayırı; 
Kayırı Türk’ü  Mevlâm, biliyorum kayırı… 
 
Nüksetmiş sıcak deniz hastalığı Rus’un 
Bu top sesi, bu kanlı çizme izleri ondan 
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İştahası kabarmış emperyalist devlerin 
Demeç demeç üstüne beyaz camda sıradan… 
Ağlama kaderine Kırımlım, üzüm gözlü sultanım 
Ben senin yanındayım… 
 
Yangın çıkmış diyorlar 
Akmescit, Bahçesaray kütüphanelerinde yine 
Doğru mu? 
Yine sular ısınmış, sınırlarda kan sesleri 
Üzülme… 
Ben senin yanındayım… 
 

Kokulu mendilimi göğsünde sakalayan yâr 
Sivastopol limanında suya benziyor 
İçi kan ağlıyor aslında  
Sanmayın ki bahtiyâr… 

 

İki kardeş yüzmekte denizlerde bak yine 
Uzaklarda küçük kardeş, su kralının sarayında 
İmkânsız kurtulamaz gayri, en dipte 
Korkak büyük kardeş, korkak mı korkak 
Yardım çığlıklarını duysada kardeşinin 
Yardıma koşmaz da, kaçar 
Tutunup tırmanır kıyıdaki tepeye… 
 
Sevdalı dalgalar küçük kardeşi 
Konuk eder deniz dibinde. 
Dalgalar, en duygulu varlıklardır  
Kulak tıkanmaz dalga sesine… 
 
Korkak kardeşin düşer peşine dalgalar 
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Yakalayıp onu çekerler deniz içine 
Boğarlar… 
Acımazlar… 
 
Deniz kraliçesi sevdiği küçük kardeşi 
Konuk eder sarayında 
Gözyaşları inciye döner, saçları mercana. 
Korkak, kaçak büyük kardeşi 
Balıklara yem diye parça parça atar… 
Fakat, 
Hiçbir balık yememiş korkağın kalbini 
Deniz bile iğrenmiş bu kalpten… 
 
Dalgalar, o günden beri 
Öfkelenip atarmış kıyılara o kalbi 
Ancak, gören bile olmazmış… 
 
Öfkeli dalgaları görürseniz sahillerde 
Bilin ki o kalp sebebiyledir… 
 

Kırım’dan gelirim adım Sinan’dır 
Korkak kardeşim var, halim dumandır 
İnsan kardeşine böyle mi yapar? 
Beklerim yolları, hayli zamandır. 
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GAGAUZ  

KERVANKIRAN YILDIZI EFSANESİ 

 
 
Kuzeye giden kervanlar 
Yorulmuşlar gide gide 
Dinlenmeye durmuşlar. 
 
Gece, gece, kışlı gece 
Sonu gelmez başlı gece 
Kurt ulur, kuş susar 
Ruhu telâşlı gece 
 
Dinlene kervan dinlene 
Kar yağıyor göklerden 
Isınmalı, nasıl gene? 
 
Donar koca kervan 
Donar insan insan 
İşte o günden beri 
Küçük araba yıldızının 
En tanınmışına 
İsim konmuş “Kervankıran…” 
* 
Köroğlu, Dengiboz, Tepegöz 
Gan-Kişi öykülemesinde Oğuzlamam hey! 
Aşık Garip çıkar gelir zamana karşı 
Konuk olur Arzu ile Kamber’e sevdalanam hey! 
Simurglar, dev kanatlar, periler 
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Atlar, yılanlar, olağan dışı varlıklar 
Tarih öncesinden çıkar gelir kitaplara 
Rengârenk ses olurlar… 
 
Bu sesler, bu destanlar 
Bu efsaneler tekmili bizim 
Gagauz’dan bir yâr sevdim 
Dilsizim… 
 
(G)etirin tarihin koynundan hatıraları 
(A)lın, alın; toparlayın getirin. 
(G)etirin destan yazan bütün kahramanları 
(A)l ateş içindeyim; beklemeyin getirin. 
(U)zak demeyin sakın, durduğum yere benim 
(Z)amanı eleyin getirin, birleştirip lisanları… 
 
(G)öğe bakın gök nasıl lekesiz, yamalı değil 
B(A)kın bakın da, yol çizin bulutlardan… 
Ve(G)agauz gecesinden üç karanfil getirin 
Sen (A)ğlama yeter ki ey kara gözlüm! 
Ben d(U)rurum Tepegözce köprüde 
Gagau(Z) türküleri sarsın gecemi yine… 
…………………….Yeterki sarsın 
…………………………Ben ağlarım geceye 
…………………………..Sen susarsın…. 
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1)KAYGUSUZ ABDAL’A DAİR 

 
Hâl ehli, dervişân gönüllü ve Kızıl Elma ülkülü, Anadolu'yu 
aydınlatan Antalyalı bir "gönüleri" olan Kaygusuz Abdal'ımızı, 
yeni çağın yeni Edebiyat Akımı Gülce'nin şiir türleri ile 
sunmaya çalıştım.  
 
* 
Evet, Alevi değilim. 
Araştırmacı kalemimiz ve sevgi dolu gönlümüzle, çıktık yola… 
Kaygumuzu ve gönül sızımızı Kaygusuz erenimizde bulup 
yansıtmaya çalıştık. Aslında Alevi-Bektaşi geleneğine bağlı 
dost ve arkadaşlarımızdan yardım da alabilirdim. Ama, istedim 
ki; “katıksız, saf, yalın bir duyuş ve düşünüş ile; önemli bir 
Anadolu Abdalı’nı destan edeyim.”  
 
* 
Ona, çoğunlukla “Kaygusuz Sultan”, “Baba Kaygusuz”, 
“Kaygusuz Baba”, “Kaygusuz Abdal”, “Kaygusuz Sultan Abdal” 
denilmiş. Kendisi şiirleri ve düz yazılarında en çok “Kaygusuz 
ve Kaygusuz Abdal”ı kullanmıştır. Ayrıca birkaç şiirinde 
tasavvufi anlamda “kul ve miskin” sıfatlarıyla “Kul Kaygusuz, 
Miskin Kaygusuz, Miskin Sarayi” adlarını benimsemiş. 
 
O bir Beyoğlu… O Alaiye (Alanya) Beyinin oğlu. Kimilerine 
göre, babası taraından tasavvufî eğitim alması için Abdal 
Musa Sultan’a öğrenci olarak verilmiş; efsaneye göre ise, oku 
ile vurarak yaraladığı bir ceylanın peşinden koşarak gelmiş ve 
Abdal Musa Dergâhına bendolmuştur. Esas adı Gaybî iken, 
tasavvuf neşesini aldığında üstadı ona “Kaygusuz” adını 
vermiştir. Hangisi olursa olsun, o, Alanya ve Antalya’ nın en 
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önemli değerlerinin en başında gelen muhteşem bir şair-
yazar, şahane bir gönül mimarıdır. 
 
Biz onun ve ruh güzelliğinin etrafında kaygulu ve sızılı bir 
kelebek uçuşu yapmaya çalıştık. Ondan ve onun menkıbe 
olmuş hayat öyküsünden, düşünce ufkundan hız ve ilhamla, 
kendi kaygumuzu ve sızımızı harmanlamaya çalıştık. 
 
Bu çalışmamız, bir menakıbname veya bir biyografik 
çalışmadan çok, dillerden düşmeyen, gönüllerde taht kurmuş 
bir erenin izinden giderek zamanımıza ve insanımıza o güzel 
insanı anlatma gayretimizdir.  
 
Çalışmalarım sırasında baş vurduğum kaynaklar, tarihî olayları 
anlatan eserler olmayıp, halk muhayyilesini ve duyuşlarını 
yansıtan eserler olmuştur. Bu yüzden, tarihçi gözüyle bu 
çalışmamıza bakacak olur iseniz, belki de eleştirilecek yan ve 
yönler görebilirsiniz.  
 
Başta Anadolu olmak üzere, Mısır, Irak, Suriye, Edirne ve 
Rumeli coğrafyasına Türk’ün öz dilini ve imanını mühürleyen 
bir Anadolu dervişiyle benim gibi bir şairin yürek buluşması 
olarak ele alacağınızı umut etmekteyim. 
 
Bu Anadolu coğrafyasını Alevi-Sünni; Kürt-Türk vb yapay 
söylem ve eylemlerle bölmek isteyenlere, bu çalışmamız 
inşallah güzel de bir cevap olur.  
 
Buyurun birlikte gezinelim Kaygusuz Abdal’ımızın destanlaşan 
dünyasını.. 
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2-)YARALI CEYLAN ve AVCISI 
 
      
 
 
              ”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  
……Efsane efsane getirir bize  
……Çoğaltır umut umut bu halkın gücü.  
 
Olmazı oldurur, yakar ateşi  
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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.  
……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 Dağı’nda, Kop Dağı’nda cereni  
Seğmeni, efesi, dadaş, yâreni  
Farıtır birliği bu halkın gücü  
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……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  
……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  
Gaybî 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  
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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  
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 görse idim 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  
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Akar kanı, koşmaya başlar  
Geyik önde yiğit arkasında  
Aşarlar dere, tepe, düzlük, ova  
 
Bir geçite gelirler ki, soluklanır Bey oğlu  
Ve gene seslenir Veyselce:  
….Bu dağlar avcumun içidir benim  
….Arar da bulurum iz ile seni  
….Düşmüşüm peşine asla vaz geçmem  
….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.  
Bey oğlu  
Kan ter içinde 
Dayanır dergâhın kapısına…  
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Birkaç derviş onu karşılayarak,  
………….Ne istediğini sorarlar.  
 
Anlatır Bey oğlu 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  
Bey oğluyum Alanya’dır meskenimiz yurdumuz  
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  
……Tekkenin kapısına  
………….Nur yüzlü yaşlı bir şeyhtir  
……………..Abdal Musa çıkar gelir  
…………………Sorar:”Gürültüyü kim  
……………………Eder düşünmeden? “ 
 
Anlatırlar.  
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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, attığın ok bu mudur?” der.  
 
………..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…  
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3-) BEY OĞLU ABDAL MUSA TEKKESİNDE 

 
Bin asır tutar bazı uykular  
Yâr koynunda uyumak meselâ 
Anlatılmaz, anlatılamaz. 
Bir yavrunun ana kucağında 
Misler gibi düş kurmasını düşünün hele 
Misli bulunur mu?   
Bulunmaz! 
Ya musalla taşında, yâre gidiş kapısında 
Kısa bir uykuya ne dersiniz? 
Veya gözleri görmeyen bir insanın 
Uyuması nasıldır, aklınıza geldi mi hiç? 
Ham demirin alevden ocaklar önünde 
Tükenişi ve teslim oluşunun uykusudur  
Bey oğlu Gaybî’ nin kendinden geçişi. 
Varın siz tahayyül edin…. 
 
Dedi : 
-“Bir  
Daha 
Etmeye 
Böyle zulüm 
Ve atmayasın 
Her canlıya oku ! 
Her can azizdir oğul, 
Unutma ki sen de cansın 
Candan cana ok atılır mı?” 
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Cevapladı: 
 
-“Öperim elini, ayağını Sultanım, 
Özür dilerim, 
Hiç böyle düşünmemiştim. 
Avdır diye bizim oralardan 
Kovalaya kovalaya  
Gelmiştim.” 
 
Dedi: 
-“İnsan odur, her canlıyı bir tuta 
İnsan odur, öldürmeye yaşata 
İnsan odur, dost, kardeş, bacı, ata 
A Bey oğlu, sen seni bil sen seni 
Gücün varsa öldür de gel nefsini. 
 
İnsan odur, incitmeye gönülü 
İnsan odur, gönüllere dost gülü 
İnsan odur, eli, beli, dili 
Sağlam tuta; bil ey Gaybî sen seni 
Gücün varsa öldür de gel nefsini.” 
 
“Ve 
Feth 
Zafer 
Bir ceylanı  
Yaralamak hiç değil 
Gönüllere girmektir, 
Olmaktır kimsesizin kimsesi 
Olmaktır, kurtulmaktır hamlıktan Bey oğul!” 
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Utandı, 
Sıkıldı, 
Pişman oldu Bey oğlu 
Gök çöktü üstüne 
Yer yarılıp da gireydi içine 
Düşmeyeydi bu hale keşke… 
 
Ve ekledi : 
-“Sultanım, kabul eyleyin oğlunuz olayım 
Hizmetinizde olayım bir ömür, 
Kurtarın hamlıktan, pişirin, oldurun beni” 
 
Sultan : 
 
-“Bey oğlusun, zordur bu yola girmek 
Ve 
Çok yorucudur yolda ilerlemek 
Çile, sabır gerek. 
Düşersin, şaşarsın, yorulursun ay oğul, 
Pişman olursun sonra, 
Sarp ince, mihnet, dert, cefa yoludur bu 
Terk etmektir süslü kaftanları, 
Soyunmaktır benlik gömleğinden 
Terki bile terk etmektir Bey oğul, 
Belâyı ganimet bilmek senin işin değil, 
Kahrı da, lutfû da hoş görmek, bu başka bir iş 
Var git yoluna can oğul !” 
 
“Sonra, 
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Bir yanda süslü Dünya 
Öte yanda Cennet-Cehennemli ahret 
Bir yanda gece, gündüz; kış, yaz 
Öte yanda gam, neşe; gülmek, ağlamak 
Yokuş, iniş,  
Birbirine mukabildir hep 
Ve arasında insanoğlu… 
Var git yoluna, var git oğul… 
 
Sonra, 
Sancak beği pederin 
Razı gelmez bu olaya 
Koyuvermez saltanattan çileye oğlunu 
En iyisi sen 
İzin al da öyle gel kapımıza, 
Danış, düşün, karar ver de öyle gel katımıza 
Pişman olmayasın a oğul.” 
 
Durdu bey oğlu 
Durdu zaman 
Durdu güneş, ay, yıldızlar 
Yaralı ceylandan farksız şimdi 
Kımıldayası değil, kapaklanmış eşiğe 
Göz ağlar, gönül ağlar,  
Ceylanımda öz ağlar hey anam heyy!... 
 
Der : 
-“Pederim sizsiniz Sultanım, 
Bundan gayri gitmezem hiçbir yere 
Ayrılmazam bu eşikten, terk etmezem. 
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Gelmek var, gitmek yok; 
Ölmek var dönmek yok Sultanım…” 
 
Seslendi : 
“Tez 
Gaybî  
Beğimin 
Tıraş edile başı 
Giydirile erkân üzre 
Tac ü hırka 
Ve bağlana beline kemeri…” 
 
Terkeylemek tacı, tahtı, kaftanı 
İki diz üzre, edeble oturmak 
Giyinmek urbayı, hırkayı 
Takınmak kemeri 
El çekmek varlıktan,  
Yoklukta erimek yok olmak 
“Hiç” olmak kısaca, 
Gönül evinin duvarına  
Usta elinden besmeleyle çıkıp 
Sevinçten ağlayan bir kerpiç olmak 
Ah ne güzel, oh ne güzeldir ey Rabb’im… 
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4-) İKİNCİ KEZ DOĞUŞ 

 

Yola gir, ikrar ver 
Kaygusuz ol,  
İkinci kez doğ, 
Varsa başka bir yol 
Bilmiyorum 
Bilmiyorum… 
 
Kim olursan ol, 
Can ol o yeter 
Can içinde canı bul, 
Bil sen seni 
Yol kardeşi ol, 
Yoldaş ol gel, 
Nerede, ne zaman 
Kimden doğarsan doğ 
O ilk doğumdur, dünyaya geliştir; 
Biz ikinci doğuma çağırmaktayız seni 
Yol evlâdı ol bir kâmile diye sesleniyoruz. 
 
Kaygun, sızın dinsin istiyorsan 
Umuda yeşermek, ışımak, 
Yeniden doğmak dilersen 
Kaygusuz ol, gel yeter… 
 
* 
Bizim Kaygusuz  
Abdal Musa Sultan’ın huzurunda  
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Dar’a çekip özünü  
İkrar verdikten sonra,  
Yola girerken yani 
İkinci kez dünyaya gelmiştir. 
Silip atmıştır Gaybîliği, Bey oğlunu 
Biyolojik doğumunda verilen adı yok etmiş, 
Abdallardan bir abdal 
Kaygusuz Abdal olmuştur. 
 
* 
Anlatayım işit beni, 
İkrar nedir?  
 
Bilerek,  
Gönülden isteyerek 
Bir cem’ de  
Toplum ve Pir huzurunda   
Kişinin söz vermesidir. 
 
Kısaca:  
 
“Bismişah  
Ya Hak-Muhammed-Ali,  
Ya Hünkâr Bektaş-i Veli, 
İnsan-ı kâmil yoluna talibim,  
Elime, dilime, belime sahibim.  
Rıza şehrine girmektir dileğim.  
Olsun canlar şahidim.  
Eyvallah  
Nefes pirdedir, “ 
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Demektir, 
Söz vermektir. 
Şu halde cananım, 
Gir ikrar cemine,  
4 kapıya selam ver de gir 
Dara çekil Kaygusuzca 
İşit sana söylenecek  
Öğüt ve  duaları…  
 

* 

  
Desinler sana : 
 
“Söylediğin bizim  
Sakladığın senin.  
Eline, diline, beline,  
Aşına, eşine, işine  sahip ol  
Kendine reva görmediğini  
Uygulama başkasına. 
Bil kendini  
72 millet ve tüm canlara,  
Ehlibeyt ve 12 imamlara 
Sevgi, saygı göster. 
Canlar huzurunda,  pir huzurunda,  
4 kapı 40 makama 
İnsan-ı kâmil öğretisi üzerine   
Enel-Hak olmaya  
Çalışmaya söz ver, gel ! 
Ve  
Hak-Muhammed-Ali-Bektaşi yolunda  
Yürüyeceğine  
Halka, Hakk’a  Hizmet edeceğine 
Dair gel söz ver…” 
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Ve işit bir erenden şu sözleri: 
  
“Yolunu bir bil.  
Rehberini peder bil.  
Mürşidini pirin varisi bil.  
Yalan söyleme.  
Haram yeme, gıybet etme,  
Arkadan dedikodu yapma.  
Şehvetperest olma.  
Eline, diline, beline sahip ol.  
Kin, kibir tutma.  
Kimseye haset, garaz, inat etme.  
Gördüğünü ört, görmediğini söyleme.  
Elinle koymadığını alma.  
Elinin ermediği yere el uzatma.  
Sözünün geçmediği yere söz söyleme.  
İbretle bak, hilm (yumuşaklık) ile söyle.  
Küçüğüne izzet, büyüğüne hürmet  
Ve hizmet eyle.  
Oniki İmamı, Ondört Masumu bir nur bil.  
Hakkı her yerde  
Kendi özünde hazır bil.  
Erenlerin sırlarına eriş.  
Muhammed Mustafa’yı, rehber 

Ali-el-Murteza’yı gerçek mürşid bil.  
Özünü bu yolda böylece tut.  
Evveli Hu, ahiri Hu!..”   
  
Daha sonra da; 
 
 “...İkrarınız kadim ola, yüzünüz ak ola.  
İşiniz sağlam ola.  
Hak- Muhammed - Ali yardımcınız,  
Gözcünüz, bekçiniz ola.  
Bu ikrardan, bu (sözden) dönmeyesiniz.  
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Bir birinize muhabbetiniz bol ola.  
Hak yoluna inancınız daim ola.  
Pirinizin, rehberinizin yoluna canınız feda ola.  
Yol kardeşlerinize riayetiniz çok ola.  
Başınız devletli ola, ağzınız tatlı kala.  
Haramdan, zinadan, yalandan,  
Kinden, kibirden beri olasınız.  
Sağlıklı, mutlu olasınız.  
Malınız arta, Hakk’ a yaraya.  
Üçler, beşler, kırklar, yediler 
Erenler, evliyalar, âşıklar, sadıklar,  
Ayıklar, uyanıklar,  
Nesimi, Hatayi, Kızıl Deli,  
Pirim Hünkâr Hacı Bektaş Veli bu ahidde,  
Bu dem-anda ber-karar eyleye.  
Gerçeğin demine Hu !... 

Mümine ya Ali...”  
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5-) BEY OĞLU’NU ARAYIŞ 

 

Aradılar, aradılar 
Dergâhın çevresini 
Döne döne aradılar. 
Bir ceylanın peşin sıra 
Kayıp olan Bey oğlunu 
Yana yana aradılar. 
Dağları, ovaları, sahraları 
Bıkmadan, usanmadan 
Çepe çevre aradılar. 
 
Yok işte yok Bey oğlu'muz 
Yer yarıldı girdi sanki içine 
 
Alageyik kurban olam n'ettin söyle beyimi? 
Kan yaş ile doldurdun bak, ağlayan gözlerimi 
Yer yarıldı, dağ mı çöktü koşarken peşin sıra? 
Bir koç yiğit gitmedi ya Arabistan, Mısır'a 
Ahanda şu kan izindir bu yol boyu akmış bak 
Ala geyik inad etme, beğim nerde? Çabucak 
Söyle de bilelim;  
Yandım aman, ben yanayım dağlar oy! 
Toros yeli acı eser karaları bağlar oy ! 
 
Alageyik kurban olam n'ettin söyle beyimi? 
Nasıl aldın bir çırpıda göğsümden yüreğimi? 
Hani nerde, nere gitti,  kartal bakışlı yiğit? 
O yiğit ki çelik bilek, el değil bize ait... 
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Bir ok ile geçer idi oynaşan rüzgârları 
Yola çıksa eritirdi koca koca dağları 
Nasıl ettin, neler ettin? 
Söyle de bilelim; 
Yandım aman, ben yanayım dağlar oy! 
Yol gösterir belki bize dua dua beğler oy! 
 
Nihayet, 
Sonun başında, 
Başın en sonunda 
Kan izi, ayak iziyle ışıldarken zamanda 
Dalıverdi dergâhın çift kanatlı kapısından içeri 
Bir başkası... 
 
Baktı şaşırdı, 
Şaşırdı ovaladı gözlerini 
İnanamadı, 
Döndü baktı 
Yandı bir daha baktı. 
Çıktı nefes nefese dışarı 
..........."Bey oğlu buradadır, içerdedir  
...............Traş olmuş, bağdaş kurmuş, 
..........El pençe divan durmuş amanın da oy!" 
 
Koştular bir soluk, 
Bir soluk ki güvercin nefesi 
Bir soluk ki at terlemesi 
Yorgun ve meraklı... 
 
Söyleştiler, 
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Sordular,  
Nedenini 
Bir iyice anlamaya çalışıp 
Bekleştiler. 
Hattâ en yakın arkadaşı 
Hattâ sırdaşları verip ağız ağıza 
Deştiler zamanı 
Ama çaresiz kaldılar, oysa 
Kardeştiler... 
Yerinden bile kımıldamadı Bey oğlu 
Sedirin en serin ve gölgeli kısmında 
Sessiz sakin karanfil uykusundaydı 
Yusuftu ve düşmüştü baş aşağı 
Leyla'nın kuyusundaydı, 
Duvarlardan ses geldi, 
Bey oğlundan : 
................ "Hayır, gelmem!" 
 
Döndüler sonunda Alanya’ya, 
Döndüler ya nasıl dönüş bu 
Per perişan, elemli... 
Anlattılar iyice  
Olanı, biteni babasına... 
Fal taşıdır açıldı gözleri 
Koca Alanya Beği'nin... 
Bir anlam veremez, 
...."Efsunlamışlar yiğidimi, belli !" 
.......Der ve vurur ayaklarını yere, 
..........Çalar fesini mindere: 
............."Kahretsin!"  
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Alanya Sancak Beği 
Kurtarmak için yiğit oğlunu 
Baş vurdu Teke Beği'ne... 
Beğin beğe ricasıdır kırılmaz 
Nedeni bile sorulmaz elbette. 
Bahadırlarından Kılagılı İsâ' yı  
Gönderir Abdal Musa üstüne 
 
Kılagılı İsâ Beğ 
Varır tekkeye anlatır durumu, 
Gözdağı vermek için 
Sert çıkışır vesselâm... 
 
Olan oldu o anda 
İnmek isterken atından  
Ayağı üzengiye 
Takılır oyyy... 
Ve ürker at, 
Koşar oradan oraya 
Sürüklenir, yaralanır, şaşırır 
Kılağılı İsa Beğ 
Ve döner Teke iline 
 
Durumu öğrenir Teke Beği 
Toplar askerlerini 
Yürür Abdal Musa üstüne 
 
Yürür yürümesine lâkin 
Bu durum malum olur Abdal Musa'ya 



 

 

 397 

Dört-beş yüz müridi ile  
Semâ ede ede Teke Beği'ne doğru  
Yürümeye başlar, koca Eren oy anam! 
 
Teke Beği' de yakar bir ateş  
Alevleri göğe çıkar, 
Yakmaktır maksadı 
Piri, talebelerini... 
 
Hey ki heyyy... 
Vay civanım vayyy... 
Alev nedir, ateş nedir Ermiş'e ? 
 
Semâ ede ede 
Yürüdüler al ateşin içine 
Yanmadılar 
Pir ve talebeleri... 
 
Gördü bütün bunları Teke Beği 
O esnada düşüverdi atından 
Can verdi, öldü, gitti... 
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6-)ALANYA BEĞİ’NİN TEKKEYE GELİŞİ 

 
(T)eke Beği, Teke Beği 
Ş(E)rbet-i eceli içiverdi. 
Ha(K)ikat köprüsü dar geldi de; 
Ve y(E)rlere düşüverdi. 
 
(B)ir Veli'nin tek parmağı 
Y(E)ri, göğü tutar bir gün. 
Da(Ğ)lar silinir, anında 
Ve d(İ)k başını eğ, kara toprak  
...........Onu dahi yutar bir gün 
 
* 
 
Düşünce atından ol Teke beği 
Alanya Beği gördü gerçeği. 
 
Bir dergâh ki bahar yüklü içinde 
Gönül bahçesinin en nadide çiçeği. 
 
Hoş görünün bal damlatan ağacı 
Rahmet yüklü bulutlardan ölçeği. 
 
* 
Güneş, cümle yıldızları topladığında çevresine 
Aşk ile nasıl dönerse ay balam 
Seven ve sevdikleri de aynen öyledir işte 
Günlerden bir gün 
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Sevenleri toplanmıştı çevresine 
Aşk ateşinde yanmak, ışık olmak için 
O gönüller Sultanı kaldırıp başını 
Buyurdular ki: 
 
-"İki pınar çıkdı meydana, iki pınar; 
Biri bal ve biri yağ 
Akar da akar, akar da akar. 
Varın doldurun yağ ile balı 
Bizim Gaybî’nin babası Sancak beği 
Yola revan olmuş çıkıp gelmekte 
Üç yüz atlısı ile bu yana 
Konuğumuz ola, erenler! 
Ertesi gün buradalar bilesiniz. 
Konuk edelim tekkemizde 
Yağı bal ile karıp hoşça bir vakit 
Varın hazırlanın, olmaz mı?” 
 
İşitip bilişip gitdi dervişan.  
Vardılar Pir’in işaret ettiği yere 
Bal, yağ akan çeşmenin 
Karşısında durdular 
Hayran oldular… 
 
Doldurdular, kap, kacak ne varsa 
Üç gün, üç gece doldurdular. 
Dördüncü gün gelende Pir: 
 
-"Şimden sonra ol pınarlardan su aksın" dedi.  
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Dervişan: 
 
-"Sultanım bu pınarları koyun,  
Kıyamete değin böyle aksın bal, yağ 
Nice fakir, fukara, mümin, 
Hayır dua kılsınlar size  
Yadigârınız olsun bu çeşme bize”  
 
Sultan buyurdu: 
 
-"Olsun dediğiniz olur; lâkin  
Mîrî cânibinden âdemler gelir bizden sonra 
Ve “malımsarlar” çeşmeyi 
Kavgaya tutuşurlar, 
Vermezler fakire, fukaraya 
Gariban yanaşamaz bile buraya 
Endişemiz ondandır.” 
 
Gelende dördüncü gün  
Vardılar, gördüler 
Pınarlardan su akar.  
Kesilmedi kaç asırdır bu çeşmenin suyu 
“Yağ-bal çeşmesi” derler adına… 
 
Güneş, cümle yıldızları topladığında çevresine 
Aşk ile nasıl ışık dağıtırsa cümlesine ay balam 
Seven ve sevdikleri de aynen öyledir işte. 
 
* 
Bu hâli gördü, bildi ki  
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Sultan Abdal Musa Hazretleri  
Velayet ve keramet sahibidir. 
 
O Teke Beği ona düşmanca 
Davranmış, öldürmeye gelmişti. 
 
Heyhat, atından inemeden daha 
Aldı dersini,  
Taştan taşa vurdu başın; 
Bu hali gören Alanya Beği 
Yaptığı işlere nadim oldı,  
Tevbe vü istiğfar kıldı.  
Fikr eyledi. 
 
Dedi ki:  
 
"Varıp o er ile  
O ulu Sultan ile 
Mülâkat idelim,  
Öpüp mübarek ellerin, 
Yüz sürelim eşiğine, 
Dileyelim özür 
ve  
Tâbi olalım kendisine."  
 
* 
Üç yüz adamla kalkıp  
AAlanya’dan 
Abdal Musa Sultan'ın  
Tekkesine 
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Çıka geldi, çıka geldi.  
 
* 
Tam üç yüz askerle tekkenin 
Dayandılar kapısına. 
İndiler atlarından aşağı, 
Destur alıp Sultan’dan 
İçeriye girdiler. 
 
Öptüler Sultan'ın o mübarek ellerini 
Yüz sürdüler eşiğine  
Işığı bölüştüler 
 
* 
 
Beğlik, Sultanlık neymiş 
Soyundu cümle gömleklerden 
Diz çöküp tutundu Hazreti Pir'in 
Işık salkımı parmaklarına 
Yumdu gözlerini 
Yapıştırdı dilini üst damağına 
Ve  
Tekrar etti söylenileni... 
 
Tövbe derler işte buna, 
Dünya menfaati ne varsa ne, 
O tarihe kadar yapılmış  
Olumsuz hâl ve hareketten, 
Urbadan, şandan, şöhretten 
Kurtulup da deli gönlü 
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Bir eşiğe yıkmakdır ki 
Alanya Beği işte 
Cümlesini yıka geldi, yıka geldi... 
 
Aşk ve ilim hamlıkta değil 
Olgunlukta ışıldarmış. 
Bir tövbenin tek bir cümlesi 
Göğü, yeri tutarmış. 
Kudret silgisi silende maziyi 
Ve getirende ışıltılı yarınları 
Karar kılanda insanoğlu 
Hak gelende, batıl uçup gidende 
Bir başka güzel olur gönül, 
Bir başka güzel olur insan; 
Beğler Beği' de bir başka güzel oldu 
Bir başka insan oldu tövbesinden... 
 
* 
Bir Beğ, bir derviş, bir eşik 
Üç yüz at bekleşir bahçede 
Üç yüz yiğit eşikte… 
Bu gelenler, 
Üç gün üç gece konuktur 
Bu gelenler, 
Safa geldiler, hoş geldiler, hoşça geldiler 
Bir sofraki önlerine konulan 
Kudret bahçelerinin bal dutundan tatlısı 
Aşk çeşmesinin suyundan 
Sürahiler dolusu umutlu sevda. 
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Bir sancak Beği, bir derviş ve üç yüz yiğit 
Geceyi yıldızına ağarttılar öylece 
Yaprakları dökük ağaçlar gibi atlılar 
Yağmur altında ıslaktılar 
Yakamoz kıran sulara gömüldüler 
Sohbetin orta yerinde, doydular  
Sessizliğin uğultusuna doldular, dipsiz geceden 
Manâ helezonlarında salınıp 
Pişmiş ekmeğe döndüler fırında… 
Işkınlandılar seherlere 
Hüzün inceliğini giyindiler sakin… 
Ham meyve kokusu yüzlerde olgun parıltılar 
Gül terlemesinde bir ses var 
Üçyüz atlıda suskun üçyüz dilde… 
 
* 
Dervişler,  
Hizmet etti dervişler; 
Gaybî Beğ dahi  
Görüşeyazdı babasıyla  
Öptü elini 
Öpüldü iki gözü de 
İki vakitte iki kez; 
Dedi ki Beğler Beği : 
 
“-A oğul! 
Kurban olayım, aklına, fikrine 
Er eteğin tutmuşsun ya ne güzel 
İki cihan mamur oldu sana bil 
Kaygu nedir bu dünyada dünyada 
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Silivermiş durmuşsun ya ne güzel! 
Seni sana, seni büyük veliye 
Hikmete uzanır bilirim yolun 
İçinin baharında tebessümün goncası 
Bu günden sonra, su yeşili duandan 
Eksik etme bizi de, olur mu sen, a oğul!” 
 
* 
Sultan'dan destur alıp veda etti 
Gönül rızası ile 
Teslim etti Gaybî Beğ'i Sultan’a  
Döndü otağına Alanya’ya.. 
 
* 
 
Gaybî Beğ,  
Kaldı tekkede 
Gitti babası saltanatına 
O kaldı gönül erenlerine  
Hizmet etmeye. 
 
Sultanlar sultanı Abdal Musa, 
Sünnet nazarıyla baktı Gaybî'nün yüzüne 
Ve 
Dedi : 
 
-"Kaygudan kurtuldun,  
Şimden sonra Kaygusuz oldun"  
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* 
Gayb’den gelib gaybe giden Gaybî Beğ 
Akıllı, arif, kâmil 
Elbette aşka aşık 
Divaneler divanesi 
Abdallar Abdalıydı… 
Kimsenin yarışmaya giremediği 
Çok okuyan 
Tefekkür eden, 
Pirine yüreğini veren birisiydi. 
 
Pehlivandı, güçlü, kuvvetliydi 
At üzerinde, silahşorlukta,  
Ok atmada, kılıç çalmada  
Gürz sallamada  
Yoktu eşi, benzeri… 
 
Özümsemişti hayatı, eşyayı, dünyayı 
Sırrın sırrına ermişti tekkede. 
Tebessüm ediyordu olmuşa, olacağa 
Kayguları silmişti can evinin camlarından 
Biraz da şakacı, mizâhi 
Bakıyordu her şeye.. 
 
* 
Kaygu sızım, kaygu sızım 
Şerha şerha yaralarım 
Yaralı yaralarım 
Buna rağmen be hey gönül 
Ben neden ki 
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Kaygu sızım? 
 
Gece, kara, zift, zindan 
Kaygunun sonsuzluk türküsü 
İşkence kancası ruh kökümde 
Ve sızım sızım dizlerimde titreme 
Nefesimde acılı bir tebessüm 
Değirmen taşı üstümde 
Altında inim inim inleyen ben 
Un ufağım pazarlarda torba torba 
Uçurumlara gebe bir yıldızım 
Adımı verin esas adımı bana 
Dinsin Kaygum, 
Bitsin sızım… 
 
Dalsız budaksız bir serinlik yok  
Ağaç altı gölgeleri kaybolmuş 
Pergel kollarımla sarılmışım güneşe 
Büngüldeyen seslerin içindeki al ateşe 
Dokunsam yanacağım, dokunmasam öldüm 
 
Var mı ufukların ötesine uçan at 
Alın haritasının çizgilerinde hayat 
Yaralı kuşlarda yaralı kanat 
İsmimin içinde bulmalıyım ismimi 
Bir kapıdan dalıp ışıklı tekkelere 
Kaybetmeliyim cismimi 
Ermeliyim çiğ düşen bir sabaha… 
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7-)HACCA GİTME İSTEĞİ  

 
Kaygusuz, 
Bu gönüller dergâhına, 
Uzun yılllar  
Hizmet eyledi. 
  
Aldı nasibini 
Bir menzile vardı 
………..İçi dışı bahar, 
……………..Sağı solu çiçek, 
…………………..Önü ardı cennet… 
Bir gurbete ulaştı 
Baştan sona sıla 
Baştan sona sohbet 
 
Kapılar ve menziller açıldı üst üste 
Sonsuzluğun penceresinden yağdı 
Işığın cümbüşüne yağmuru. 
Ruhunun en gizli dehlizlerinin 
Paklandı, arındı, durundu 
En dipdeki çamuru 
Zaman, giyinirken nuru 
Kırıldı zembereği saatin 
Yaka düğmesi koptu takvimin 
Yeniden yeni bir mevsime indi 
Serinledi, 
“Ohhh!..” dedi… 
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Böyle olur sevdiğinde baharı 
Ağaçtan evvel seven giyinir 
Çiçekli urbaları 
Pirden evvel mürid 
Ya da 
Öğretmenden evvel öğrenci… 
 
Sonra, 
Evet sonra, bir’de bir olur, verenle alan 
Bir ilim, bir ahlâk kaynaması yüreklerde 
Kapılar açılır ışıklaşmış kapılar 
Yürek şehrinin caddelerinde bir koşu başlar 
Ruhun yükselişidir tabandan tavana 
Hamlıktan kurtulmadır hamur yoğrulmasına 
Olgunlaşmasına koşusudur ayakların 
Of ki of, koşan bilir o yolları, 
Düşen bilir kuyuya ay ışığı güzelliğini en dipte 
 
Dünya kaygularının paslı zincirleri 
Şakır şukur kopup kırılanda 
Kaygusuzluk mührünü yiyende  
Işık ıstambasından gül kokusu yüklenmiş 
Alınların ortasına of anam! 
Can mı dayanır buna? 
Can, kanat takıp uçasında bir iklimdedir gayri 
Can, zar içinde çekirdeğin çatlayan nefesindedir 
 
Önce, belli belirsiz tebessüm, 
Sonra, bir durak,  
Yolcuların akıp gittiği yol kıyısında 
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Seyrangâh camlarda insan gölgeleri 
Günahın eritilmesidir şıp şıp şıp! 
 
Kabın şeklini alma değil, kaba şekil vermedir 
Metalin dilsiz yüreğine karışıp 
Ardından ateş yalımı zamanlarda 
Bir başka durak, bir başkası daha 
İlerlemektir yol boyunca bıkmadan 
 
En sonunda hasbihâldir en Yüceyle 
Mahrem saatlerin girdabında öylece. 
Durmaktır,  
Kader durağının en cilveli yerinde… 
 
Durdu 
Zaman durdu 
Kagusuz durdu 
Atomun zikrini duydu bir hoş oldu içi 
Elektronun çaldı neyini 
Döndü nötron 
Döndü proton 
Döndü su, bulut, buz 
Döndü Kaygusuz 
Kendi içinde 
İçin de içinde döndü 
Ve 
Menzil ü merâtip sahibi oldu.  
 
Arzuladı Kâbeyi 
Arzuladı kıble rüzgârlarında gülümseyen 
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Hacer ül esved taşını 
Mıknatıs gibi çekiyordu o mübarek 
Mıknatıs gibi… 
 
 
 
Dedi ki bizim Kaygusuz : 
 

“Sataram cânum yolına kurbân iderem ben 
Belirsüz olıcak cân u cihânı n’iderem ben 
 
Şey’enli’l’llâh benüm gaybetüme kılıç salana 
Hercâyî yüze gülüci yâri n’iderem ben 
 
Hayvân adama zincir yular dahı tayanmaz 
Ehl-i tarîkı bin nefesde yederem ben 
 
Hüsnün cemâlün göreli geldüm imâna 
Muhammedî’yem bu dîne ikrâr iderem ben 
 
Hâl diliyle icâzet ister Kaygusuz Abdâl 
Şâhum ıssı kâl kuşum uçdı giderem ben.” 
 
Ve  
Bu arzuyu, 
Bu sevdayı 
Bu hasreti 
İşitdi pir Abdal Musa  
Dedi ki: 
-“Getirin bir divit ya da kalem” 
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Çekti besmeleyi 
Hayır, hayır ! 
Besmele onu çekti dokuz gök üstüne 
Arifler, âlimler makamına erişti durdu 
Göklerin dili oldu kaleminden püsküren 
Yürek sesiydi ak kâğıda dökülen 
Yazmaya başladı “icazetnamesini” 
 
 
Dedi Ki: 

 
Bizi görmek dileyen  
………………Kaygusuz’a baksın yeter 

Bizden du’â bekleyen  
……………..Kaygusuz’dan alsın yeter 

 
Hoşça bakıp gül yüzüne 

Dostça dalıp gündüzüne 
Hikmet dolusu sözüne 
……………..Uysun yeter… 

 
Rica, istek, arzu, heves 

Dua dua ışıklı ses 
Kaygusuzca bulsun herkes 
……………Sorsun yeter… 

 
Bizi temsil eder bu zat 

Aşk ilmine çekilmez hat 
Himmet, ihlâs, sabır, sebat 
…………….Dursun yeter… 

 
Hangi diyara varsa 
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Ekabir, eşrafa sorsa 
Her kim olursa, halktan 

…………..Olsun yeter… 
 
Baksın bakan, iyi baksın 

Merhamet, şefkat bıraksın 
Karanlığa ışıktan diz 

……………Vursun yeter… 
 
O bizimdir, biz de o’yuz 

Menzil, makam, şehir, köyüz 
Saatleri doğruluğa 

………………Kursun yeter… 
 

Ellerinde elimiz var 
Kelamında dilimiz var, 
Hiç solmayan gülümüz var 

……………..Gülsün yeter… 
 

Ona hatırımız için 
Sormadan neden, niçin 
Zenginliği hiçde hiç’in 

…………….Sarsın yeter… 
 

Seveler, izzet-i hürmet kılalar 
Minnet tahtında kalalar 
Kızıl elma, çatlayan nar 

……………..Bulsun yeter… 
 

Onu seven, bizi sevmiş gib’olur 
Onu öven, bizi övmüş gib’olur 
Sanki göğe değmiş gib’olur 

……………..Değsin yeter… 
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Dünya fani, ölüm gerçek 

Sonsuzluk da eriyecek 
Selâm alıp da verecek 
…………….Versin yeter… 

 
Selâm olsun cümlenize, 

Yakamoz düşer denize 
Ona, buna, şuna, size 
…………..Kaygusuzum gelsin yeter… 
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8-)AYRANA MEKTUP DOĞRAMAK 

 

Yazdı mektubu yazdı 
-Kim yazdı? 
………………-Sultanlar Sultanı yazdı. 
 
Yedi iklim dört cihana 
Karıncadan canavara 
Zerreden küreye 
Damladan ummana 
Çocuktan dedeye 
Ariften âlime 
Cahilden halka yazdı 
......................Harfin harfle yan yana 
………………Cancana dokunduğu bir mektup 
………………..Kâinatın çatısından inen ışıktır. 
……………..Mektubun her satırında  
…………Bin erengülü kokusu vardır 
……..Hangi ele dokunsa gül kokar 
…..Hangi gözde okunsa gül yağar 
..Hangi iklime düşse gül olur çıkar  
Yan, yöre, çit; 
Halka halka 
Geçit geçit… 
 
Al eline sevdiğinden bir mektup 
Al da gör bakalım yüreciğin n’ola 
N’ola gönlün, n’ola için, dışın 
N’ola hâlin ey dost, sen n’ola?! 
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Ya bizim Kaygusuz n’apsın? 
Ya bu Bey oğlu, sırma kaftanlı… 
Tacı, tahtı, sırma kaftanı ve beyliği 
Terk edip tekkeye bağdaş kuran 
Yağız çehreli yiğit n’etsin? 
 
Sustu, 
Sustu, 
Bir hararet çöktü içine 
Susadı kaldı. 
Tutuldu dili 
Kolu, eli, yanı yüzbin volt ceryanda 
Parmaklarından belli, dizlerinden 
Zangır zangır titremesinden 
Hâli, ahvali… 
 
Yangın eviydi içi 
Cayır cayır yanıyordu eli, yüzü 
Unutmuş kalakalmıştı bir heykel gibi 
Sessizliğin kıyametinde 
Deli divane yollardaydı, 
Mektup tutan avuçları 
Avuç içleri yanıyordu… 
 
Koştu mutfağa 
Bir kâse yoğurt ve su 
Ayran çalkaladı hızlıca 
O esnada mektub geldi aklına 
Al-ateş eren mektubu 
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Gökler dolusu ağır mektup… 
Bu mektubu nerede, nasıl saklasam acaba? 
Deyip dururken, aklına geliverdi işte 
 
-“Bari ben bu kâğıdı kendi kalbimde saklayayım, Zayi 
olmasın, diye ayranın içine doğrayayım” 
Dedi… 
Dedi demesine de; 
Gelin siz, orada bulunanlara sorun, 
Bu alel acele, bu heyecan, bu yüzbin volt ceryan 
Bu titreme sancılanması 
Bu kamçılanması deli toynağın 
Şaşırıp kaldılar… 
 
Abdal Musa Sultan Hazretleri’ne gelip olayı 
Olduğu gibi anlattılar. 
 

-“Sultanım, bir nice zahmet çekip,  

Mektup yazıp, icazet verdiniz  

O mübarek elinizle. 

Bu divane 

Bilmedi kadr ü kıymetini  

Ayran tasına doğrayıp yedi” dediler.  

 
O ulular ulusu 
O erenler yıldızı 
O çağın hoş süsü Sultan 
Gülecekti, tebessüm etti sadece  
Dedi: 
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-“Çağırın gelsin bakalım Kaygusuz’u 

Soralım hikmeti neymiş bunun?” 
 

Çağırdılar, sordular : 

-“Niçin böyle eyledin?” 
Cevap : 

-“Sultanım, sizin yadigârınızı  

Saklamak için bulamadım bundan mâ’kûl  

Hiç bir yer bulamadım Sultanım; 

Kendi içimde saklayayım…, “ 
Diye düşündüm… 

 

Tebessüm edişi ondandı,  
Hoşuna gitti.  

 

-“Gayri herkesler taşradan, dışından söyler,  

Sen içinden söylersin!” dedi Sultan  

 
O saat açıldı gönül gözü Kaygusuz’un…  
Akmağa başladı damar damar 
Hikmet çeşmesi oy anam, oyy! 
Dil tatlısı, susuz çöllerde yağmur 
Göz izinde ışık tufanı 
Böyle içilir Anadolu ozan badesi gülüm, 
Böyl’olur kilidin açılışı 
Böyl’olur halka halk mânisin saçılışı 
Hey ki hey! Hey ki hey!!! 
Okyanusa dalışı aşk testisinin 
Kırılışı taşlı sahillerde kadehin, 
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Tuz buz oluşu hikmetlemesine 
Suların dibinden incileri 
Tutup tutup çıkarışı böyl’olur işte… 
 
Muhabbet meydanlarına selâm söyleyin 
Gidin selâm söyleyin bütün sarraflara 
Kıymet bilen halk iradesine ay balam! 
 
Coşkun ırmakların son deltasıdır bu gelen 
Kelâm ilminin aşk mimarıdır nefeslenen 
Yok ayrık, yok ikilik, yok sen, ben 
Yok bile yokun içinde yok, ders almış biz’den… 
 
Bildi manâsın ârifler 
Tan eyledi cahiller 
Atomdan galaksiye 
Eğilir Kaygusuz dinler 
 
……..İnler Kaygusuz, 
…………İnim inim inler 
…………..Şimşeğin çakışı neyse 
………………...Derin kuyularda suyun uğultusu 
…………………….Dinmiştir göğsündeki yangın 
……………………… Serinler… 
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9-) KAVAK MI? ÇINAR MI? 

 
Günlerden bir gün, oldu akşam; 
Bulunmaz elbet bu tekkede, 
Ne keder, ne gam; 
Cümle dervişan ve müridan 
Seccadeler üzerinde dizili  
Can, can, can… 
En başta, makamında  
……………..Pir Abdal Musa Sultan 
 
* 
 
Gülbenk 
Gül ve Benek  
Gül gibi sözler dizisi… 
 
Yemeklerden önce, sonra,  
Yatmadan önce, 
Veya sabahın seherinde 
Uyanmadan yuvalarında kuşlar,  
Yürümeden karıncalar ufacık adımlarla 
Ağacın suya teşekkür ettiği vakitte, 
Aşk bahçelerinde aşk, öyle güzel,  
Hevenk hevenk… 
Pir dilinde aşk  
Bitimsiz bir gülbenk 
 
Perşembe akşamlarınde  
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Sohbet toplantılarında  
Mantığın ruhla el ele 
Uçtuğu an ki, kelebek kelebek 
Pir dilinde aşk bitimsiz bir gülbenk 
 
Cem ayinlerinin açılışı, kapanışı sırasında  
Dedenin, dede babanın  
Duasıdır gülbenk… 
  
Dili Türkçe. 
Cümleler kısa, uyumlu 
Toplumsal ve kişisel yaşamın  
Her alanında gerçek, başı-sonu  
Olumlu; 
Dost ilinde bitimsiz bir aşktır  
Gülbenk…  
 

* 

 

Sofraya otururken okunan gülbenk: 
 

“Bismişah...  
Evvel Hak diyelim,  
Kadim Hak diyelim... 
Geldi Ali sofrası  
Ya Şah diyelim.  
Şah versin biz yiyelim.  
Demine Hü  diyelim....” 
 
  
Sofradan kalkarken okunan gülbenk: 
 

“Bismişah..  
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Allah Allah..   
Bu gitti ganisi gele,  
Hak Muhammed Ali bereketini vere.  
Çalışıp kazananlara,  
Pişirip getirenlere,  
Yiyip yedirenlere,  
Kaldırıp götürenlere,  
Nur-i iman aşk ola.  
Gittiği yerler gam ve gusse görmeye.  
Hizmet sahipleri hizmetlerinden şefaat bula.  
Lokma hakkına,  
Evliya keremine,  
Cömertler cemine,  
Gerçek erenler demine,  
Hak eyvallah,  
Hu dost...” 
  
Dede’nin topluluğa hitaben yaptığı gülbenk: 
 

“Bismişah..  
Hak-Muhammed-Ali...  
Pirimiz, üstadımız Hünkâr Bektaşi Veli.  
Saklaya, bekleye, göre, gözete;  
Neyleyim, nideyim dedirtmeye.  
Hastalara şifar, dertlilere deva,  
Evlat isteyene hayırlı evlat,  
Devlet isteyene hayırlı devlet 
İhsan eyleye.  
 
Havada, karada, deryada denizde,  
Top-tüfek ağzında,  
Sahrada, çölde, girdapta kalıp da,  
“Ya Ali, carımıza yetiş!” diyenin carına,  
İmdadına yetişesin; darda koymayasın.  
 
Cemi cümle ile eşimizin, dostumuzun,  
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Talibimizin, muhibbimizin  
Ağız tatlarını bozmaya;  
Elem, keder vermeyerek,  
Daim bu günlere çıkmamızı  
Nasip ve mukadder eyleyesin!  
 
Ya Rabb-el-Âlemin!  
Envar-ı aşıkan, nusret-i piran,  
Mürşid-i sofiyan, kutb’ül arifin,  
Hazret-i Hünkâr Bektaş-ı Veli  
Ve kaşifül keramat-ı zahir ve batın  
Es-Sultan Seyyid Hızır Abdal  
Bin-i Karaca Ahmed Sultan  
Hazretlerinin hürmetlerine,  
Hayırlı huzur ve refahlar ihsan eyleyesin!  
 
Ali’nin inayetinden,  
Muhammed’in şefaatinden  
Mahrum koymayarak;  
Âlimlerin, abidlerin,  
Pirlerin şefaatiyle yargılayasın!...  
 
Nur-u Nebi,  
Kerem-i Ali,  
Pirimiz üstadımız Hünkâr Bektaş-ı Veli,  
Gerçekler demine Hu...” 
 
* 

 

Muharrem orucu için gülbenk: 
 

“Bismişah...  
Ya Hak,  
Er Hak-Muhammed-Ali aşkına,  
İmam Hüseyin Efendimizin  
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Susuzluk orucu niyetine  
Kerbela’da şehit olanların temiz ruhlarına,  
Fatıma Anamızın şefaatine,  
Oniki İmamlar aşkına  
Oruç tutmaya niyet eyledim.  
Ulu Dergâh kabul eylesin...” 
 
  
Oniki hizmet sahiplerine gülbenk: 
 

“Bismişah...  
Allah Allah..  
Akşamlar hayr ola,  
Hayırlar feth ola, şerler def ola.  
Hizmetleriniz kabul ola.  
Dileklerinizi Hak-Muhammed-Ali vere.  
Emekleriniz boşa gitmeye.  
Erenlerin aydın yüzlerine aşk ola.  
Onsekiz bin âlemle birlikte  
Cümle canlarımızı  
Yolundan mahrum eylemeye.  
Sizler bize hizmet ediyorsunuz,  
Gerçek erenler de sizleri  
Kazadan, beladan, kötülüklerden koruya.  
Hizmetini gördüğünüz pirlerin  
Himmetleri üzerinizde hazır ve nazır ola.  
Hz. Hüseyin yardımcınız,  
Bozatlı Hızır yoldaşınız ola.  
Saklaya, bekleye, göre, gözete.  
Geldiğiniz yerden,  
Durduğunuz dardan iyilikler göresiniz.  
Dil bizden,  
Nefes Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’den ola.  
Gerçeğe Hu...”    
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Salavat 
 

"Bismişah..   
Ber Cemal-i Muhammed,  
Şah-ı velayet,  
İmam Ali, İmam Hasan,  
Şah Hüseyin’i Pir bilene verelim  
Candan salavat.  
Allahume salli ala seyyidina Muhammed  
Ve ala Ali seyyidina Muhammed.  
La Fetta illa Ali,  
La Seyfe illa Zulfikar.” 

 

* 
Sultan Abdal Musa,  

Evliyalar kanunu üzre 
Çerağ uyarıp  

Etti gülbenk… 

 
* 

 
Çerag gülbengi 

 
“Bismi şah,  
Uyaralım Şahı merdan Ali'nin nurunu,  
Aydınlatsın erenlerini meydanını,  
İnsanlığın yolunu.  
Cerağı uyandırdım Ol Huda’nın, akına,  
Nuru Nebi Keremi Ali,  
12 imamlar, Pir Hünkâr Bektaş Veli’nin aşkına.  
Âşıkların, sadıkların,  
Kerbelada yanıp yakılanların aşkına. , 
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Cem erenlerinin ve bir cümle canların  
Gül cemallerine aşk olsun.  
Çerağı rüşan, fahr-i Dervişan,  
Zuhur-u iman, Himmet-i Piran,  
Pir-i Horosan, Kürşad-ı Meydan,  
Kuvve-i Abdalan,  
Kanun-u Evliya  
Gerçek Erenler Demine Hu !” 
 
* 

Kaygusuz; 
Oturduğu yerden ayak üzerine durup  
Vardı kapıya…  
Yüzün yere koyup erenler karşısında  
Başın eğdi. 
 
Er kişi o’dur ki ben demeye a oğul 
Çıkara üstünden sıfatlarla benliği 
Seve yaradılanı, Yaradandan ötürü 
Hoş göre cümle zerratı, nebatı, insanı 
 
“Ben” demeye, soyuna benlik gömleğini  
Giyine tevazu ve ihlâsın  
Parıl parıl parlayan libaslarını, 
Sonra eğe başını, olgun başaklarca 
Tutuna kara toprağa kökleriyle 
Uzana gelecek yüzyıllara 
Dalıyla, budağıyla… 
 
* 
Eşik, eşik, eşik 
Kapılarla birleşik 
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Menzilden menzile  
Her adımla yerleşik. 
 
Gönüllerin meş’alesi, ışığı 
Abdal Musa Pir Dergâhı eşiği 
 
Başımızda güvercinler dönüyor,  
Hayat sanki, bir elekten eliyor 
Tekke derler bizim köyde yanıyor 
Gönüllerin meş’alesi, ışığı 
 
Bu yörede konaklayan her kervan 
İnsan insan umut yüklü can,can, can, 
Hep bahardır, susuzluğa şadırvan 
Abdal Musa Pir Dergâhı eşiği 
 
Ve eşiğe baş koymuş Kaygusuz 
Yapışmış sanki, ayrılası değil. 
Melil, mahzun, kuzu sessizlemesi 
 
Elbet, malum olacaktır Pir’e 
Dal nasıl bilirse çiçeğini 
Aynen öyle bilecektir 
Sevdiceğini… 
 
Muhteşem bakışlarla kanat çırpıp süzülen 
Çağ dolusu bir erenin nazarı, 
Duası; 
Oh ki ohhh!... 
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Buyurdu ki: 
 
-“Kim yoldaş olur 
Bizim Kaygusuz’a kim?” 

 
Ayağa kalktı 
Tam kırk kişi 
Ve 
Oturdular yanına Kaygusuz’un… 
 
-“Uğurlar olsun, 
Hayırlar olsun erenler, 
Varın gidin Kaygusuzca Kaygusuzla”  
Dedi pir. 
 
Görkemli bir bakışın erittiği yürekle 
Dil tatlısı sözlerle göğe uçtu Kaygusuz 
Pirinden izin almıştı işte 
Bayram içinde bayram bu olsa gerek. 
Gece devrildi sabaha  
 
Sabah, ıpıslak güneş 
Seherin busesi alınlarda, yüzlerde 
 
Seher vakti bir koyun kurban edip 
Söyüş edib pişirdiler tekkede 
Birkaç ekmekle Kaygusuz’a verdiler.  
 
Veda vakti gelmişti 
Gönüller Sultanına, arkadaşlarına 
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Diğer talebelere veda… 
Kılındı fecir namazları 
Uğurlandı yolcular, 
Dualarla, âminlerle. 
 
Tekkeye yakın bir menzile vardılar, 
Ulu kavaklar altından akıp giden su… 
Sebzelik, bağlık, yemyeşil çevre… 
Su, Abdal Musa dergâhına akardı 
 
Kaygusuz, açıp sofrayı,  
Sade suda kaynatılmış eti, 
Kızartılmış et kebabını  
Kırk kişiye taksim edip dağıttı. 
  
Yediler, “şükür” dediler.  
Yudular ellerini  
Sonra oturup,  
Koyuldular sohbete.  
 
Sohbetin ortasında 
Başın kaldırıp,  
Baktı kavak ağacına  
Ve dedi ki Kaygusuz: 

 
-“Acep ulu çınar değil midir, bu çınar? 
Ne boş yerde bitmiş, boy uzatmış.” 

 
Bilirdi Kaygusuz, kavağın kavaklığını, 
İmtihan için, 



 

 

 430 

“Çınar değil midir?”diye sormuştu 
Zergerdan cinsi kavağa bakarak. 
 
Dediler: 
 
-“Bu çınar değil, bir kavak ağacıdır” 
 
 Kaygusuz : 
 
-“Ben onu çınar ağacı sandım” dedi; 
Başkaca hiçbir kelâm etmedi.  
 
Hemen kalkıp oradan, 
Döndü geri,  
Geldi dergâha; 
  
Kaygusuz’un geldigini  
Gördü halifeler, dervişler. 
 
“Aceb niçin gitmedi, yine geldi” Dediler.  
Sebebi acep nedir,   
Asla bilemediler.  
 
Amma,  
Malûm oldu Sultan’a.  
Kaygusuz’un yoldaşları  
Kendisine tâbi (yâr) olmadılar.  
Olamadılar, 
Anladı, hissetdi, bildi pir… 
 



 

 

 431 

* 
 
Ölü neyse ölü yıkayıcı elinde 
Seven de odur sevdiğinin avucunda 
 
Tohum neyse boz toprağın sinesinde 
Bahçıvanın fıskıyesi nasıl sularsa bahçeyi 
Kapı üstünde kilit,  
Kilit içinde anahtar neyse; 
Sebep sonuç neyse cümle hadisâtta 
Seven ve sevilen de odur işte… 
* 
O gün akşam oldu,  
Yine âdet üzre çerağ uyardılar.  
 
Kaygusuz durdu, 
Yine kapıya vardı, yüzün yere urdu.  
Ve ardından; 
Sultan’ın yakınında, 
Onu duyacak, işitip, cevap verecek  
O eski yerine geçti 
 
Buyurdu Pir: 
 
“-Bu def’â evvelki yoldaşları otursun  
Ve gayrılar kalkıp  
Kaygusuz’un yanına varıp dursunlar.” 
 
Kırk (nefer) kimse, kalkıp  
Yanına dikildiler… 
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10-)YOLDAŞ OLMAK 

 
Bir tekke ki en az beş yüz insan 
Bu tekkede konaklamış, oturmuş 
Gönül derler bir kitapdır apaçık 
Her birisi bir dil ile okurmuş. 
 
Güneş bile tutmuş ayın kolundan 
Bu dergâhın eşiğine gelip durmuş 
 
Yoldaş odur aynı yolun yolcusu 
Yoldaş odur yük çeke, ola destek 
Yoldaş odur kızgın demir üstünde su 
Yoldaş odur yoldaşına olmaz köstek 
 
Yoldaş odur çileleri bölüşe 
Yoldaş odur kurban olur dost yüzünde gülüşe 

 
Abdal Musa bendelerin cümlesi 
Ölümüne birbiriyle yoldaştı… 
Candı, dosttu, gardaştı… 
 
Kırk nefer dikildi ya Kaygusuz’un yanına 
Kırk yeni nefer 
Neferlerin arasından… 
 
Düşündü yoldan geri dönenler, 
Düşündüler, düşündüler 
Nadim olup bakıştılar birbirine 
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Anladılar hatalarını, 
Anladılar Kaygusuz’un  
Çınar deyişini kavağa… 
Çözdüler sırrın sırrını 
Dediler : 

 

-“Bilmedik muvafakat kılmaduk  

Yek-dil yek cihet olmadık, olamadık 

Oysa; 

Cümle bir dilden söylemek gerek idi.  

Of ki offf, aman aman! 

Şimden sonra ne fayda?,  

Son pişmanlık fayda etmez anladık.” 

 
Bu bahçeye elma bahçesi denilse 
Elma kokar, her ağacın her dalı 
Üstteki dal ayva, ortaki nar 
Olur mu öyle çeşit çeşit meyvalar 
Bir elma ağacında, olur mu hiç? 
 
Yol uzun,  
Yoldakiler  
Konuşmazsa  
Aynı dili can balam 
Biter mi o yol, biter mi hiç? 
 
Bir sandık domates içinde 
Bir çürük varsa şayet 
Kokusu tüm sandığa yansımaz mı? 
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Bir ordu düşünün bir ordu, 
Yarısı hedefe kilitlenmemişse 
Zafer nasıl gelsin, nasıl? 
 
Bana inanmş bir insan 
Aynı dili konuşan, tek insan verin 
İnanmamışlar ordusunu yeneyim… 
 
Offf ki offf! 
 
* 
Yol yarıdan dönenler 
Dönüp de oturanlar pişman 
Bin çınar dalında düştüler 
Kırk kere, kırk bin kere 
 
Kaygusuz’a yeni yoldaş olanlar 
Anladılar meseleyi eni – konu 
Heyecanlandılar.. 
 
* 
Etti duasını Pir 
Çekti gülbenkini geceye inat 
Bir ışık serinliği indi yüreklere 
Sustu zaman, durdu saat, düştü takvim… 
 
* 
 
Geçti o gece de 
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Erdi sabaha 
Erdi kuş kanatlı sehere, 
Yine bir kurbandı kesilen 
Yine söviş ve püryan, dualı et ve sonra 
Birkaç ekmek sofrada. 
Öpüldü Sultan’ın eli 
Canlar, karındaşlar, hâldaşlar 
Yoldaşlar vedası, bayram. 
 
Koyuldular yola 
Kırk can yanyana  
Önlerinde bizim Kaygusuz.. 
 
* 
 
Yine aynı yer, yine aynı kavak 
Yine ağacın dibinde oturdular. 
Çözdüler çıkınlarını yediler yemeklerini 
Şükredip ellerini yudular. 
 
Kaygusuz Sultan baş kaldırıp dedi: 
 
-“Yarenler, ne hoş çınar ulu çınar.” dedi.  
 
Yoldaşları, aynı cümleden, aynı dilden  
Ses oldular bu sese… 
 
-“Sultanım, evet, ne güzel çınardır”, dediler.  
İşte o an anladı Kaygusuz 
Bu yoldaşlara güvenilir 
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Bu yoldaşlarla bin hacca 
Bin kez olsa gidilir… 
 
-“Bir kişi olsa, 
Bu çınardan bize  
Çıkıp meyva indirse  
Ta’âm üstüne yesek. “ 
 
İçlerinden biri hemen kalkıp 
Eteklerini toplayıp  
Kavak ağacının üzerine çıkıverdi; 
İki ayağını basıp,  
İki eliyle bir dalını sağlam tutup,  
Silkiverdi.  
 
O esnada  
Kudret-i Hudâ  
Evliyaya, ermişe, erene gözüken, 
Kırmızı kırmızı elmalar döküldü, 
O kavak ağacı dallarından  
Kızıl elmalar… 
 
Nice vakit, zikrolundu 
Kızıl elma 
Kızıl elma… 
 
* 
 
Dedi : 
(K)ızıl bir güneşin tam ortasından 
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(I)şığın koparılıp demetlenmesidir 
(Z)afer atlarının dolunaylardan 
(I)tır seherlere kenetlenmesidir. 
(L)âlenin zikreden dudaklarından 
(E)n uzak sessizliğin hayretlenmesidir 
(L)â mekân serçelerin kanatlarından 
(M)emleket havasının gurbetlenmesidir 
(A)yrılık saatinin kopan zembereğinin 
……………………………Aşka şerbetlenmesidir. 
 
* 
 
Sordu: 
(K)im demiş kim, Türk’e kim soru sormuş 
K(I)yısız düşlerin dil sürçmesi midir? 
Sa(Z)ının akordu bozulmuş bir heyetin 
Y a r (I)nsız şimdiyi görüşmesi midir? 
Masa(L) anlatıp duran şu koltuktakinin 
Haddini bilmeden dil uzatıp Türklüğ(E) 
Sürtüşmesi midir? Diyemem buna hela(L)  
Bölücünün dilinden ben asla hiç anlama(M) 
Görürüm hesabını, bırakmam ki yarın(A) 
 
* 
Dedi : 
(K)ayadan, mermerden, taştan bir şehir 
(I)ssız tarihlerin sinesinde duran zehir 
(Z)ehri bal eyleyen erenlerin sesi gerek 
(I)şıkların yönünü bıkmadan çevirerek 
(L)isanını halkın ve Hakk’ın lisanı eylemeli 
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(E)l açıp gökyüzüne dertleri söylemeli 
(L)imanların en muhkemi ufukdaki limandır 
(M)edeniyet seni bekler, kaç asır, kaç zamandır 
(A)ğam nerde, atam nerde, sen nerdesin ? 
…………………………Sesime ses ver, bırak gelsin… 
 
O ağacın dibinde bir ırmaktı, akardı.  
Elmaların nicesi suyun içine düşüp,  
Yuvarlana, yuvarlana 
Pir dergâhına doğru 
Akıp gitti, akıp gitti.  
 
Oturmuştu Sultan vahdet-i hanesinde  
Buyurdu talebelerine : 
 
-“Bizim Kaygusuz’un velâyet elmaları 
O güzelim kızıl elmalar, 
 Akıp gelir su üstünde 
Bize doğru, bize doğru 
 
Varın tutun her elmayı 
Tezelden, tezelden. 
Hediyedir suyla gelir 
En güzelden…” 
 
İşittiler halifeler, dervişler,  
Erenler, talebeler cümlesi 
Duydular ya pir sesini 
Aldılar ya işaretini 
Çıkıverdiler suya… 
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Gördüler ki 
Kırmızı kırmızı 
Kızıl gül güzelliğinde, su içinde 
Yüzüp gelmekte 
Kızıl elmalar Kaygusuzca… 
 
Onca talebenin her biri 
Her biri, beşer-onar elma tutup  
Tutup götürdüler doğruca 
Doğruca Pire, Sultana verdiler. 
Verdiler ya, çiçekdeydi henüz mevsim, 
Mevsimlerden meyve vakti değildi daha 
Görüp işitenler  
…………………….Şaşırdılar… 
………………………..Şaşırıp kaldılar… 
  
* 
 
Gürüldeyen gök sesinde, 
Yunusların heybesinde 
Dedem Korkut adresinde 
Kızıl elma kokusu var; 
              Oğul ey, sana derim sana hey! 
              Can gözünle iyi bak, unutma 
              Önünde yıldız olan her aya  
              Ve yürü ardına bakmaksızın 
              Kızıl elmaya,  
              Kızıl elmaya hey! 
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Güneşlerin doğuşunda 
Yağmurların yağışında 
Kardelenlerin kışında 
Kızıl elma kokusu var; 
               Oğul ey, sana derim sana hey! 
               Bekleme oyunda oynaşta; yürü 
               Yürü ki kervanın yolda kalmaya 
               Ver yüreğini, bozkurtlamasına;  
               Ülkene, milletine, sevdana 
               Ve 
               Kızıl elmaya,  
               Kızıl elmaya hey! 
 
Yağız atın yelesinde 
Dergâhların çilesinde 
Bir Kaygusuz nefesinde 
Kızıl elma kokusu var; 
                    Oğul ey, sana derim sana hey! 
               Ateşi, gülü ve suyu, tut avucunda 
           Eşin, benzerin bulunmaz ki şu acunda 
                    Erit nefesinle demir dağları erit 
                    Uyar uyuyanları, yeniden dirilt 
                    Erdemle, ilimle, irfanla yürü 
                     Kızıl elmaya, 
                     Kızıl elmaya hey!                     
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11-) MISIR’A GELİŞ VE TURNA SEMAHI 

 
Geldiler erenler Mısır’a 
Bir gözü amâymış  
Mısır Padişahının  
Öğrendiler. 
 
Yadırgamasın bizi diyerek 
Pembeden bir bez koydu  
Bir gözüne Kaygusuz 
Ve yanındaki kırk yoldaşı 
Kapalı tek gözleriyle koyuldular yola 
Akıyordu Nil, yana yana akıyordu 
Bindiler gemilere Dimyad’dan 
Bulak iskelesinde indiler 
Çıktılar sahile… 
 
Cümlesinin  
Üstlerinde etekli tören giysileri 
Yan yana, can cana dervişler 
Hayret fırtınasında kalmakta 
Bir gözleri kapalı erenleri, 
Görenler… 
 
Önde Kaygusuz  
Ardı sıra kırk nefer 
Dizildiler turna katarı gibi 
Bir gözleri kapalı 
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* 
 
Turna katarı nasıl dizilir bilir misiniz? 
Ya turnayı gördün mü hiç, turnaları a oğul? 
Mutluluk, uğur, bereket,   
Huzurun simgesi  
Kutsal mı kutsal 
Saflığın, dürüstlüğün, temizliğin,  
Vefanın, sadakatın, sabrın,  
Sevginin, onurun, özgürlüğün de simgesi turnaları… 
 
Bozmaz yuvalarını insanlar, ilişmezler  
Dökmezler kanını, dokunmazlar turnaya 
Avlandığı takdirde  
Felâket gelirmiş avcısına, biz böyle belledik; 
Bereket yağar a oğul bereket 
Turnaların konduğu her tarlaya… 
Vurulur ve çiftlerden biri ölürse, geride kalan  
Devam etmez asla yaşamaya, 
Seçer ölümü  
Gidip bırakır kendini suya… 
 
* 
 
Avustralya yerli danslarında,  
Mısır mezarlarında, Rus şarkılarında,  
Kızılderili işaretlerinde,  
Yunan-Roma mitlerinde  
Hasılı her kültürde, 
Turna Kuşu,  
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Orta Asya`dan Japonya`ya, Kore`ye kadar  
Binlerce yıldır  
Şansın, uzun yaşamanın  
Tabii ki en evvel simgesi barışın.  
 
Anadolu insanının 
İnancında, türküsünde, şiirinde  
Halısında, kiliminde,  
Oyasında, eşiğinde, beşiğinde,  
Giyiminde, kuşamında, 
Özetle her eşyasında motiftir turna… 
 
Uğur getirsin diye takılır 
Gelin başına turna teli. 
 
Turnalar, insan gibidirler ay balam ! 
Yaşarlar çiftler halinde  
Tek eşli bir hayat sürerler.  
Ayırırlar yuvalarını diğerlerinden  
Düşkündürler gururlarına  
Benimserler sade bir hayat tarzını 
 
Bazen yüz yıl kadar sürer hayatları  
Eşleri ölürse şayet 
Eşleşmezler bir daha… 
Hattâ, 
Korurlar, gözetirler 
Yaşlı ana-babalarını… 
 
* 
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İki kuşa vurgunuz biliyorsun a oğul 
İki kuşa 
Turnaya ve güvercine 
Öyle değil mi? 
Neden kutsaldır bu iki kuş 
Düşündün mü ? 
 
Turna Hz. Ali yi  
Turna Ahmet Yesevi’ yi temsil eder can balam ! 
Ve Hacı Bektaş-ı Veli 
Güvercin donunda 
Çıka gelir her meclise 
Göğsünde sakladığı 
Bir ceren yavrusuyla. 
 
* 
Döndükçe yükselir göklere âhım 
Hakk’a dilekçedir turna semahım 
 
Kelebek ateşi sevdasıyım ben 
İçimin dışımla kavgasıyım ben 
Yolların en ince cılgasıyım ben 
Döndükçe yükselir göklere âhım. 
 
Karani hırkası gibi kokuşlu 
Katar katar geldim uğru nakışlı 
Yemen ellerinden Ali bakışlı 
Hakk’a dilekçedir turna semahım 
 
* 
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Nefesin nefesle bilişmesidir 
Suyun bir atomda oluşmasıdır 
Kulun Yaradanla buluşmasıdır 
Bu cennet vatanda turna semahı 
 
Zeminden semaya uçuşun resmi 
Dört iklim, kırk kapı dostluğun ismi 
Çevirmek ışığa maddeyi, cismi 
Gönül ocağında turna semahı 
 
“Yemen ellerinden beri gelirken 
Turnalar Ali’mi görmediniz mi? 
Havanın yüzünde semah dönerken 
Turnalar Ali’mi görmediniz mi?” 
Diyen dil, benim dilim a oğul! 
 
* 
 
Atom bombası atıldığında Hiroşimaya 
İki yaşında bir çocuktu Sadako Sasaki 
Bir mil uzağına düşmüştü evlerinin 
En ölümcül bomba oy! 
Oy ki oy! 
Ben yanayım insanlığa 
Sen yanasın dostluğa 
Dayanasın insan olmanın erdemine 
Sarıl, sarıl bana, 
Bırakma ellerini ellerimden 
Ben ağlayım, sen düşün oyy! 
 



 

 

 446 

On iki yaşına geldiğinde 
Kanser demişlerdi doktorlar hastalığına onun 
İy’olmaz “atom bombası hastalığı” bu demişlerdi 
 
Küçük Japon kızı Sadako Sasaki 
İşitmişti  
“Kâğıttan Bin Turna Kuşu” efsanesini. 
Efsaneye göre: 
Hasta birisi  
Bin adet kâğıttan turnayı katlarsa eğer,  
Dileğini yerine getirecek Tanrılar  
Sağlığına kavuşturacaklardı.  
 
Sadako, 
Küçük Japon kızı 
“Kanatlarınıza huzur yazacağım;  
Tüm dünyada uçabileceksiniz.” böylece deyip 
Koyulur kâğıt turnaları katlama işine… 
 
Ancak; 
Ömrü yetmez  
Bin adet turnayı katlamaya  
645’inci turnayı tamamlayamadan   
25 Ekim 1955 günü  
Yumar hayata gözlerini  
Noksan kalan 356 turnayı katlayıp  
Onunla birlikte gömer arkadaşları. 
 
O günden bu yana işte 
Nükleer silâhsızlanmanın, yani barışın 
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Sembolü olur turna kuşu 
Dünyada acı çeken çocukların  
Yansıtır hep Sultanım 
Yansıtır ortak duygusunu… 
Bu sebeple can kuşum, 
Ağustos ayının altısında her sene   
Dünya barış gününde,  
Çocuklar tarafından yapılan  
Turna kuşu origamileri  
Gönderilir Hiroşima’ya. 
 
* 
Azerice “durma”,  
Türkmence “durna”,  
Kazakça “tırna”  
Kırgızca, Özbekçe ve Uygur Türkçesi’nde   
“Turna” denir bu kuşa. 
 
* 
Uzun bacaklı, zarif boyunlu,  
Parlak, duru güzel gözlü  
Göçmen bir su kuşudur Turna 
 
Başının arka tarafında geriye  
Sarkan bir zülüfü vardır. 
Göz alıcı, mavi, kırmızı, yeşil  
Işıl ışıl tüyler kanatlarında 
 
Kurak ovalarda, steplerde  
Nehir vadilerinde, göllerde  
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Bataklık yerlerde yaşar,  
Sıcak ülkeler kuşudur turna. 
 
Mavimsi, çilli, karışık renkte 
iki yumurta yumurtlar.  
Nöbetleşe bekler yuvayı eşler 
Kuluçka zamanı saldırırlar 
Yuvaya yaklaşan yabancıya… 
 
İçlerinden birinin önderliğinde,  
'V' şeklinde dizilerek uçarlar göç zamanı  
Merkezinde liderin olduğu  
Bir çember oluşturarak  
Kümelenirler yere konduklarında  
 
 
* 
4000 sene önce yaşayan ressam  
Taşlara çizmiş Turna resmini.  
Allısına, tellisine  
Türküler bestelemişiz;  
Taklit etmişiz danslarını  
“Turna barı” oynamışız.  
 
Telinden esinlenmiş,  
Gelin teli yapmışız.  
Delikanlı yârine, asker anasına  
Uçurmuş haberi Turnayla  
 
Turna çok güzel bir kız olmuş,  
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Aşk olmuş, saflık olmuş, vefa olmuş.  
Kültürü, sanatı olmuş Anadolu’nun 
* 
Bulut bulut geçer şu gökyüzünden 
Getirir selâmın Turna kuşları. 
Aşkımı çığrışır sanki özünden 
Sesidir Ali’min Turna kuşları 
 
“V” şeklinde havalanıp doğrulan 
Bir selâma al ateşte kavrulan 
Kanatlanıp yedi göğe savrulan 
Ruhudur gülümün Turna kuşları 
 
Kızılelma derler büyük ülküde 
Telli turna yine uçar belki de 
Yâr kokulu bir seherdir türküde 
Ezberi dilimin turna kuşları 
 
Yiğitlerim takvimlerden ağanda 
Tarihlere Türk güneşi doğanda 
Yürek duam dokuz göğe sığanda 
Resmidir hâlimin turna kuşları 
 
* 
Ve dediğim gibi hey Dost! 
Önde Kaygusuz Abdal 
Ardı sıra kırk nefer 
Turna katarı gibi 
Dizildiler,  
Dizildiler… 
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12-) NÖBETLEŞE SELÂM VE MISIR’DA … 

 

Vakitlerden tam o vakit 
Mısır Padişahının has bir adamı 
Bulak iskelesine geliyorken 
Görüverdi 
Turna katarı olmuş 
Dizim dizim kırk neferi; 
Başlarında hocaları 
Omuzlarında dayançları 
Mısır Kalesine doğru 
Yürümekteler… 
 
Gördü ya saray kapıcısı has adam 
Gördü ya dervişleri 
Cümlesinin pembe bağlı gözlerinde 
Şaşırdı, düşündü, sorguladı 
Hayret etti, bir anlam veremedi 
Ve çekilip yol kenarına durdu. 
 
Yüzüne bile bakmadan 
Selâm bile vemeden 
Kendi âlemlerince 
Yürüyüp geçtiler  
Kırk değişik adam 
Kırk nefesle 
Önünden adamın.. 
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Nicesinden sonra  
Çıka geldi Kaygusuz Abdal 
Onun da bağlıydı bir gözü 
Durdu adamın önünde 
Verdi selâmını.. 
 
“Aleyküm selâm” dedi adam 
“Aleyküm selam! 
Bir sualim var ey Baba sana? 
Lutfet, merakımı gider olur mu?” 
Dedi. 
 
“Buyur oğlum, evlâdım, sor hele 
Aklımız ererse verelim cevap” 
 
Adam: 
“Hangi diyardan gelirsiniz?” 
 
Cevap: 
Anadolu’dan, Teke Vilâyetinden,  
Abdal Musa Sultan dergâhından”.  
 
Yine Adam : 
 
“Madem ki  
Bu kırk nefer insanın cümlesi  
Tâbidir sana  
Önümden geçip gittiler öylece 
Selam vermediler bana  
Sebebi nedir acaba ? “ 
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Kaygusuz : 
 
“Bizim aramızda bir kural vardır,  
Bir âdetimiz vardır ki,  
Biz selâmı nöbet ile veririz.  
Savdı nöbetlerini onların cümlesi  
Benimdir nöbet bu gün, 
O yüzden vermediler selâm sana,  
Biz selâm verdik.”  
 
Yine sordu o adam : 
 
“Bir müşkülüm daha kaldı  
Lutfeyle bana  
Onun da, açıkla anlamını.”  
 
Kaygusuz : 
 
“Nedir müşkülün?  
Söyle işitelim.”  
 
Adam : 
“Bu kadar a’mâyı nerden topladın?  
Hep bir gözlerine penbe yapıştırmışlar  
Ve hem sen dahi  
Penbe koymuşsun  
Sebep nedir?  
Niçin geldiniz bu diyara?” 
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Cevap : 
 
“Bizim bu diyara gelmekten muradımız  
Hacc itmek  
Ve nasîb olursa  
Ka’betu’llâh tarafına gitmek  
Ve bu diyar-ı Mısır ki  
Yusuf Peygamber tahtıdır,  
Ziyaret idip bir miktar gezmeye niyetliyiz. 
Gözlerimize şu sebeple penbe koduk ki,  
Zahir gözümüzü yumup,  
Batın gözümüzü açmışız.  
Geçip cümle dünyanın meta’ından  
Aşk-ı muhabbet şerbetin  
İçmişiz dost elinden…” 
 
* 
Göz 
Gözden 
Gözlerden 
Gözlerken gözden göz göz 
Göz içinde göz olup çıktık 
 
Göz var okyanus kadar derin 
Göz var baharlar kadar serin 
Bin bebekte bin masum göz 
Lekesiz, tertemiz, siz-biz 
Gözümde göz iziniz 
Yansımasında aynadır gözlerimiz 
Dergâhın gözünde bulunmaz perde 
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Gözsüz de görür baş, gecede, seherde 
 
İçimizin şehrine bir göz atalım şöyle 
Var mıdır acep camı kırık pencere? 
 
İçimin en içinde sonsuzluğun girdabı 
Evlerde aynaların cümlesi kırık 
Bir bebek beşiği kenar köşede 
Bir suskun hıçkırık… 
 
Pas tutmuş gözlük camım 
Bu kaçıncı göz ölçüsü  
Bozuk diyoptirisi 
Merkezi kaçık kağnı yanlaması dünya 
İç gözüm kendi aynasında 
Sen kendini gördünya 
Ohh ne alâ, ne alâ!! 
 
Halâ gözün kör olsun e milerde baht 
Halâ iki gözüm iki çeşmelerde gurbet 
Ve halâ gözler ülkesi nedense 
Bu canım memleket? 
 
* 
Adam, 
Anladı, 
Bildi, belledi, 
Öğrendi her şeyi 
Dönüp geldi huzuruna Mısır padişahının… 
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Padişah : 
 
“Ne tez geldin?” Diye sordu.  
 
Adam : 
 
“Sultanım,  
Bir kimseye rast geldim yanınca kırk nefer Penbe bez 
bağlamışlar cümlesi gözlerine.  
Sordum-sual eyledim, cevap verdiler  
Teke Vilâyetinden  
Abdal Musa Sultan dergâhından geliriz,” diye. 
 
* 
Bir kapıdan içeriye 
Girmişim de haberim yok 
Bin odayı bir kilide 
Vermişim de haberim yok 
 
Düşüp sonsuz deryalara 
Daldım gülden deryalara 
Yüreğimi bulvarlara 
Sermişimde haberim yok 
 
Bir ışıkta bin görünen 
Çiçekten urba bürünen 
Milyon parçaya bölünen 
Bir’mişim de haberim yok 
 
Ne ki Ceylan’ımın sözü? 
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Kan yaş ile dolmuş özü 
Bir aynada on bin yüzü 
Görmüşüm de haberim yok. 
 
Dağ dayanmaz feryadıma 
Ceylan diyorar adıma 
En sonunda muradıma 
Ermişim de haberim yok 
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13-) BİR GÖZÜ KAPAMAK VE PADİŞAH 

 
Hayat ince uzun yoldur 
Dost dost diye yürünür yol 
Gönül boynu bükük daldır 
Dost dost diye açılır gül 
 
Yârden bir haber gelince 
Zaman kayayı delince 
Senlik benlik silinince 
Dost dost diye tutulur el 
 
Hayat oyun, bir serancam 
Yarı gündüz, yarı akşam 
Pencerede ağlarken cam 
Dost dost diye kızarır tül 
 
Karanlığı ışık böler 
Semah döner can türkler 
Dere akar, deniz güler 
Dost dost diye kavuşur sel 
 
Siyah beyaz hepsi kardeş 
Gönül kırma otur, yerleş 
Aşk çatıma düşer ateş 
Dost dost diye esince yel 
 
* 
Ve Kaygusuz risalesince kelam 
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Bu güzel kelema devam : 
 
Şaşırıp kaldılar oracıkta 
Padişah ve vezirler  
Birbirine bakıp bakıp 
Konuştular : 
 
-“O kişi ya çok âkil ve ârifdir  
Yâhûd  
Gayet nâdan ve câhildir.  
İmtihan etmek gerek onu.  
Bir âkildâne olursa,  
Müşerref kılalım, ağırlayalım;  
Eğer cahil olursa, hakkından gelelim.”  
 
Orada hazır olanların her biri  
Bir çeşit kelâm etti.  
 
Vezir : 
 
“Bir kişi görevlendirelim 
Onu davet edelim 
Konuğumuz olsunlar, 
Selâm verip oturduklarında, 
Aşçılar ta'amlar getirsin.  
Ve yanında kişi sayısınca kaşık 
 
Ancak, 
Kaşıklar ki 
Herbirinin sapları üçer karıştan büyük ola  
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Her biri,  
O kaşıkların yukarı başından tutup  
Yemeye mecbur kalalar.  
Eğer onlar  
Kollarınca uzun saplı kaşıklarla  
O yemeği yerler, o çorbayı içerler  
Ve şükederlerse, ariflerdir, kâmillerdir,  
Eğer yiyemezlerse,  
Şöyle biribirine bakışıp kalırlar 
Üstlerine başlarına dökerlerse, 
Cümlesi cahillerdir.  
Sonra Padişahım 
Siz nice bilirseniz  
Öyle idesiniz.”  
 
O vezirin bu sözü 
Kabul gördü meclite. 
 
 Padişah emir buyurdu  
Davet etmek için onları, 
Adamlar gitdiler  
Kırk tane upuzun saplı kaşık  
Tedarik etdiler.  
 
Gidenler, 
Buldular Kaygusuz Abdal’ı 
Selâm verdiler:  
“Sizi Padişah davet eyledi  
Buyurun gidelim,” didiler.  
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Kaygusuz : 
 
N'ola, da'vete icabet lâzım  
Varalım padişahın mübarek cemalin görelim,  
Yüz sürelim hâk-i pâyine  
 
Vardılar  
Yoldaşlarıyla padişahın  
Sarayına vardılar, 
İçeri girdiler.  
 
Gördüler 
Sultanı 
Taht üzerinde oturur  
Eğilip, saygı gösterip selâm verdiler.  
 
Padişah izzetle ayağa kalkıp,  
“Hoş geldinüz safalar getirdiniz, 
Kademler getirdiniz” deyip  
Yer gösterdi. 
 
Her biri geçtiler  
Oturdular adabıyla.   
Aşçılar getirdiler 
Çorba ve yemekleri 
Meydana, sofranın yanına koydular 
Kırk bir sapı uzun kaşık… 
Meğer, 
O vakit padişahın sarayında  
Bilgin, sofu beğler 
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Mısır beğleri 
Oradaydılar, 
Kaygusuz yoldaşları dışındakiler 
Kaşıkları görüp şaşırdılar.  
Ellerine aldılar,  
Yukarı başından tutup doldurdular, 
Ağızlarına iletmek istediklerinde, 
Gördülerki 
Kaşıklar kulaklarına uzanıyor nerdeyse.  
Bir çare bulub yiyemediler.  
 
Beğler, sofular, âlimler 
İçemediler ya çorbayı 
Yiyemediler ya yemeği 
Kenara çekildiler, 
Kalktılar sofradan, 
Kaygusuz yoldaşları oturdular  
 
Oturdular ki, ne oturma, 
Kırk kişinin yirmisi sofranın bir yanına 
Diğer yarısı sofranın öte yanına 
Karşı tarafa…  
 
Kaygusuz, hemen 
Karşısında olan yoldaşına  
Bal dolusu kaşık gibi  
Sunuverdi. 
Karşısında ki yoldaşı da, 
Uzatıverdi ona… 
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Ve ondan sonra, 
Cümle yoldaşlar, 
Birbirlerine kaşıklarla 
Başladılar ikrama, 
İçtiler çorbaları, yediler yemekleri; 
 
Padişahla vezirler  
Bakışıp kaldılar 
 
 
Kaygusuz: 
 
“Dünyayı cennet eylemek için 
Paylaşmalı kardeşçesine işte böyle 
Kurtulmalı insanoğlu benlikten  
Kurtulmalı yönetenler kibirden  
Halka uzatmalılar imkânları, 
 
Yoksa, 
Derseler “İllâ ben, ben de ben” 
Dökülür sımsıcak çorba 
Yanar üstleri başları, kulakları dahi 
Ve döner cehenneme dünya, 
Bu da ibret ola…” 
 
Ziyafete döndü sofra  
İçildi şeker – i şerbetler 
 
En koyusundan bir sohbet başladı 
Gök ile yer açtı kulağını 
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Tebessüm etti eşya… 
 
* 
Yâr sunduğun şerbeti  
İçtim, haberin var mı?  
Tırpan ile gurbeti  
Biçtim, haberin var mı?  
 
Susamıştım sevgiye,  
Sensin bana hediye,  
Çileyi kaymak diye  
Seçtim, haberin var mı?  
 
İki gözüm iki sel, 
Yeter gayri durma gel!  
Seni bulmadan evvel  
Hiçtim, haberin var mı?  
 
Buldum ya Kaygusuz’u  
İbadettir uykusu...  
Zaman köprü, bende su  
Geçtim, haberin var mı?  
 
Ceylan seni bulacak,  
Bulup da kurtulacak...  
Gönlümü köşe bucak  
Açtım, haberin var mı? 
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14-)PADİŞAHIN GÖZLERİ AÇILIYOR 

 

Padişah: 
“Bir gözünüze pamuk koyup 
Üstünü penbe bezle niçin sardınız? 
Niye bu bir gözün kapatılması? 
Söyleyin niye?” 
 
Kaygusuz Abdal: 
 
“Sultanım,  
Bizim 'âdetimiz odur ki,  
Hangi beldeye varırsak 
O vilâyetin padişahına mûti oluruz  
 
Ona, memleketine hayır-du'â ederiz.  
Devletiniz sayesinde bir kaç gün  
Bu Yusuf Peygamber tahtını  
Ziyaret eylemek muradımızdı.  
Siz, evet Sultanım siz  
Bu dünyaya, 
Bu mübarek topraklara bir gözle bakarken,  
Bizim iki gözle bakmamız 
Yakışık almazdı.  
Biz de tek gözle bakalım dedik 
Penbeyi yapıştırdık gözlerimize”  
 
Çok memnun oldu bu cevaba padişah  
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- “Hüdâ takdiri, yazan böyle yazmış 
Hakk’dan geldi hoş geldi.  
Kaldırın gözlerinizden penbeyi  
Bu taht Yusuf Peygamber tahtıdır, 
Bu diyâr O'nun diyârıdır,  
Ziyaret edin iki gözle, seyredin... “ 
 
Kaygusuz :  
 
Sultanım 
Bir "dua" eyleyelim,  
Siz de "âmin" deyiniz 
Tâ ki Hakk Sübhâne ve Ta'âlâ katında  
Du'âmız kabul ola.  
Ellerimizi sürelim yüzlerimize  
Ve 
Gözlerimizden kaldıralım perdeyi.  
Hakk Ta'âlâ Hazretleri'nin kudretini  
Müşahede kılalım.”  
 
O saat, Kaygusuz Sultan  
İki ellerini semaya kaldırıp,  
Dua etti 
Göklerin bilmem kaçıncı katına çıkar gibi 
Suyun gözesinden fışkırıp inlemesi gibi 
Tayfunun sularda dalgaları sürüklemesi gibi...  
 
Ağlaya ağlaya gözleri kör olmadı mı 
Yakup Peygamber'in? 
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Yusuf'un gelişiyle açılmadı mı? 
Duanın gücü işte bu 
Sevginin gücü... 
 
Padişah da veziriyle birlikte 
"amin-amin" dediler. 
Cümle ulema  
Mecliste her kim varsa  
"Veleddâlîn, amin" deyip 
Sürdüler ellerini yüzlerine,  
 
Kaldırdılar perdeyi gözlerinden,  
Yüzleri ve gözleri açıldı.  
 
O esnada, 
Amâ gözleri açılıverdi Padişah'ın  
Aydınlandı dünyası. 
 
Duadır,  
Delinen ozon tabakasının yarasını saran 
Duadır, ekvatorun sancısını gideren 
Duadır, dağların öfkesini baharlara çeviren 
Sığınak, mucize, huzur duadır... 
 
Ve orada bulunan herkes 
Anladılar Kaygusuz Sultan'ın  
Gökle, yerle sevdasını. 
Anladılar piri Abdal Musa'sını 
Anladılar ilim irfan deryasını 
Önce şaşkınlık ve sonra suskunluk  
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Yağmur sonrası hava 
Çiğ yağışı yaprağa, yeşil otlara 
Mis gibi insan iklimi 
Mis gibi doğa kokusu... 
 
 
Padişah inip tahtından aşağı  
Öptü Kaygusuz'un elini  
Saygı gösterip 
Buyur etti, 
Sarıldı, seherlerin ışığa sarılışınca 
Sarıldı, hamurun teknede karılışınca 
Sarıldı, müjdenin gurbettekine verilişince.. 
 
Padişah : 
 
“Yâ Şeyh, dile benden ne dilersen!” 
 
O zaman, Kaygusuz  
Bu şi'ri söyledi: 
 
SULTAN KAYGUSUZ BABA MÎ-FERMÂYED Şİ-R  
 
Söz başında zikir idelüm Allah’ı niyaz ile,  
Cânu gönülden direm laf degüldür söz ile  
 
Yâ ilâhi kapunda birkaç dileklerüm var  
Hele şimdiki halde cengüm var boğaz ile.  
 
Onbin koyun bin deve be bin de şu sığırı  
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Beşbin tavuk bin ördek daha bunca kaz ile  
 
Mâ-hazar lokmaları dâ'im nasib kıl bize  
Üçyüz otuz azmânî yidi bin öküz ile  
 
Dâne pirinç zerdeler paça tirid gördiler  
Tâze çevirme bir yanân kaba helvâ koz ile  
 
On bağçe alma, armud on dahı her dürlüden  
On dahı şeftalüden zerdalü kiraz ile  
 
Bin karaoğlan bin karavaş hizmet-kâr  
On bin Rûm mahbûbı, biş bin Mogol hız (kız) ile  
 
Hûrî-şıfât nigârlar ilikleri âşıkâr  
İbrikleri cân alur sükker agzında ezile  
 
Tabl(u) zurna nefesle hazretünde çalınur  
Dâ-im müdde'î görsün ânı ol kör göz ile  
 
Bunca sözi söyledük bize bâkî kalur yok  
Kaygusuz'a nazareylegil bir güler yüz ile " 
 
Padişah dinledi 
Can kulağı ile… 
 
Gördü ki, Kaygusuz’un talep kıldığı şey  
Gâyet mübalâğadır,  
Fikredib bu sözlerin hakîkatine nazar kıldı. 
Bildi ki  
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Onun muradı  
Dünya malı değildir.  
“Tutalım bu talep ettiği şey  
Abartıdır, misaldir.  
Söyedikleri cem edilip verilse dahi  
Neylesin?  
Bunlar dünya sıfatıdır, baki kalmazki.  
Bu muhabbette bir güler yüz ki  
Hoşça bir örnekleme ki 
Aşk olsun. “ 
 
Gönlü hoş oldu padişahın  
Oturduğu yerden, tebessüm ederek:  
“Yâ şeyh, senin bu istediğin şeyleri  
Cümlesini sana verelim, olmaz mı?” 
 
Kaygusuz : 
 
“Padişahım, dünyada muradımız,  
Gönül hoşluğunuz  
Beden sağlığınızdır,  
Yoksa  
Cihanda bilinmedik ve görünmedik  
Nesne kalmamıştır.  
Hele şimdiki halde  
İşbu benim yemek kâsemi 
Bal, yağ ile doldurun,  
Başka bir şey istemem.”  
Deyip  
Belinden küçümen bir kâse 
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Bir çanak çıkardı,  
Sunuverdi.  
* 
İsterim 
Muhabbet vaktinde gülen bir yüz 
Aşk vaktinde çağıldayan bir gönül 
İsterim 
Hoşça bakıp kâinatta her ne varsa hepsine 
Dikeniyle çalıyı, gagasıyla atmacayı, pençesiyle kartalı 
Cümlesini her haliyle 
Sevecek kocaman bir yürek 
İsterim 
Eksiltmeye, tamamlaya; kırmaya bütünleye 
Dolu kadar boşun olduğunu bilmeye 
İsterim, 
Senden seni isterim... 
 
* 
Padişah, 
Kiler görevlilerine :  
 
-“Alın, şeyhin kâsesini  
Doldurun bal ile,  yağ ile”  
 
Kiler görevlisi alıp kâseyi 
Vardı kilere, açtı kapıyı 
Girdi içeriye. 
 
Evvelâ bal mı koyam, yoksa yağ mı koyam? 
Dedi düşündü 
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Yağ küpünün açıp ağzını  
Birkaç kepçe yağ koydu 
Küçümen kâse içinde 
Ne kadar koyarsa koysun 
Kayboluyordu hepsi 
 
Özetle  
Cümle küpleri boşaltıp  
Ne kadar yağ var ise  
O küçümen çanağı dolduramadı. 
 
“Olacak gibi değil, 
Bakalım bal ile dolduralım n’olacak” 
Dedi. 
Ne kadar bal varsa doldurdu da doldurdu 
Lâkin 
Dolmak bilmiyordu bir türlü. 
Oraya bıraktı kâseyi 
Vardı Padişahın yanına 
Usulca kulağına 
 
“Padişahım, 
Dolduramadım, 
Kilerde ne kadar 
Bal ve yağ varsa  
O küçümen kâseye dolduramadım 
Kaç kepçe koyduysam 
Yok etti, yuttu sanki.” 
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Padişah: 
“Var, getir, o kâseyi 
Koy erenlerine nazarına 
Özür dile 
Ondan sonra 
Ne yaparsan yap, doldurmaya çalış" 
 
Kiler görevlisi bir çırpıda 
Kaptı getirdi ufacık kâseyi 
Ve meydana koyup özür diledi 
 
Şaşırıp kaldı cümle erenler, evliyalar 
Şaşırıp kaldı o mecliste oturanlar.  
Ve cümlesi heyetin: 
“Kaygusuz Abdal gerçek erdir”  
Deyip sarıldılar ellerine 
 
Kaygusuz Abdal Sultan 
Veda vakti geldi deyip 
Cümlesini selamlayıp 
Padişah’a veda etti 
* 
Kim  
Bilir? 
Ne bilir? 
Erenlerin 
Can gözünü hey! 
Görür görülmezi, 
Bilir bilinmeyeni, 
Hikmet gizlidir sözünde 
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O gözler ki, içinde ağlama yanığı 
O gözler ki, uyumuşların en uyanığı 
İçinde kalabalık caddelerin sancılı gürültüsü 
İçinde Mısır tahtlarının tuğrasız en son süsü 
Bir odanın lavanta selamlı insan kokusu 
Ve bebek ellerinde masumiyet 
 
Kim 
Bilir? 
Ne bilir? 
Bilinmezin anlamı zorlayan sesinin yansıması 
En eski zamanların yenileşmiş çimeni 
Canavar uykularını bulutsu tenhalarda eriten 
Küflü mağaraları ışıklarla dirilten canım hey! 
 
Baş dönmesinin inanılmaz kıvılcımı 
Tarifsiz yüklerin omuzlardan alınışı 
Ağız diplomasisinin yerle yeksan oluşu 
Samimiyet goncalarının secdeye kapanışı 
Umutların filizine çalan dip müziği 
Okyanus kırılmasının damladaki türküsü 
 
O  
O 
O gözler ki, 
Çifte güvercin kanadı gönül şadırvanında 
O gözler ki, 
Yolcuları dinlendiren, deli toynaklara gem vuran 
Yol ayrımı hanlarında… 
* 
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Teşbihin tesbihlemesine iflâs edip dökülmesi 
Tane tane kaldırım taşlarında yuvarlanması  
Mantığın soyunması iğreti libaslarından 
Aşkın doldurması yeri göğü… 
 
Kıyasen hukuk, müşahhas topukta zaman 
Söz derler bir gökdelen, sırça köşklere inat 
Kaygusuz ağaçların meyveye durması dal uçlarında 
Kaygusuzca… 
* 
Penbeye kapat gözlerini 
Penbeye boyanmadan şu köhne dünya 
Sayki zemberek sendeledi, kırıldı dişli 
Sayki bu gelişli gidişli yerin çatladı karnı  
Unutma, herkesten evvel sen 
Pembeye kapat gözlerini 
 
Siyahın yanık bağırı zeytin çekirdeğinde 
Kar fırtınasının aklığı durur biliyor musun? 
Küçümen bir tabak indir dost mutfağının masasına 
Aç musluğu sonuna kadar balam 
Kaç dakikada sele dönecek meydan? 
 
Anla evliyânın yağ-bal tasındaki sırrı 
Olur mu? 
* 
İstemek 
Evet ya istemek  
Sınırsız çizgilerin ötelere uzanışı 
Tüp kadar mide oysa, 
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Fındık kadar beyin 
Ortasına valsi var aslında 
Her şeyin… 
Kudret helvasıdır sunulan şimdi 
Binitsiz takvimlerin elleriyle  
Yeterli değilse şayet cümlesi 
Varın, 
İstediğiniz kadar 
İsteyin de isteyin… 
 
Bir mektup yazdım geçmedi mi eline? 
Postanın tekeri mi kırıldı acaba? 
Yüzüne düşmemiş mısralarımın hikâyesi 
Bakışların duru göl suyu içinde yok saçlarım 
Anlıyorum, sana ulaşmanın zorluğunu yâr 
Yürek sesimi sen değil amma 
Yetmiş iki millet duyar… 
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15-)KASR’ÜL AYN  

VE DOSTLARIYLA BULUŞMASI 

 
Vakitlerden bir vakit, aynı vakit 
Seyyid İmadeddin Nesimi’ nin 
Derisi yüzülmüş 
Kurumamıştı henüz Halep’te kanı… 
Mısırlılar, 
Şeyh Bedrettin’den istedikleri gibi 
Kaygusuz’ dan da istediler 
Bir tekke kurmasını. 
 

O ise; 
Minbernâme'sinde: 

“... 
Eğer malin var ise kavm ü kardaş 
Cihan halkı seninle cümle yoldaş 

 
Eğer kendü halinde bir aşıkdur 
Ana derler ki iş sevmez ışıkdur 

 
Aşık olsam adım tenbel Alayi  

Eğer sofi isem derler mürai 
 

Ha bir cenkdir biri birin beğenmez 
Arifler Hak’dan özge nesne bilmez 

.... 
Ko sözü fariğ ol Kaygusuz Abdal 
Ki sözden açılur cümle kil ü kal” 
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Deyip durdu.. 
 
İnsanlar, insanlar 
Aşığın halini anlamazlar nedense 
Anlamazlar da isterler hep. 
“Oysa biz, 
Sıyrılmışız ben gömleğinden 
Dünya malını terk etmişiz 
Tembel alayı kurmuşuz kırk kişilik 
Alaiye derler, 
Alanya’dan çıktık çıkalı dost… 
Alaya da alsa bizi halk 
Hoşça bakarız zatlarına…” 
 
* 
 
Saray kapısından çıkıp dışarı  
Yürüdüler can cana eski Mısr’a doğru. 
Geldiler, 
Nil deryası kenarına 
Konakladılar. 
 
Kırk nefer kırk gün 
Yağ, bal yediler o kâseden 
 
Bir çanak dolusu kudret yemeği 
Bitimsiz göklerin ikramı  
Halil İbrahim sofrası mübarek 
Ne biter, ne yiter aşkın zamanı  
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Padişah, 
Kaygusuz erenlerinin bulunduğu yere 
Nil kıyısına,  
Bir köşk , 
Bir otağ, bir tekke 
Yapılmasını emir buyurdu 
Karaf Dağından getirildi taşlar 
Yapıldı “Kasrül Ayn” 
 
Gelir Mısır beğleri her dem  
Dinlenir, konuk olurlar orada. 
 
* 
Bazı kaynaklar 
Derler ki : 
“Bizim Kaygusuz İki veya üç kez gitmiştir Mısır’a 
Bu ikinci Mısır seferinde orada ne kadar kaldığını  
Ya da Abdal Musa tekkesine dönüp dönmediğini tahmin 
etmek güçtür. Ancak 1397-8’de yeni bir seyahatten 
Mısır’a döndüğü ve Dilguşa’yı bu tarihte yazdığı 
kesindir.”  
 
“Bu yapıtını da Sultan Ebu’l Ferec’e (1399-1412)  
Sunmuş olmalıdır. Tekkesi Kasr ül-ayin’i bu tarihten 
sonra aynı Sultan’ın izni ve yardımlarıyla  
kurmuş olduğu anlaşılıyor.” 
 
Yine Derler Ki:  
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“Ve Mısır’da kendisinden 15 yaş küçük olan Şeyh 
Bedreddin Mahmud Mısır’a gelmiştir. Bedrettin, 
Kahire’de tanınmış batınî bir mutasavvıftı. 1397-8’e 
kadar Hicaz’ı, Suriye, Irak, Güney ve Doğu Anadolu'yu, 
Azerbaycan ve İran-Horasan’ı gezmişti.” 
 
Ve ilâve ederler: 
 
Ayrıca; 
Kaygusuz Abdal bu gezilerinde İsmailî olduğu söylenen 
Fazlullah Hurufi’ yle de (ölm.1393-4) görüşmüştür. 
 
1386'da Tebriz'de ortaya çıkan; Tebriz, Tohçu, Isfahan, 
Şiraz, Damgan vb. kentlerde ünü yayıldıkça kurulu düzeni  
sarsmaya başlamış olan Fazlullah Hurufi’nin inanç 
yöntemi, “harfler ve hatlarla dinsel buyrukları 
değiştirmek ve inancının aslı, “insanı tanrılaştırmaktır”.  
 
Hurufi inanç sistemi, 
Der ki : 
 
Varlığın ortaya çıkışı sesledir.  
Ses canlılarda eylemsel, cansız varlıklarda potansiyel güç 
olarak mevcuttur, yani cansız birşeyi bir diğerine 
vurduğunuzda, cinsine göre özündeki ses duyulur.  
 
Canlılarda ise irade-istemle ses meydana çıkar ve 
sözcükler oluşur. Bunlar da harf aracılığıyla olur.  
Dünya tanrı varlığının tecellisidir ve bu yedi hat içinde 
insan yüzünde belirmektedir. 
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Özetle; 
Harf gizemciliğidir Hurufilik. 
İnsan tanrının kendisidir onlara göre, 
Evren mutlak varlığın zuhurudur, ortaya çıkışıdır.  
Ölümden sonra başka bir yaşam yoktur onlara göre. 
Ölüm birleşikliğin-tümelliğin basite, ayrıntıya 
dönüşmesidir. Yeniden aynı hale gelinemeyeceğinden 
onlara göre dirilme olamaz. 
 
İnsan, bu dünyada 28 yahut 32 harfin (Fars alfabesi 32 
harftir) gizemine erdiğinde kendisinden tüm dinsel 
teklifler kalkar.  
Fazlullah, onların dinsel hükümler karşısındaki tüm 
sorumluluklarını üstüne almış, namazlarını kılıp, 
tutmuştur oruçlarını. 
  
Hurufiler,  
“Dünya bize cennettir,  
Cennette ibadet görevi olmaz'' demekteler. 
Bu düşünceler  
Şeyh Bedreddin’e önemli bir kaynaktı. 
Kaygusuz Abdal’lın  “Vücudnâme”si bu düşünceleri 
anlatır. Belki de Bizim Kaygusuz bu eserini onunla 
tanıştıktan sonra kaleme almıştır. 
 
Kaygusuz Abdal : 
 
“Adem’in vücudu,  
Aslında yirmi sekiz  
Huruf (harfler) üzere  
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Yaradılmışdır” diyerek  
Şöyle bir sıralama yapar: 

  
“Ademün: Başı arş’dır  

Ve Nokta-ı Ba’dır  
Ve iki kaşı, biri fa’dır  

Ve biri kaf’dır.  
İki gözleri,  

Biri ayn’dır  
Ve biri gayn’dır  

Ve iki kulağı,  
Biri zal’dır  

Ve biri dal’dır.  
Çenesi cim’dir  

Ve gerdanı tı sin mim’dir.  
Burnu elif’dir  

Ve dudağı te’dir.  
Üst dudağı be’dir... 

Sağ yanı sad,  
Sol yanı dad.  

Sağ memesi vav,  
Sol memesi ha’dır” der.  

 
Ancak ne varki,  
Kaygusuz 
Sadece harflerin gizemine takılıp kalmamıştır. 
 
Kaynaklar devamla derler ki: 
 

Kaygusuz Abdal, 1383-4 yıllarında eğitim için  
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Kahire’ye gelip, Mısır’da yirmi yıl boyunca yaşamış olan 
Bedreddin’in, orada tekke kurmuş bulunan  

Kaygusuz Abdal’ı tanımaması ve onunla görüşmemesi 
olanak dışıdır.  

 
Bize göre büyük İslam bilgini ve hukukçusunun kafasına 
tasavvufla birlikte batıni düşünceleri ilk sokan Kaygusuz 
Abdal’dır.  
 

Mısır’da başlayan  
Kaygusuz-Bedreddin düşünce yakınlığı, 

Eylemlerinde de sürmüş.  
1404-1405 yılında  

Anadolu’ya birlikte gelmişler  
Ve Küçük Asya’yı 

Baştanbaşa dolaşarak  
Ayrı kollardan  

Düşüncelerinin siyasetini yapmışlardır.  
 
Kaygusuz Abdal, Abdal Musa Sultanın halifesi olarak, 
Alevi Türkmen boyları arasında, halkın zevkle dinlediği, 
rahatlıkla anladığı öztürkçe ve mizahi ironik şiirleriyle, 
düzyazılarıyla, Bedreddin hareketinin en büyük 
propagandisti ve yoldaşıydı.  
Onun destansı ve ironik şiirleri, nefesleri ve düzyazıları 
nesnel açıdan, derinlemesine incelenip yorumlandığında, 
Bedreddin’in düşünce ve eylemleriyle içiçe olduğunu 
anlamamak olası değildir.  
 
Nesimi ve Emrem Yunus 
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Bedrettin’le Fazlullah ve Kaygusuz 
Beşibiyerdeler… 
 
* 
 
Dost yüzüne dönüp,  
Dost kapısından geçerek  
Kendini bulmak  
Özünü tanımaktır  
Kaygusuz’un felsefi inancı.  
Hacı Bektaş Veli’den  
Yunus’dan  
Emanettir bu inanç ona.  
Dost pirdir,  
Tanrıdır,  
Sevgilidir;  
Dost kapısından geçilerek  
Barışa, sevgiye ulaşılır. 
 
 
Kaygusuz Abdal: 
 
“Çün dost bizim,  
Sözü dahı bizimdir.  
Her dem dost yüzine bakalım,  
Özümüzle diyelüm, işidelüm.”  
Demiştir. 
 
Budalanâme, s.51 
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“Dost senin yüzünden özge ben kıble-i can bilmezem 
Pirin hüsnünü severem bir gayri iman bilmezem 
 
Bana derler ki şeyatin (şeytanlar) senin yolunu azdırır 
Ben şu zerrak(ikiyüzlü) sufilerden gayri bir şeytan 
bilmezem 
 
Sui-i salus nedendir hüzne münkir geçindiği 
Ne acep bela gelüptür şu ki ben Hak’tan bilmezem 
 
İnsan-ı kâmil ki derler Mustafa’dır Murtaza’dır 
Yani kim vardır cihanda ben gayri insan bilmezem 
 
O şah-ı hüsnün ışkına özümü viran kılmışam 
Kaygusuz Abdal’dır adım cübbe vü kaftan bilmezem 
 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli: “Doğruluk dost kapısıdır; 
dostumuzla beraber yaralanır, kanarız.” 
 
* 
 
Ve Yunus Emre: 
 
“Işk imamdır bize gönül cemaat 
Dost yüzü kıbledir daimdir salat 
 
Dost yüzün göricek şirk yağmalandı 
Anınçün kapuda kaldı şeriat 
 



 

 

 485 

Can secdeye vardı dost mihrabında 
Yüz yere koyuban eyler münacat 
 
Derildi beşimiz bir vakte geldi 
Beş bölük oluban kim kıla taat 
.... 
Doğruluk bekleyen dost kapısında 
Gümansız ol bulır ilahi devlet 
 
Yunus öyle esirdir ol kapıda 
Diler ki olmaya ebedi azad” 
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16-)HACC GÖREVİ 

 
Kaygusuz Abdal  
Kırk nefer yoldaşıyla  
Beytullah tarafına hac yoluna düştüler. 
Gece yürüdüler, sabah konakladılar 
Her gün bir şehre uğradılar 
İhtiyaçlarını sağladılar o şehirlerden 
Kırk gün yol yürüyüp 
Geldiler Beyt’ullah’a  
Durdular, dinlendiler… 
 
Erişti Hacc vakti 
Cem oldular Kâbe’de 
Şamdan, Yemen’den 
Diğer yerlerden gelenlerle beraber 
Arefe günü 
Cebel-i Arafat’a çıkıp  
“Vakfe’ye” durdılar.  
 
 “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk”  
Diyerek inlettiler yeri göğü. 
 
Sonra, 
Müzdelife’ye gelip 
Akşam ve yatsıyı birlikte kıldılar 
 
Kum içinden topladılar her biri yirmi bir taş  
Sabah kalkıp, Mina pazarına gelip,  
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Yolda İsmail Peygamber’in  
İblis’e taş atdığı yere uğradılar.  
Hazreti İsmail üç defa  
Taş atmıştı Şeytan’a.. 
Onlar da kuralına göre, 
Yedişer taş attılar 
Kestiler kurbanarını Mina’ da 
Mekke-i Mükerreme’ye gelip, 
Tavaf eylediler. 
 
İbrahim Peygamber’in makamında  
Kılıp tavaf namazını  
Safa vü Merve’de koşup 
İçtiler Zemzem suyundan… 
 
Hacc görevini yirine getirdikten sonra 
Geldiler Medine’ye  
Ziyaret ettiler Yüce Peygamber’i 
O sırada 
Bizim Kaygusuz  
Cûşa gelip,   
Şu beyitleri söyledi. 
 
“GEVHER- NÂME 
 
Es-selâm iy dürr-i deryâ-yı cemâl 
Es-selâm iy âfitâb-ı bî-zevâl. 
 
Es-selâm iy heşt-i cennet-i Na’im 
Es-selâm iy bâğ-ı erzân-ı nihâl 
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İy sıfatun Kulhü va va’llâhu Ahad 
Her dem içinde kâdirsün her sa’ât 
 
Cümle sırrı sen bilürsin ey Kadir 
Bî-şerîksin bî-misâlsin bî-nazîr 
 
Cümle sensün mu’teber ü ihtisâr 
Ol ki sensüzdür fişâr-ender-fişâr 
 
Cümle sensün âşikâre vü nihân 
Yirde gökde cümle sensün cisme cân 
 
Senden özge cümlenün hiç cânı yok 
Pür-Kemâlsün kudretün noksânı yok 
 
Mâlikü’l-mülksin kadîm-i lem-yezâl 
Mahlûkun Hâlikı sensün Zu’l-celâl 
 
Degme bir zerrede bin dürlü acab 
Sen bilürsin sen kılursun iy Çalab 
 
Kim akıllar mât u ser-gerdân dürur 
Bü’l-aceb kim kudretün andandurur 
 
Pâdişâhsun bî-sipâhî bî-vezir 
Kalmışa hem yine sensün dest-gîr 
 
Söz öküşdür kendü hâlüm söylerem 
Derdimi vasf u hikâyet eylerem 
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Kim bu tenüm yoğıken ben cân idüm 
Katre degül ezelî ummân idüm 
 
Ol âlemde bu Âdem olmazıdı 
Ay u güneş togmazıdı 
 
Birlik idi olamazdı ayrulık 
Yogıdı ölmek dirilmek sayrulık 
 
Dahı yirler kân-ı ma’dende idi 
Katre varı külli ummânda idi 
 
Arş u ferş ü gâv u mâhı yogıdı 
Cümle  varlık hemân ol Allah’ıdı 
 
Hem ol demde biz dahı anda-y-ıduk 
Ol alemde bile cevlânda-y-ıduk 
 
Diledi kim ŞâniPerverdigâr 
Kendi kudretini ide âşikâr 
 
Mevce geldi çün o deryâ kıldı cûş 
Mevcile beni kenâre saldı uş 
 
Derya-y-ıdı katre oldı menzilüm 
Bu-y-ıdı bu hâl içinde müşkilüm 
 
Mevc içinde taşra düşdi bir gûher 
Öyle gevher kim visâl-i mu’teber 
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Çün ki gevher taşra düşdi deryâdan 
Vuslat u fürkât ayırdı ortadan 
 
Ol gühere bunca zamân Tanrılık 
Eyleyüben kendüsi oldı âşık 
 
Işkun dahı bünyâdı andan durur 
Işk varâkı hem o divândan durur 
 
Asl-ı hikmet ol bir güherden durur 
Gevher aslı yine ol kândan durur 
 
Ol güherden oldı bu cümle alem 
Ne kim vardur yir ü gök levh-i kalem 
 
Yidi yıldız hem ol gevherden durur 
Gevher aslı hem ol birden durur 
 
Andan oldı Enbiyâ vü Evliyâ 
Birlik olur karışıcak su suya 
 
Toprak aslı yine toprakdan durur 
Cümle varlık heman ol hâkdan durur 
 
Ol güherün bir adı mahmûd idi 
Baht içinde tâli-i mes’ûd idi 
 
Ol güher Âdem tonını ihtiyar 
Eyleyüben gem adem kıldı karar 
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Âdem’i gevhere sedef eyledi 
Yani bu mülke müşerref eyledi 
 
Sadef içinde murâdum dür durur 
Dürü sadef Hak katında bir durur 
 
Dürü sadef yine ma’dende biter 
Aslı birdür yine bir kânda biter 
 
Su dilersen bardağa kalma nazar 
Bardağ içinde suyı kıl ihtiyâr 
 
Cümle bir çeşme suyıdur iy velî 
Tutalum bardak küçükdür yâ ulı 
 
Külli suyun aslı birdür iy azîz 
Su temizdür bardağı eyle temîz 
 
Ger değülsen sen bu hikmetden gafil 
Gâfil olma yol içinde iy akil 
 
Ehl-i tevhîd ol ki cânun şâd ola 
Şagird olan akıbet üstâd ola 
 
Ol güherden oldı Muhammed cânı 
Anun içün tutdı cümle cihânı 
 
Anun içün oldı cihân gülistân 
Ûd u sandal srv ü Tûbâ erguvân 
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Hûru cennet vahş u tuyûr akl-u cân 
Ol güherdür cümlenün aslı hemân 
 
Cümle anun ışkına kıldı karâr 
İhtiyâr oldur kamudan ihtiyâr 
 
Bu-y-ıdı vasf-ı hâlüm söylerem 
Ânı kim gördüm hikâyet eylerem 
 
Her ne ilm üstâddan gördüm ise 
Akl içinde her neye irdüm ise 
 
Nazm kıldum bir dasitan eyledüm 
Bu-y-ıdı şikeste-beste söyledüm 
 
Benefşeyi nergise kıldum visâl 
Tûtinün önine koymışam şeker 
 
Goncenün yüzinden açduö perdeyi 
Güneş ile bile görmişem ayı 
 
Nestireni göğe burka eyledüm 
Gülşeni bülbüle otağ eyledüm 
 
Ben fakîrem kuş dilinden nlaman 
Tûtiye şeker gerek harda samân 
 
Ne eksen anı bitürür çekirdek 
Tavuk yumurtasından çıkmaz ördek 
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Şahbaz yavrusı yine şahbaz olur 
Hümanun hümâ vü bâzun bâz olur    
 
Dervîşem ben Mustafa kıldı nazar 
Hem anun bahşayışıdur bu haber 
 
Yohsa ben kendü hâlümi anlaram 
Sözümi hemân yirinde banlaram 
 
Âşık-isen Kaygusuz Abdal gibi 
Sana bir hırka hemân bir şâl gibi 
 
Anı ko kim Mustafa murdâr didi 
Anı koyana erenler er didi 
 
Tekebbürlik eyleyen merdûd olur 
Nitekim şeytân gibi bî-dîn olur 
 
Yol içinde alçağa koy menzilün 
Tâ ki hâll olmak dilersen müşkilün 
 
Meskenet toprağına her dem yüzin 
Süre gör kim tâ bilesün kendüzin 
 
Toprak olmayınca gevher olmadı 
Toprağa düşen Güherler solmadı 
 
Toprak ol toprak gibi teslim ü cûd 
Cümle âlem toprağa kıldı sücûd 
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Evliyâyı bil ki benzün solmaya 
Hiç mukallidler Müselmân olmaya 
 
Evliyâ oldı delîl ü bürhanun 
İnsan-ı kâmilde buldum Sultânum 
 
Yidi gün yidi gece ol nâ-tüvân 
Bekledi peygamberün kabrün hemân 
 
Bu nasîbi anda sundılar ana 
Hem didiler adına Gevher-nümâ 
 
Taze gülden desteler çîn eyledüm 
Her nefesi bûy-ı miskîn eyledüm 
 
Kıymetin bilür anun sarrâf olan 
Gıll u gışdan kalbi dâ’im sâf olan 
 
Gevher-nâme bunda hatm oldı tamâm 
Vir resûl’ün rûhına yüz bin selâm.” 
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17-)HAC GÖREVİ SONRASI  

ANADOLU’YA DÖNÜŞ 
 

Kaygusuz Abdal ve dervişleri,  
Mekke’den  
Şu güzergâhı takip ederek  
Gelirler Anadolu’ya  
 
Medine- Şam – Hama – Humus  
Halep – Kilis – Birecik – Bağdad  
Hille – Küfe – Necef  
Kerbela – Bağdad  
Musul – Nusaybin  
Abdal Musa Tekkesi. 
 
 * 
Humus’ da Halid Bin Velid’in 
Ziyaret ettiler kabrini 
Ve sonra Hama Kalesine geldiler 
Asî Nehri üzerinde 
Bir dolap gördüler, 
Kaleye su çıkaran dolap 
İniltisi ve gürültüsü  
Bir günlük yoldan duyulurdu 
 
Dolabin bir de öyküsü vardı 
Onu yapan usta Frenk’ti 
Yapmıştı ama döndürememişti, 
Zahmet çekip imal ettiği dolap 
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Dönmemişti işte. 
“Hazreti İsa ve Meryem hürmetine dön 
Dön be dolap dön!” 
Diye yalvarmış, döndürememişti. 
Sonra 
“Hazreti Davut hürmetine dön” 
Demiş, dolap gene dönmemişti. 
En son olarak da 
“Hazreti Muhammed Mustafa aşkına dön!” 
Dediğinde dolap 
Anında dönmeye başlamıştı 
İniltisiyle yeri göğü dolduran 
Ahşaptan yapılmış ağır bir dolaptı bu. 
 
Bizim Kaygusuz bu öyküyü duydu ya 
Geçip dolabın karşısına 
Bir süre seyreyledi öylece. 
 
“Muhammedî Dolabı” 
Adı verilen dolab 
Uyutmazdı iniltisinden koskoca şehri, 
Kaygusuz, 
Aldı eline kalemi 
Ve yazıverdi oracıkta 
“Dolapname”sini : 
 
“Su’âl itdüm bugün ben bir dôlâba 
Didüm niçün sürersin yüz bu âba? 
 
Neden bağrun delükdür gözlerün yaş? 
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Sebep nedür sataşdun bu itâba ? 
 
Kararın yok gice gündüz dönersün 
Dökersin dertlü gözlerden hun-âba. 
 
Elif-kaddün bükilmiş çenge dönmiş 
İnildüni düzeltmişsün rebâba 
 
Gözün yaşı revân oldı seher-gâh 
Giceler varmadun bir lahza hâba 
 
Niçün feryâdıla zâri kılursın 
Meğer derdün senün gelmez hisâba 
 
İnildünden delindi derdlü bağrun 
Figânundan ciğer döndi kebâba 
 
Nice haber virdi sana bu devrân 
Ki derdün defteri sığmaz kitâba 
 
Ne cevr itdi sana bu çarh-ı gaddar 
Ki devr içre düşüpsen bu itâba 
 
Duhânundan boyandı göge gökler 
Firâkundan kara yirler türâba 
 
Su’âl itdüm tôlâbun döndüginden 
Dönüben çün dôlab geldi cevâba 
 
CEVÂB-DÂDEN-İ TÔLAB 
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Tôlab eydür eyâ çeşmüm çerâğı 
İşidmeğe cevâbum aç kulağı 
 
Benüm budur sorarsan ser-güzeştüm 
Ki  ben yaylarıdum bir yüce tagı 
 
İrişmezdi boyuma altmış arşun 
Belüme dahı ona âdem kucağı 
 
Geçürmişdüm serâdan göklerümi 
Süreyyâya yitürmişdüm budâğı 
 
Tokuz ay derneşüb bin dürlü kuşlar 
Budağumda tutarlardı otağı 
 
Öterdi Tûti (vü) kumrî vü Dürrâc 
Geçürdüm bir zamân bu niçe çağı 
 
Hevâ murg-ı kebûter bağun gezerken 
Örülmiş ömrı kuşunun tuzağı 
 
Kazâ irdi meğer dest-i kaderden 
Ki bir şahıs irişüb çaldı bıçağı 
 
Yıkılub yatdum ol dem yüzüm üzre 
Kırıldı kalmadı budum budağı 
 
Delüb  boyuma takdılar kemendi 
Sürüdiler toplandum her sokağı 
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Nice müddet sokaklarda yüzime 
Gelüp geçen basarlardı ayağı 
 
Yidi Eyyûb veş bağrumı kurtlar 
Ciğer-kanun döker çeşmüm kapağı 
 
Zekerriyyâ gibi biçüb belümden 
Tolâb içün düzeltdiler yarağı 
 
Temür mıhlar dokunub yüregüme 
Kazâ desti-y-ile çarhun çomağı 
 
Tôlab oldum gice gündüz dönerem 
Su üstünde tutar oldum otağı 
 
İnilerem dün (ü)gün dost diyüben 
Gözüm yaşı sular bûstânı bağı 
 
Kime dost oldı devrân bu cihânda 
Ki sonra olmadı anunla bağı 
 
Felek kime tadurdı bir kaşık bal 
Ki sunucı sunar tas-ıla ağı 
 
Süleymân’un sürerdi tahtına yil 
Kara toprağa koymışdur yatağı 
 
Sikender (dür) ki cihânı Kaf-ber-Kâf 
Tutub hükmine sürerdi yasağı 
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Girüb zulmetde ister âb-ı hayvân 
Tolu zehr ile sundılar bayağı 
 
Cihânda varlığı başdan başa hep 
Fenâ yurdu durur mihnet ocağı 
 
Kanı Rüstem kanı Hüsrev kanı Sâm 
Belürmez birinün ucı bucağı 
 
Bekâ yurdı değüldür ki bekâsun 
Fena ehli tutar bunda otağı 
 
Bu dünyâ bir büyütü’l-Ankebut’dur 
Pes oldı mekeslerün tuzağı 
 
Olublar GAYBÎ bunda tekye kılan 
Hakk’un fazlı durur ancak tayağı 
 
Sabır seccâdesün altına salmış 
Tükelinden kuşanmışdur kuşağı 
 
Sözüni Kaygusuz arife söyle 
Ne bilsün şekkeri tana buzağı?” 
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18-) BAĞDAT-DİCLE-FIRAT,  

KÛFE ve NECEF  

 
Kâbe’den alıp da alınlara ışığı 
Bir atom hızıyla yol gider Anadolu’ya 
Her menzilde bir evliya, bin tarih 
Ziyaret edilir, dua dua, birer birer 
 
Bin kapılı bir şehrin içinde kaybolmuşum 
Hangi yöne koşsam karşımda sen 
Vurgun yemiş şairlerin ağıdındayım 
Seninleyim, seninleyim 
Ah bir bilsen… 
 
Defne dallarının rüzgâr uğultusu içim 
Kavalımda kuzular ve ay sızıları 
Amberler sürünmüş geceler gözlerimde 
Seslerin sessiz pençesindeyim 
Sendeyim.. 
 
Evliyalar burcunda Bağdat yangını 
Kale dibinde Dicle’nin göz yaşları 
Gemiler ve köprülerin gürültüsü üstüm başım 
Fırat’ın kızıdır gözü sulu son arkadaşım. 
 
Mescid-i Şems ışık verir yoluma 
Zülküf Peygamber’den yol gider Kûfe şehrine 
Düşerim gül kurusu bir zamanın saçından 
Mescid-i Ali’ nin ayak dibine. 
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Şehid Ali’m ağıdı boğazımda kırk düğüm 
Kırk neferi olurum Kaygusuz’un orada 
Mecnun kesilirim Leylî rüzgârlarda 
Devrilirim… 
 
Necef kalesinden üç kuş uçurdum 
Adem Baba ve Hazreti Nuh dualı üç kuş 
Kerbelâ çölüne ulaşsam ah bir 
Deler toprağın kara bağrını parmaklarım 
Deler ve elerdim 
Su bulurdum, su… 
 
* 
Kumul tepelerde kazan kaynatıp 
Geçti Berr-i Mecnun ıssızlamasına kırklar 
Eriştiler Şah’ı Necef’e  
Ziyaret kıldılar. 
 
 
Kaygusuz : 
 
“İy Tâlibân-ı Hak-şinâs her dû-cihân Sultan Alî 
Vay âşıkân-ı hem-nişîn iy gevher-i ma’den Alî 
 
Vahdet bağında gülistân vuslât deminde Câvidân 
Şems-i münîr mâh-ı tâbân iy delîl-ü-bürhân Alî 
 
İy maksûd-ı cümle âlem İbn-i tefsîr u bû kelâm 
İy  H’ace-i Beytü’l-Harâm iy kıble-i imân Alî 



 

 

 503 

 
İy ahd-i Çin-ü Hıtâ iy yar-ı cân-ı Mustafâ 
İy vâlî-i şir-i Hudâ iy sıfat-ı Rahmân Alî 
 
Cümle sıfatun zâtısın cümle şey’ün mir’âtısun 
İnnemâ’nun isbâtısun iy ma’ni-i Kur’ân Alî 
 
İy cümle şeyde ihtiyâr iy cümle sâdefte gevher 
Meydân senündür ser-be-ser ey sâhib-i meydân Alî 
 
Oldur gûher oldur sâdef oldur bu cümleye şeref 
Oldur bî-küllî bî-hilâf iy peydâ vü pinhân Alî 
 
Dünyâ-yı denîde-su’ret ol Hakk’a hakîkat isbat ol 
Cennet bağında ni’met ol, ol Gülşen(ü)bostân Alî 
 
Kaygusuz Abdal hastadur sözi şikeste-bestedür 
Bir nazar itsen lutfıla nola şâh-ı merdân Alî” 
* 
Kırk abdal’ı alıp kollarının altına 
Gezer Kaygusuz, Kaygusuz 
Gönüller bir okyanustur 
Yüzer Kaygusuz, Kaygusuz 
 
Piri- Tekke Abdal musa 
Yollar uzun, ömür kısa 
Kini, öfkeyi basa basa 
Ezer Kaygusuz, Kaygusuz 
 
Aşkını eylemiş destan 
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Yüreği sanki bağ ve bostan 
İlhamını alıp dosttan 
Dizer Kaygusuz, Kaygusuz 
 
Noksanlık yok, kâinatta 
Tay nefesi var her atta 
Ak ayranı yeşil otta 
Sezer Kaygusuz, Kaygusuz 
 
* 
Akıl,  
İnanç  
Ve bilgi  
Bir yiğitte birleşmeli 
 
İnsan düşünmeli ardılını 
Ot bile düşürmeden başını 
Saçar tohumunu rüzgâr ile 
Öyle değil mi? 
 
Pişmeli genç Kaygusuz 
Zaman denen ocaklarda pişmeli 
Felsefe, mantık, astronomi 
Diğer bilimleri 
Ayrıca Arap-Fars dillerini  
Öğrenmeli 
Öğrenmeli demişti Piriyle babası. 
 
 

Memluk Sultanlığı'nın  
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Ticaret gemilerinden biriyle  
Gidilmişti Mısır’a 

Yana yakıla şehir şehir 
Üç yılın sonunda 

Dönüyorlardı Anadolu’ya işte.. 
 
* 
 
Dicle bir gelinlik giyer her seher vakti 
Fırat’a gül atar bulutların üstünden 
Kırk âşık geçer gider çöl boyu vahalardan 
Düşlerimi doldurur Kaygusuzca bir zaman 
Of aman aman!.. 
 
Bin sızılı ses verir can evimin kapıları 
Düşer üstüme günahkâr öfkemin damları 
Tutarım yakalarından çeker çıkarırım 
Yusuf kuyularından, cümle abdalanları 
Unuturum kaygımı, sızım öne geçer bir adım 
Artar diş köküme kadar sızı, an be an 
Of aman aman!.. 
 
* 
 
(N)edendir de deli gönül nedendir 
S(E)ni böyle boynu bükük yollardan 
Ve (C)evapsız soruların idamından kurtaramam 
Gül( E)ceğin her mevsim mavi yağar ruhuma 
Gülü, ( F)arket gülüm, kokla, ahir zamandan 
 



 

 

 506 

19-) HÜSEYNİ BİR DÜŞ’TÜ DÜŞEN  

ve ACI HABER 
 

Hüseyni bir düş’tü düşen 
Gözlerden gönüllere döne döne 
Melek kanatlarının getirdiği düş 
 
Asumana iner çıkar hüznümüzün resmi 
Arzular götürür yürekleri o yere 
O yer ki, sınırsız hasrettir, içi çekenlere 
 
Zeminden arşın ayakucuna  
Uzanan bir sarmaşık 
Mor çiçekli göz uykusu hoş kokulu 
Ne saadet, bu mevsimde gelenlere 
 
Pir avucudur  
Gözleri sıcacık sıvazlayan 
Perdenin kalkışı, eriyişi mesafenin 
Bin dua nakışı Hüseyinlere. 
 
* 
Cümle abdalan arzulamıştı 
Gelmişken İmam Hüseyin kabrini ziyaret 
Etmeden geçip gitmek olmazdı, ancak; 
Geri dönülmek icab ederdi, nihayet 
Kaygusuz kısaltıverdi yolu 
“Yumun gözlerinizi” dedi 
İki eliyle hepisinin gözlerini silip 
Teselli veren cümleler sonrasında 
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Sıvadı göz kapaklarını dualarla 
Bir anda olan oldu, 
Bir Hüseyni düş düştü gözlere 
Dualar gönderip seyreylediler. 
* 
“Nice yerler, nice menziller, makamlar 
Göre geze geçtiler peş peşine 
Pençe-i Ali’de duraksadılar 
Sonra, ver elini Nusaybin. 
 
Mısır dönüşü acı haber 
Kırklar kervanına düşüverdi ansızın 
Pir Abdal Musa Sultan  
Yürümüştü Hakk’a maalesef… 
 
Kaygusuz ve erenleri 
Başladılar ağlamaya. 
 
Yakım yakım yaktı ağıdını Kaygusuz  
Dedi ki: 
 
“Beglerimiz Avlan gölün üstüne 
Onlar gelür sultan Abdal Musa’ya 
Urum abdalları postın egnine 
Baglar gelür sultan Abdal Musa’ya 
 
Urum abdalları gelür dost diyü 
Giydükleri nemed (aba) ile post diyü 
Hastalar gelür derman isteyü 
Sağlar gelür sultan Abdal Musa’ya 



 

 

 508 

 
Talip oldur bi rün nefsün haklar 
Pir oldur talibi hatadan saklar 
Çalınur kudümler açılun sancaklar 
Tuğlar gelür sultan Abdal Musa’ya 
 
Er oglınun ikrarıdur yuları 
Muhannidi çeksen gelmez ilerü 
Ak Pınar’ın Yeşil Göl’ün suları 
Çağlar gelür sultan Abdal Musa’ya 
 
Hind’den bezirganlar gelür yayılur 
Lokması çekilür açlar toyulur 
Hakka âşık olan canlar soyulur 
Begler gelür sultan Abdal Musa’ya 
 
Ali zülfikarın aldı destine 
Batın saldı kafirlerün üstüne 
Tümen tümen olur Gencel(i) üstüne 
Daglar gelür sultan Abdal Musa’ya 
 
Aşure aylarında kanlar dökerler 
Çeraglar uyarub gülbenk çekerler 
Anlar bir olmuş birlüge biterler 
Birler gelür sultan Abdal Musa’ya 
 
Bir niyazım vardur Gani Kerim’den 
Münkir bilmez evliyanın sırrundan 
Kul Kaygusuz ayru düşmiş pirinden 
Aglar gelür sultan Abdal Musa’ya” 
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* 
 
Kaynaklar diyor ki : 
 

Kaygusuz Abdal’ın dönüşü sırasında Teke Beyliğinin başkenti 
olmaktan çıkmıştı Antalya. Kıbrıs Krallığının bir kentiydi ve 

Korkuteli’ne çekilmişti Teke beyi… 
 

* 
Abdal Musa Sultan, kavgalı dönemlerde Beylerin 

Başvurduğu dost kapısıydı. Çünkü, bu coğrafyada yaşayan 
Türkmen toplulukların “Müridi” olmuştu büyük çoğunluğu ve 

“Ulu Pir” biliyordular onu Hacı Bektaş Veli’den sonra… 
 

Abdal Musa Pir’in göçüşüyle dünyadan, 
Teke Beyi Mubarizuddin Mahmud,  
Alaiye beyi Hüsameddin Mahmud  

Ve Karaman Oğullarına bağlı diğer sancak beyleri en büyük 
dost desteğinden yoksun kalmışlardı… 

 
 
Kıbrıs kralı Piérre 1366’da bir donanma göndererek almak 
istemişse de Alanya’yı Karamanoğulları’nın yardımlarıyla halk 
savunmuştur şehrini 
 
Yedi yıl içerisinde, Alanya beyi, Teke beyi ve Manavgat beyi 
işbirliği ettiler, güçbirliği kurdular, 
 
Antalya’ yı 1373’ de Kıbrıs Kralından geri aldılar… 
 
* 
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O dönemde Anadolu beyliklerinden Emirlerin, vezirlerin, 
kadıların oğullarını Mısır’a gönderip eğitim yaptırdıkları,  
kentlerin büyük esnaf ve zanaatkâr sınıfından gençlerin 

gruplar halinde  
Mısır’a gittiklerini biliyoruz.  

 
Bunlardan Kadı Burhaneddin’in 14 yaşlarında Mısır’a gidip 

(1358-9)  Altı-yedi yıl kalarak,  “Usul –i fıkıh, feraiz, tefsir, 
heyet ve tıp dersleri görmüş dört mezhebi vakıf olmuş, 

Medrese tahsili yapmıştır.” 
 
  
Bazı Kaynaklar: 
 
“Bizim Kaygusuz’un eğitim amacıyla, özellikle diğer dil ve 
lehçeleri öğrenmesi için, babası Alanya Beğ’i ve hocası Abdal 
Musa’ nın önermesiyle Mısır’a gidip geldiğini belirtmekteler.” 
 
Bazı Kaynaklar ise: 
 
“O dönemde Antalya – Alanya ikilisinin Kıbrıs krallığı ile başı 
derttedir. Bizim Kaygusuz bugün uluslar arası bir diplomat 
görevi diye nitelediğimiz görevle Mısır’ dan destek almak 
amacıyla; gene Babası ve Hocasının görevlendirmesiyle 
Mısır’a gidip gelmiştir. Hattâ, bizim Kaygusuz’a verilen 
“icazetname” de bu görevlendirmenin yazısıdır demekteler.” 
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20-)BİZİM KAYGUSUZ’UN İRONİK 

ŞİİRLERİ - TAŞLAMALARI VE EDİRNE 
 

Kaynaklara göre  

Bizim Kaygusuz : 

 

Batı Anadolu’da, bomboş bırakılmış; beylerin 

işletmediği, ama köylünün ve göçerlerin 

yararlanamadığı,  

Yani “kelebeklerin buğday ektiği,  

Sivrisineklerin ırgat olup biçtiği Manisa ovasında”  

Torlaklarla birlikte mücadele vermiştir.  

Ve 

Şeyh Bedreddin ile Mısır’dan aynı (1404-5) yıl 

ayrılmışlar, birkaç yıl sonra  “Edrene şehrinde” 

buluşmuşlardır. Dönem Musa Padişah dönemidir 

(1410-1413). 

 

* 

 

Zaman öyle bir zaman ki 
Musa Çelebi Padişah 
Simavnalı Şeyh Bedrettin kazaskerdir. 
Kazasker yardımcısı kim diye sormayın 
O da 
Börklüce Mustafa Dede Sultan… 
 
Batı Anadolu’yu baştanbaşa 
Bütün Rumeli’yi  
Börklüce-Torlak Kemal-Bedreddin  
Efsanesi sarmıştır. 
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* 
Dolaşmıştır, 
Yanbolu, Filibe, Sofya, Manastır’ı 
Makedonya’da bulunan bir manastır’da  
Bir mahalle ve çeşmeye verilmiştir adı. 
Bölgede Kaygusuz, 
Asırlarca unutulmayacak şekilde 
Bir iz bırakmıştır. 
 
* 
Kaygusuz  
Edirne’ye  
Anadolu’dan  
Yeni (bu dem) gelmiştir.  
Rumeli’de “garip”tir  
Henüz Rumeli hakkında  
Malumatı olmadığından,  
“sanma ki (burası) Anatolı’dır” diye  
İkaz edilmektedir.  
 
Rumeli’ye geçen Kaygusuz’un  
Buradaki ilk durağı Edirne’dir.” 
 
* 
Şiirlerinde, düzyazılarında  
“İki yüzlülere, hem ibadet düşkünü görünüp, hem de 
kendini keramet sahibi ve Hızır Nebi sanan Şeyhlere” 
karşıdır. 
 
Nitekim; 
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Edirne ve Trakya’daki hilebaz ticaret ve ticaretçileri, 
kadınların tutum ve davranışlarını iğneleyici bir dille 
destan eylemiştir. 
 
Demiştir Ki: 
 
“Edrene şehrinde bugün bir dükkan aldım kiraya 
Ol mahalde sataşmışam bir akçası çok karıya 
 
Sordu bana garib misin hiç bu şehri görüb misin 
Yohsa gelişün şindi mi Anatolı’dan beriye 
 
Dedüm ki bu dem gelmişem kiraya dükkan almışam 
Eydür yigit gel içerü döşek getürsin cariye 
 
İy kurban oldugum yigit gör ne direm sözüm işit 
Bu Edrene şehrinde sen gezmeyesen serseriye 
 
Eydür ki bu Rum-ili’dür sanma ki Anatolı’dur 
Bunda esir-bendler çok olur düşmeyesin bazariye 
 
Harçlıg içün kayurma dir tek benüm terkim urma dir 
Sen gel yi iç otur heman varma akına çeriye 
 
Çağırdı Nergis Gülbahar büryan getür bazara var 
İçerü evi sil süpür odun vurun bahariye 
 
Aldı beni girdi içerü yapdu kapusını girü 
Getürdi şol nimetleri kim bakar aka sarıya 



 

 

 514 

....... 
Karı beni aldatdı çün hükmine eyledi zebun 
Anca dürişdüm dün ü gün sarlanı kaldum deriye 
 
Şol hadde irişdi belüm külli unıtdum bildügüm 
Başladı şindi iligüm sünük içinde eriye 
 
Gönlegi kaftan eyledi hükm,ne ferman eyldi 
Hamama da varur-ısa beni yanınca süriye 
 
Dişi kırık yüzi sovuk fitnesi çok kendü çabük 
Ben biçare haberüm yok uğramışım zemheriye 
 
Ol karıdan kurtulmaga kul oldum azad olmga 
Fetva bulam mı ki aceb varsam İbn-i Fenari ‘ye 
 
Murad Han ’a varımadum özümi kurtarımadum 
Kaygusuz Abdal biçare uğradı bir haşarıya.” 
 
* 
Bir bahar tebessümüdür dünyadan vaz geçmiş ozan 
yüreğin insana ve olaylara bakışı. Yeri gelir derin 
düşünceler okyanusuna atar okuyanı, yeri gelir kahkaha 
patlatmadan duramazsınız. Hele hele bu kaygılardan, 
sızılardan kurtulmuş, dünyayı, eşyayı ve objeyi 
özümsemiş bir gezgin derviş ise, her şeyi, olanı, biteni 
apaçık söyleyiverir, şaşırır kalırsınız öylecene… 
 
* 
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“Avladı tutdı beni 
Yanbolı’da bir karı 
Veli ki akçası çok 
Karabaşı kulları 
.... 
Karı dime al beni 
Ben donadayım seni 
Nene gerekdür senün 
Garibsin akın çeri 
 
Yanbolı’ya varıcak 
Mahallesin sorıcak 
Tunca kıranındadır 
Yeni Hamman’dan beri 
..... 
Kanda bir yigit görse 
Akça(y)la avlar anı 
Utanmaz oglan sever 
Saçı ak döşi sarı 
..... 
Bir gice fursat-ıla 
Koynına girdüm nagah 
Göbegünün sovugı 
Unutdurdu mermeri 
 
Karıyla halini göre 
Kaygusuz Abdal’un 
Eli gitmiş sünüge 
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Sarlanı kaldı deri”  
 

Ve 
Bizim Kaygusuz Abdal, 

Günlerden bir gün 

Bir dilberden öpücük ister… İster istemesine ama, 

gelin görün ki, öpücük istediği kadın, kendisine 

küçümseyici ve hakaret edici davranışlar sergiler.  

 

Şiirinde kadının dilinden, kendisinin dünyaya bakışı, 

umursamaz kaygısız yaşamı, sosyal durumu ve 

kalenderi görünümlü, Torlaklara benzediğini de anlatır. 

 

 

“Dedim ey dilber kulunum 
Yürü hey Torlak der 
Sen dahi yolunmamışsın 
Sözlerin taslak der 
 
Dedim ey dilber lebinden 
Bir buse versen n’ola 
Alnına sapan kayası 
Ensene tokmak der 
 
Sordum suçum nedir benim 
Halime kılmaz(sın) nazar 
Bu söz senin ne hakkındır 
Söyleme küstah der 
 
Haline bak çuluna bak 
Bu dahı sevmiş (mi) seni 
Niyyet-ül gaza değil mi 
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Dönüben ahmak der 
 
Yürü hey derviş yoluna 
Sende yoktur sim ü zer (gümüş ve altın) 
Akılsız sersem zavallı 
Cimri vü çıplak der 
 
Serteser (baştanbaşa) gezmiş cihanı 
Kurt üşmüş tabanına 
Borusu yanını döver 
Kabağı tak tak der 
 
Yatağı külhan bucağı 
Yüzü gözü is ü pas 
Giydiği eski kepenek 
Eteği sak sak der 
 
Kaçuban kurtulamadım 
Şol torlağın elinden 
Her seher karşıma çıkar 
Çağırır Hak Hak der 
 
Hoş gelir Kaygusuz’a 
Bir kazan kuzlu pilav 
Yüz elli yağlıca çörek 
O dahı yumşak der” 
 
Bu şiir de göstermektedir ki; 

 

Onun Bedreddin hareketinin Saruhan bölgesi 

önderlerinden Yahudi asıllı Torlak Hu Kemal ile de 
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ilişkisi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Şeyh Bedreddin’in 

1408’ lerde Kütahya’nın bir köyünde karşılaşıp kendine 

bağladığı Hu Kemal Torlakları, bu bölgede 8-9 yıl sonra 

Mehmet Çelebi’ye (1413-1421) karşı büyük bir 

başkaldırı hareketine girişecektir. 

 

* 

 

Bizim Kaygusuz, âşık oluşunu ve sevdiği ile 

konuşmalarını dahi hoşça bir dil ile anlatır, 

Der Ki : 

 
“Aşık oldum zangadek ırlayuben fingedek 
Yarum ögütler beni yanramagıl bangadak 
 
Yarım severse seni sen dahi sevgil anı 
Lutf-ıla söyle yare söylemegil vangadak 
 
Yar ila otururken agyar gelse katıma 
Kendüzini agır dut dur(u)gelme(gil) dangadak 
 
Gördüm yarim oturur Çin ü Hıtay elinde 
Yarım anda (orda) ben bunda tapu kıldum zengedek 
 
Yarım Urum elinde benem Şiraz şehrinde 
Arkıncacık söylerem şiveyile cingedek 
 
Yare işaret eyledüm remiz ile söyledim 
Bir taşçağız atmışam sapanıla fingedek 
 
Işk-ıla hemdem oldum Mesih ü Meryem oldum 
Çal ahı eyit begüm aklıcagun kangadek 
 
Işkun-ıla faş oldum yolunda tıraş oldum 
Melamet dümbecegin kakuverdim dümbedek 
 
Luf u ihsan eylegil yare eyi söylegil 
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Işkunun denizine ben de düştüm cumbadak 
 
Ben yarin mahallesin yöreneydüm dembedem 
Agyar görüp ürmese köpek gibi fengedek 
 
Kaygusuz Abdal’ı gör Işk-ıla oldug içün 
Aklı deryadur anun kendüzi nihekkidek” 

 
Kaygusuz Abdal “aşka düşmüş iken ve sakalını bıyığını 

kırkarken” , “dizini dikip oturan”  

Eksik ve Bilgisiz kadınların da  

Okutulup eğitilmesini ister. 

 

Der ki: 

 

“Ben bu aşka düşeli  
Bu sakalı kırkarım 
Dost ile bilişeli  
Bu sakalı kırkarım 
 
Ben kırkarım o biter  
Çimende bülbül öter 
Usta berber der yeter  
Bu sakalı kırkarım 
 
Aşka olup mülazım 
Bilindi cümle razım 
Gayrı sakal ne lazım 
Bu sakalı kırkarım 
 
Ben çaları tanbura 
Giyinirim tennure 
Hak çerağın uyara 
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Bu sakalı kırkarım 
 
Var mı bunda bir hatam 
Gayrı gönülden atam 
Çok mu gelir bir tutam 
Bu sakalı kırkarım 
 
Bem gezerim yazıda 
Kuvvetim var bazuda 
Ne işim var kadıda 
Bu sakalı kırkarım 
 
Kaba sakal istemem 
Hep kesilse gam yemem 
Hiç kısa uzun demem 
Bu sakalı kırkarım 
 
Sakalımla başımı 
Bıyığımı kaşımı 
Hak onara işimi 
Bu sakalı kırkarım 
 
Kaygusuz Abdal menem 
Fartı furtu bilmenem 
Bir tüyünü koymanam 
Bu sakalı kırkarım” 
 
Hoş sohbet Kaygusuz, hanımdan yediği dayağı da bakın 
ne güzel destan eylemiş. 
Gelin birlikte okuyalım : 
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“Hey erenler hey gaziler 
Avrad bizi döğeyazdı 
Çekdi sakalım kopardı 
Bıyığımı yolayazdı 
 
Baltanın sapını kaptı 
Kağnının küpünü söktü 
Silkindi üstüme çıktı 
Kemiklerim kırayazdı 
 
Avrad sormadı suçumu 
Çekdi kopardı saçımı 
Kırdı eğemin ucunu 
Yine bizi döğeyazdı 
 
Avrad oldu bize vezir 
Bizi etdi köye kizir 
Gahi tuz ister gah bezir 
İnek gibi gibi sağayazdı 
 
Kaygusuz’um der ki ni’dem 
Başım alam nere gidem 
Ben bu avradı ne idem 
Bizi köyden koğayazdı” 
 
* 
 
İş bilmez, yüzünü yıkıp oturan, bit, pire ve pislik 
içinde yaşayan kadınları da eleştirir Bizim Kaygusuz 
Der Ki: 
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“Eksik avradın kötüsü dizini dikip oturur 
İşinin kolayın bilmez yüzünü yıkıp oturur 

 

Boğaza takmış akigi aşına bulmaz kekigi 

Yeni donunun sökügü dizine takıp oturur 

 

Ayağında meşin fesi kolunda gümüşün hası 

Soyunmaya elbisesi taşraya bakıp oturur 

 

Yata yata karnı şişer eşiğin başaına işer 

Bitler kanatlanmış uçar sirkeye bakıp oturur 

 

Eline yakmış kınayı ocağa vurmuş tavayı 

Suya batırmış kovayı akara bakıp oturur 

 

Çocuklar oynar aşığı köpekler yur bulaşığı 

Karga da kapmuş kaşığı havaya bakıp oturur 

 

Başa bağlamış emiri rençberler sever demiri 

Danalar yemiş hamuru tekneye bakıp oturur 

 

Kaygusuz aydur atılmaz pazara çeksen satılmaz 
Soyunup koyna yatılmaz bir manda çöküp oturur” 
 
* 

Susmaz, 
Durmak bilmez bir gönül dilidir Kaygusuz’da inildeyen. 

Yere, göğe sığmaz, sığdıramaz kendini. Toplumsal 
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yapının bozuk yanlarını, haksızlıkları, israfı, halkı 
sömürenleri şiir tokmağı ile vura vura destan eyler. 

 
Trakya'daki malikâne sahiplerinin sınırsız varsıllığını, 

büyük şölenlerini, har vurup harman savurmalarını bakın 
nasıl dile getirmiş? 

 

 

“Koyun bine yeteceğiz sürmeğe de yarağ olur 

Beş yüzünü satıcağız harçlanmaya gerek olur 

 

Berkdir erenler barusu bine sayılır birisi 

Ell’iki teke derisi papucuma yorağ olur 

 

Bin batmandan olsa kazan ustager değil mi düzen 

Hayranlık esince cana bengilik de gerek olur 

 

On iki kazan aşıyı yigirmi dokuz başıyı 

Otuz üç yağlı döşüyü sonra için ferağ olur 

 

Doymaz isen yalvar Hakk’a nazar kıl bucağa yüke 

On sekiz kalınca yuka tam gönlünce gevrek olur 

 

Kaygusuz Abdal bulunca gel otur pilav gelince 

On tekne hamur salınca bir onarı çöreğ olur” 
 

* 

Emirler sofrasına buyurun  

Hem yiyin  

Hem de silip süpürün olmaz mı? 

Dercesine söylemiş, 

Görelim neler söylemiş : 

 

“Beng ile seyretmeye ah bize bir bağ olsa 
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Issı soğuk olmasa havası hub sağ olsa 

 

Pireden incinmesek kar u yağmur olmasa 

Sinek hey vızlamasa ana hem yasağ olsa 

 

Dobruca ovasından büyük yağlı çörekler 

Akkirman’ın yağından benzimle hey ağ olsa 

 

Cümle cihan koyunun semiz yahnı etseler 

Biz yemeye başlasak engeller ırağ olsa 

 

Gaziler helvasından cihan dopdolu olsa 

Zülbiye halkaları sütü dahı çoğ olsa 

 

Kanda bir göl varsa badem paluze olup 

Bir yanından diş ursak çevresi bal yağ olsa 

 

Dümdüz bu yaş ovalar her biri boş durmasa 

Sulu şeftalisi çok bin üzümlü bağ olsa 

 

Kaygusuz Abdal otur kimin ye kimin götür 

Sufiye koz kalmadı abdala kaymağ olsa 

 

-Hayvanlar börtü-böcek yönetmeğe durunca  

Zamanın insanları başlamışlar kaçmağa-* 

 

Kaplu kaplu(m) bağalar kanatlanmış uçmağa 

Kertenkele derilmiş diler Kırım geçmeğe 

 

Kelebek ok yay almış ava şikara çıkmış 

Donuzları korkudur ayuları koçmağa 
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Ergene’nin köprüsü susuzluktan bunalmış 

Edirne minaresi eğilmiş su içmeğe 

 

Kazzaza balta koydum çervişin deremezem 

Çuval çayırda gezer seğirdüben kaçmağa 

 

Allahımın dağında üç bin balık kışlamış 

Susuzluktan bunalmış kanlı ister göçmeğe 

 

Leylek koduk doğurmuş ovada zurna çalar 

Balık kavağa çıkmış söğüt dalın biçmeğe 

 

Kelebek buğday ekmiş Manisa ovasına 

Sivrisinek derilmiş ırgad olup biçmeğe 

 

Bir sinek bir devenin çekmiş budun koparmış 

Salunuben seğirdir bir yar ister kaçmağa 

 

Bir aksacık karınca kırk batman tuz yüklenmiş 

Gah yorgalar gah seker şehre gider satmağa 

 

Donuz düğün eylemiş ayuya kızın vermiş 

Maymun sındı getirmiş kaftan gömlek biçmeğe 

 

Deve hamama girmiş dana dellaklık eder 

Su sığırı natır olmuş növbet ister çıkmağa 

 

Kaygusuz’un sözleri Hindistan’ın kozları 

Bunca yalan söyledin girer misin uçmağa” 
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21-) TAŞ ATAN OZANIN TAŞI KENDİNE 

 

Bazı şiirlerinde “sarayi” mahlasını kullanan Kaygusuz 

Abdal, Anadolu ozanlarının çoğunda görüldüğü gibi, 

kimi taşlamalarını-eleştirilerini kendisi üzerinden 

yapmıştır. Yani, taşını havaya atmış, altına önce kendi 

başını tutmuş, acı varsa önce kendi tadmaya 

çalışmıştır. 

 

 

İşte bir örnek : 

 

“Yamru yumru söylerim her sözüm kelek gibi 
Ben avare gezerim sahrada leylek gibi 
 
İşim kalp sözüm yalan ben değil adım filan 
Bu halk insana derem sözümü gerçek gibi 
 
Aşk kuşları derilse aşktan dane verilse 
Usülüm toya benzer avazım ördek gibi 
 
Terketmedim benliği bilmedim insanlığı 
Suretim adem veli her huyum eşek gibi 
 
Arifler sohbetinde marifet söyleseler 
Ben de hemen düşünmem ürerim köpek gibi 
 
Gerçi Hakkın halkıyım marifetsiz aylakım 
Arifler sohbetinden kaçarım ürkek gibi 
 
Bu marifet ilminden haberim yok cahilim 
Benden mana sorsalar sözlerim sürçek gibi 
 



 

 

 527 

Aşıklar can içinde aşikar gördü Hakkı 
İşitmenin manası olmaya görmek gibi 
 
Miskin Sarayi kıydın kul oldun sen nefsine 
Senin hırs u hevesin tuttu seni fak gibi” 
 

Bizim Kaygusuz; 

İnsanlara, edepli olmaları üzerine öğütlerde bulunur: 

 

“İy özin insan bilen var edep öğren edep 
(İy) edep erkan bilen var edep öğren edep 
 
Edebdür asl-ı taat külli sıfat cümle zat 
Varlıgun edebesat var edep öğren edep 
 
Gel Hakk’a olma asi ta gide gönlün pası 
Dört kitabun ma’nisi var edep öğren edep 
 
Gaflet içünden uyan edepsiz olma iy can 
Edebdür asl-ı iman var edep öğren edep 
 
Edep gerektür kula ta işi temiz ola 
Edebsüz girme yola var edep öğren edep 
 
Edebdür Hakka yakın bilür isen Hak hakkın 
Edebsüz olma sakın var edep öğren edep 
 
Bu edeb atayidür aşıka yüz suyıdur 
Evliyalar huyı dur var edep öğren edep 
 
Gel Hakk’a ikrar isen aşıklara yar isen 
Yüz suyın ister isen var edep öğren edep 
 
Edep gerekdür ereta yolı dogrı vara 
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Edepsiz olma yire var edep öğren edep 
 
Edebi bekler talib edebdür Hak’dan nasib 
Edepsiz olma habib var edep öğren edep 
 
Edeblü ol can isen Hakk’ı bil insan isen 
Müştak-ı Sultan isen var edep öğren edep 
 
Edebdür Hakk’a delil edebden olma gafil 
Olmayasın bi-hasıl var edep öğren edep 
 
Kaygusuz Abdal uyan ışkı bil ışka boyan 
Şöyle demiştir diyen var edep öğren edep” 

 

* 

Ozan sözü sert, yüreği mert, ayağı çabuk olurmuş. 

Çare bulamazsa, sadece kendini taşlayacak değil ya, 

bazen kendini öğerek de taşa tutabilir. Kaygusuz da 

onu yapmış işte: 

 

“Dinle imdi şu ben beni ögeyin 
Usta Kerem elüm vardur her işde 
Şöyle kesad düşmiş iken... 
Ya alkışda bulınasız ya kargışda 
 
Durup bir şehre ugruluga vardum 
Bir ok ile bin bir varyimez urdum 
Çarşu çarşu dükkân komadum yardum 
Bin tay ipek çıkardum bir kirişde 
 
Evvel vardum usta yanunda okıdum 
Ustam beni dögdi ben kakıdum 
Çulla hem bin bir çile bez dokıdum 
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Hisabı var argaç ile arışda 
 
Terziyüm parmaga yüksük takarum 
Yanum sıra yitmiş şakird nökerüm 
Bir dürtişde bin bir kafdan dikerüm 
Aslı vardur ignesini sürişde 
 
Bir sıçrayışda doksan tepe aşdum 
Bir avuçda yüz mut darı saçdum 
Marsuvanla at katır komadum geçdüm 
Hiç önüme kimse gelmez yarışda 
 
Dahı yeltenürem illa geçmedüm 
Çok günah işledüm illa açmadum 
Anında muzlimesinden kaçmadum 
Üç yüz altmış kelek kuçdum oruçda 
 
Kaygusuz dir günahlarun çok senün 
Günahını bağışlasın Hak senün 
Hiç bu sözde bir kusurun yok senün 
Oranlayıp top top idüp sürişde” 
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22-) ZAMANIN KELİME FOTOĞRAFÇISI 

 

Ozan, şair kelimelerle resim yapar; fotoğraf çeker. 
Eserlerini tarihe emanet eder. Yaşadığı zamanı duyguları 
ile harmanlayarak gelecek zamanlara taşır. 
 
Bizim Kaygusuz’ da yaşadığı zamanı bugünlere ve gelecek 
çağlara aktarmasını bilmiştir. 
 
Bir Şiirinde Diyor ki : 
 

“Erişti bad-ı nevruz gülsitane 
Gülistan vakti yetti kim uyane 
 
Temamet yeryüzü cünbişe geldi 
Behişte benzedi devr-i zemane 
 
Gülistan goncesin açtı donandı 
Divane oldu bülbüller divane 
 
Yine simurga haber verdi hüdhüd 
Otağın başına konmuş şahane 
 
Güvercin çifti ile ötegeldi 
Dudak dudağa verdi canı cane 
 
Kışın humuş olan kuşlar acep kim 
Fırak u derd ile geldi lisane 
 
Yine bülbül gülistan arzu kıldı 
Tutiye şekker ü baykuş virane 
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Zihi fasl-lı behar ü revnak-ı gül 
Zihi zevk u safa nam ü nişane 
 
Bezendi dağ u sahra nur-ı rahmet 
Nihani nesneler geldi iyane 
 
Eğer bildinse hoş Kaygusuz Abdal 
Yüzün hak eylegil pir ü cüvane” 

 
Evet, 

Bu şiirinde Kaygusuz,baharın gediğini  
“Gül bahçesinin gonca güllerle donandığı, güvercinlerin dudak 

dudağa seviştiği ve gülün bahar müjdecisi olduğu vb. 
söylemlerle anlatmıştır. Öyle değil mi?  

 
Oysa; 
Kaygusuz aynı zamanda “simgeci” bir şairdir ve yazdıklarıyla 
daha başka şeyler söylemeye çalışmaktadır. 
 
Bu şiirinde, yeryüzünün tamamının sevince gark olduğu ve 
cennete benzer bir dönemin yaşanmakta olduğunu ifade 
etmektedir. 
 
Kaf dağındaki Simurg’a (Anka kuşu), hüdhüd kuşunun bir 
müjdesi var:  
 
“Bir padişah (şahane) saltanat çadırının (otağ) başına 
konmuştur”  
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İşte bu sebeple, dünya sevinç içindedir ve devir cennet 
devridir. Yani Musa Çelebi ve Kazaskeri Şeyh Bedrettin’in 
dönemidir. 
 
* 
 
“Pişmeyen Kaz” Gerçeküstü simgesiyle de hayatın 
Güçlüklerini, toplumsal ve bireysel sorunların Çözülmezliğini 
ne güzel anlatmış. Üzerine aldığı bir görevi yerine 
getiremeyen Kaygusuz, birçok sebeplerden ötürü sonuca 
varamadığını ve verdiği söze (ahd) sadık kalarak (vefa) 
postunu (sırtına atıp) gittiğini söylemektedir. 
 
Demiş ki : 
 

“Bir kaz aldım karıdan 
Boynu uzun borudan 
Kırk abdal kanı kurutan 
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz 
 
Sekizimiz odun çeker 
Dokuzumuz ateş yakar 
Kaz kaldırmış başın bakar 
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz 
 
Kaza verdik birkaç akça 
Eti kemiğinden pekçe 
Ne kazan kaldı ne kepçe 
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz 
 
Kaz değilmiş be bu azmış 
Kırk yıl Kafdağında gezmiş 
Kanadın kuyruğun düzmüş 
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Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz 
 
Kazı koyduk bir ocağa 
Uçtu gitti bir bucağa 
Bu ne haldir hacı ağa 
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz 
 
Kazımın kanadı selki 
Dişi koyun emmiş tilki 
Nuh nebiden kalmış belki 
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz 
 
Kazımın kanadı sarı 
Kemiği etinden iri 
Sağlık ile satma karı 
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz 
 
Kazımın kanadı ala 
Var yürü git güle güle 
Başımıza kalma bela 
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz 
 
Suyuna biz saldık bulgur 
Bulgur Allah deyü kalgır 
Be yarenler bu ne haldir 
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz 
 
Kaygusuz Abdal nidelim 
Ahd ile vefa güdelim 
Kaldırıp postu gidelim 

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz” 
 

Görüleceği gibi, 
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Çözülmeyen ve birer düğüm haline gelen olayları alaya alarak, 
adetâ bir gülmeceye döndürmüştür. Gülerken düşündürmek 
diye de buna denir. 
 
Kimyada “olmayana ergi” diye bir metod vardır. İki ayrı 
“element-atom” bir araya getirildiğinde kimyasal bir iş ve 
işlem-operasyon-dönüşüm gerçekleşemeyebilir. İşte o 
durumlarda, “aracı-akuple-kaynaştırıcı kullanmak gereklidir. O 
aracı-araç, o iki maddeyi bir araya getirebilir. 
 
Aynen öyle işte; 
Bizim kelâm ustası ozanlarımız, erenlerimiz de baktılar 
olmuyor, ya tersine öğüt, ya rücu, ya kendileri üzerinden, 
kızım sana söylüyorum gelinim sen anla taktiği ya da 
güldürücü, alaycı ifadelerle hakikati haykırırlar.. 
 
Bizim Kaygusuz’un da yaptığı budur işte… 
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23-) İKİ MESNEVİSİ 

 
“-Minbername- 
 
Eya aklı ile irfanım deyenler 
Eya mülke Süleyman’ım deyenler 
 
Eya bildim deyenler cümle hali 
Eya vardım deyenler doğru yolu 
 
Hakkı buldum deyu irşad edersin  
Depersin minberi feryad edersin 
 
Ne bildin neye erdin işbu halde 
Akıllar mat olubdur bu hayalde 
 
Buna akl ile kimse ermemiştir 
Göziyle kimse Hakk’ı görmemiştir 
 
Bu bir deryadürür akıllar ermez 
Özünden geçmeyen Rab’bini bilmez 
 
Dilersen bulasın kevn ü mekanı 
Özünden fariğ ol Rab’bini tanı 
 
Ki sen benliğini gider aradan 
Bilesin ta seni kimdir yaradan 
 
Sen ü ben eylemek şeytan işidir 
Sen ü ben eylemez ol kim kişidir 
 
Özünden gayri kul görmez arada 
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Hak’ı hazır görür ağ ü karada 
 
Dilersen olasın mahrem-i esrar 
Bu dünya gavgasına uyma zinhar 
 
Feragat ol cihanın gavgasından 
Ki nefsin kurtarasın fitnesinden 
 
Hemen seyrancısın seyranın eyle 
Sakın deme ol öyledir bu böyle 
 
Özüne gel özüne Tanrı dostu 
Sana direm budur sözün dürüstü 
 
Cihan halkının işbudur hayali 
Hayali gice gündüz mülk ü mali 
 
Eğer söyler olursan Hak sözünü 
Çevirir yüzünü örter gözünü 
 
Azazildir Hak’a eylemez ikrar 
Gerekse söyle ana bunca tekrar 
 
Binüpdür nefs atına ha seğirdir 
İşitmez kulağı hemen sağırdır 
 
Hemen bir birinin aybın gözedir 
 
Ne idüp nice ideceği bilmez 
Birinin unduğun biri dilemez 
 
Eğer malin varsa kavm ü kardaş 
Cihan hlkı seninle cümle yoldaş 
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Eğer kendü halinde bir aşıkdur 
Ona derler ki iş sevmez ışıkdur 
 
Aşık olsam adım tenbel Alayi 
Eğer sofi isem derler mürai 
 
Ha bir cenktir biri birin beğenmez 
Arifler Hak’dan özge nesne bilmez 
 
Bulurlar bir sözü bin söz ederler 
Koyup doğru yolu eğri giderler 
 
Söz ile bulmak olsa idi Hak’kı 
Uçup arşa çıkay(r)dı fakı 
 
Cihanda şimdi kavga çoğalubdur 
Cihanı fitne-i şeytan alubdur 
 
Eğer alim eğer sofi vü derviş 
Heman şöhret olubdur cümle cünbiş 
 
Ko sözü fariğ ol Kaygusuz Abdal 
Ki sözden açılur cümle kil ü kal”  
 
* 
“-Esrarname- 
 
Esrarı gördüm bugün binmiş gider bir ata 
Şöyle kim derviş olmuş herkiz (asla)söylemez hata 
Hızır donudur donu Hakk’a doğrudur yönü 
Şöyle cüst eyler beni erişince gizlü ta 
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Kırmızı don giyinür yeşil kubbe sarınur 
Miskinlikten görünür iner alçak sıfata 
Sufiler bunu yerer bittiği yeri sorar 
Gazel olmadan derer hissesi var kuvvete 
 
Sufi yemez haram der gizlice de görem der 
Gelen yıl çok derem der ister birazın sata 
Bir kişi kim ayıktır yabanda bir o yoktur 
Anın hiç aklı yoktur ta’neyleye bu ota 
 
Bir kişi kim hayrandır yer gök ona seyrandır 
İnsan değil hayvandır başın bürüye yata 
Gel ey miskin Kaygusuz esrardan al öğüdün 
Bu aşıklar otudur yemez verme her tata 
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24-) VAHDET-İ VÜCUD’DAN VAHDET-İ 

MEVCUDA 
 

“Işığında Hûda ile buluşup 
Ben idim  alemde  ulu görünen 
Gökyüzünde bulut bulut  dolaşıp 
Ben idim yağmurla dolu görünen 
  
Türlü nebât ile toprağa serip 
Hayvanın postunda şekile girip  
Kendi suretini balçığa verip 
Ben idim aslanda Ali görünen 
  
Kan kalesi denen şehiri kurup 
Kâmilin yanında kemâle erip 
Eyüp'ün derdine sabrını verip 
Ben idim nebîde veli görünen 
  
Ne olduğun görüp kendin bilmişe 
Özüne bürünüp dersin almışa 
Gecenin sonunda darda kalmışa     
Ben idim hızırın eli görünen 
  
Yetmişiki millet insan dininde 
Hem zalimin  hem mazlumun yanında 
Hacı Bektaş, Abdal Musa donunda 
Ben idim o Kızıl Deli görünen 
 
Yiğit'e virane gönül köşküyle 
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Neyzen'in elinde tas tas işkiyle 
Bir ateş düşürüp Leyla aşkıyla 
Ben idim Mecnun'a çölü görünen.”(1) 
* 
“Evelim sensin, ahirim sensin” 
Sen zaten benimsin, hep benimlesin 
Hayır ben ben değilim ki 
Seni bende bend’edemem  
Kimim ki, kim? 
Toz zerresiyim  
Ufukların kanı akar damarımda 
Cihanın dağlarının sancısını taşıyan  
Kanadı kırık kuş benim, 
  
Adem’im tuba ağacı dibinde 
Nuh’um gemisini suya vermiş birisi 
Hayır, hayır değilim ikisi de 
Kitabım okunacak, şehirim gezilecek 
Nesimi’yim, Mansur’um dost yolunda 
Derisi yüzülecek… 
 
Yatağa uzanmışım Ali gibi 
Ölüm kılıçlarınadır gülüşüm 
En bilge isyankâr melekle güya sırdaşım 
Onunladır yollardan yollara  
Toz olup dökülüşüm… 
 
Fâni de ben, baki de ben 
Zemzemî bir sudur cümle kuşların içtiği 
Şu kenarı kırık testimden hepsini 
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Gören de ben, görünen de… 
 

(1):Şiir (Harun Yiğit’e aittir.) 

 
Yürüyen de, yürünen de 
Kanatsız uçan da, sürünende ben 
Kamburu çıkmış bir saat anlar  
Benim derdimden… 
 
* 
Dedi Kaygusuz : 
 
“Evvel ü ahir menem...  
Cümleye Mabud benem,  
Kâbe benem put benem;  
Âlem külli vücudumdur vücudum,  
Özüm özüme kıluram sücudum.” 

* 
Dedi ya Bizim Kaygusuz 
Sıra şimdi bize geldi: 

 
Özüm özüme bakar 
Yanar, yakılır, yıkar 
Kıvrım kıvrım; büngül büngül 
Kendisinden kendi çıkar 
 
Aynada ağlayana bak 
Hem usta, hem de çırak 
Gizli, aşikâr, merak 
Hamurunda aşk kokar. 
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Kıbleyim yönler içinde 
Bir canım tenler içinde 
Cansızım canlar içinde 
Nefeslenip göğe akar 
 
Sonda sonum başta baş 
Düşman, dost, arkadaş 
Demen niye bu telaş ? 
Âlemi aşkım yakar 
 
Put yapar, put kırarım 
Çöllerde dut ararım 
Yokta yokum varda varım 
Şimşeğim yere çakar. 
 
Yok, yok diyorum yok, 
İkilik içinde ikilik yok 
Çokluk tekliğin tâ kendisi 
Teklik çoğulun aynısı 
 
Ayırma, koparma, öteleme 
Ne yaparsan yap nafile 
Aynada toz zerresi  
Onsekiz bin âlem dönende 
Kudret okyanusunda yüzende atom 
Hepsi bir, uğraşma, anla 
Birin içinde durmata bir 
* 
Semâ da bir, semah da bir  
Gece de bir, sabah da bir  
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Kahkaha da, ah-vah da bir  
Hepisi de halka halka:  
Halk’a halk’a, halk’a halk’a...  
 
Zikir de bir, fikir de bir  
Zengin de bir, fakir de bir  
Her duada şükür de bir  
Hepisi de halka halka:  
Halk’a halk’a, halk’a halk’a...  
 
Kudüm de bir, cura da bir  
Yazı da bir, tura da bir  
Erkan da bir, sıra da bir  
Hepisi de halka halka:  
Halk’a halk’a, halk’a halk’a...  
 
Halkanın ortası Kâbe,  
Birdir devle, minik bebe  
Dost Ali’yle, Muhammet’ de  
Hepisi de halka halka:  
Halk’a halk’a, halk’a halk’a...  
 
Değil mi ki insanız biz  
Her bedende bir canız biz,  
Coğrafyayız, vatanız biz  
Hepisi de halka halka:  
Halk’a halk’a, halk’a halk’a...  
 
Sema da bir, semah da bir  
Sevap da bir, günah da bir  
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Esas olan tek sevgidir  
Hepisi de halka halka:  
Halk’a halk’a, halk’a halk’a...  
 
Halk da zaten Yüce Hakk'a... 
 
Dedi Kaygusuz : 

 

Eşya-yı mahlûk Halik’ten ayrı degüldir  

* 

Dedi ya Bizim Kaygusuz 

Sıra şimdi bize geldi: 
 
Toprağı çatlatan şey  
Bu gurbet, bu ayrılık.  
Yanardağ patlatan şey  
Bu gurbet, bu ayrılık.  
 
Çeşmenin gârip tası,  
Beynimin haritası,  
Bulutun ağlaması  
Bu gurbet, bu ayrılık.  
 
Yollara yıkan bizi, 
Çileye sokan bizi,  
Kudretten yakan bizi  
Bu gurbet, bu ayrılık.  
 
Dönmesi dünyamızın,  
Özüdür duamızın,  
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Temeli sevdamızın  
Bu gurbet, bu ayrılık.  
 
Atın çifte tekmesi,  
Göğün yeri öpmesi,  
Ceylan' ın yâr demesi  
Bu gurbet, bu ayrılık. 
 
* 
Dilguşa’da, 
Dedi Kaygusuz : 

 
“...Men arafe nefsuhu babında birkaç söz söyledim. 
Aklımın erdiği kadar remiz eyledim.  
 
Âlim değilim ibadet bilmem.  
Veli değilim keramet bilmem.  
Sözü karpuz gibi yamru yumru söyledim. Sözden top 
yontup  
Aşk meydanına koydum.  
Eriştiğim menzillere nişan verdim.  
Gördüğüm nişanları remiz ile söyledim.  
Deliyi zincirle bağladım,  
Akıllıya nasihat eyledim.  
İşte armağanım budur,  
Daha ne vereyim?  
Nereye baktımsa  
Vücudumdan başka nesne görmedim.” 

 

* 
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Dedi ya Bizim Kaygusuz 

Sıra şimdi bize geldi: 

 
Her gün benim için bayram oluyor  
Gök yüzünün yıldızları içimde.  
Zaman, mekân tümden hikmet doluyor  
'Ak beyaz süt gördüm yeşil bir çimde...'  
 
Hakikati haykırıyor mevsimler,  
Her adımda canlanıyor resimler  
Adem' dendir gelip giden isimler  
Mazi, âti filizlenir sesimde... 
 
Bayram yapar bayramlarda Bayram'lar  
Kendisinde çözüldükçe adamlar,  
Hazırlansa düşünceme idamlar,  
Neşe saçar özlemlerim düşümde...  
 
Yıldızları yüreğimde topladım,  
Gerçekleri buldum, bildim; hopladım!  
Sırlarını ben kendime sakladım  
Ne yapayım Azrail var peşimde...  
 
Buldum, bildim, gördüm, sevdim her zaman  
Her varlıkta ışık ışık O canan,  
Ceylanların ceylanıdır O ceylan  
Muhteşem bir aşkı yaşar başımda 

 
* 
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Dedi Kaygusuz : 

 
“...Hak ile kul arasındaki hicap (örtü) kulun kendisidir. 
Allah zerreden güneşe katreden ummana kadar her 
yerde dopdolu... İnsan vücudunun hareket ve cümbüşü 
Hak’ tır.  
Onsuz eşya deprenmez... 
 
Herkesin gönlü bir nesneye emin olur; kimi aya güneşe, 
kimi kendi eliyle yaptığı şeye, kimi Allaha tapar; bunların 
cümlesi ‘pergal’den (daire) dışarı değildir, hepsi Allah’ın 
yed-i kudretindedir... 
 
Hakkı aramak ayrılığa tanıklık vermek demek olur. Çünkü 
Allah bütün yaratılmış eşyada mevcuttur. Hakkı hazır 
görenler, Hakk’tan gayri iş işlemezler. Bütün ibadetlerin 
aslı Hakkı hazır görmektir. Vacip olan, Allah’ı bulmak için 
herkesin kendisine yönelmesidir.” 

 

* 
Ve ekledi Kaygusuz : 
 
“Hakkı istemek adet ile kaideden dışarı değildir. Bu 
kaidenin aslı üç nesnedir:  
 
1-Tanrıyı heryerde hazır görmek,  
2-Özünden tamamen fena olmak(yokolmak), 3-Taatı 
temiz kılmak.  
 
Fer’i (ayrıntısı, ikinci derecesi) üç nesnedir:  
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1-Mürşid-i kâmil,  
2-Mülazemet (sımsıkı bağlılık),  
3-Kaabiliyet.  

 

* 

Dedi ya Bizim Kaygusuz 

Sıra şimdi bize geldi: 

 
İmbiklerden hücre hücre süzüldüm  
Değirmende buğday buğday ezildim  
Kuzu oldum, bin kancada yüzüldüm  
Alın sizin olsun bende ki beni…  
 
Açaraktan kilitlenmiş kapıyı  
Yüzbin renge boyar iken yapıyı  
Bir gülüşe feda ettim tapuyu  
Alın sizin olsun bendeki beni…  
 
Ne malım var, ne mülküm var, bomboşum  
Aşk elinden divaneyim, sarhoşum  
Bir noktada sona erdi bu koşum  
Alın sizin olsun bendeki beni…  
 
Sır sakladım, sırra döndüm aynada  
Cevap gelmez yaptığım şu feryada 
Yoktur gözüm hem de iki dünyada  
Alın sizin olsun bendeki beni.  
 
Cümle yollar bir kavşakta buluştu  
Buluştu da yolcular el tutuştu  
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İblis bile orta yerden savuştu  
Alın sizin olsun bendeki beni…  
 
İçim, dışım bayram yeri, gülüyor  
Güneş bile nefes alıp soluyor  
Sol göğsümde ihtilâller oluyor  
Alın sizin olsun bendeki beni  
 
Aşk yüzünden pervanece dönerim  
Hem dönerim, hem de candan yanarım  
Kopardığım yüreğimi sunarım  
Alın sizin olsun bendeki beni 

 
Dedi Kaygusuz : 
 
“Bu altı nesne ile hidayete erişilir..Bir sanata kulluk eylemek 
ile Allah’ a kulluk etmek farklı değildir... Bu âlem olmazdan 
evvel on sekiz bin alem içinde Hak celle ve Âlâ, kamış içinde 
şeker ve gülap gibi vaki olmuştur..Bu adem kisvetin giymedin 
can idük didi dir, Sultan vücudunda bir idük... Nagâh gördüm 
bu yir ve gök, bu kevakib ü seyyare, bu nakş ü pergal tamam 
oldı dir. Her eşya yirlü yirin aldı, durdı; resm ü şekl kurıldı... 
Padişah-ı âlem bu pergalün içinde sır oldı (= Padişah-ı âlem 
heman bu karhanenün içünde sır oldı) 
 
* 
Dedi Kaygusuz : 
 
“...İnsan kisvetini giymeden önce can idik ve sultanın 
vücudunda bir idik. Aniden gördüm ki yer, gök, yıldızlar, 
seyyareler (gezegenler) tamam oldu. Her eşya yerli yerini aldı 
ve padişah-ı âlem (Tanrı) bunların içinde sır oldu. Âlem 
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cümbüşe geldi, her şekil ve suret bir ayrıksı şubede göründü. 
Padişah âdem donunu (insan kılığını) bize hilat olarak verdi, 
donu giyip bu mülkü seyrana geldik...” 
* 
Dedi ya Bizim Kaygusuz 
Sıra şimdi bize geldi: 

 
Gökler, siz şahitsiniz sevgime  
Yüreğimi biliyorsunuz...  
Bulutlarınıza doldurdum umutlarımı  
Haydi ıslatın yeryüzünü!  
Yok edin içimde hüznü  
Ne duruyorsunuz? ! 
 
Güneş, sırıtıp durma karşımda  
Nikâh şahidim olacaktın hani?  
Ay, hani ışığında buluşacaktık  
Sabaha dek konuşacaktık hani?  
Anladım, siz de yalancısınız...  
 
Dağ, deniz, taş, toprak  
Ağaç, çiçek, yılan, böcek  
Yol, köprü, ev, duvar, masa, kasa  
Dil, göz, baş, ayak el 
Ne varsa ne, hoş  
Hepsi de bomboş...  
 
Şahidim sanık, sanığım tanık  
Gözlük camım kırıldı herhalde  
Her şey bulanık...  
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Düşlerim ipekli mendilde saklı  
Kelepçede ellerim...  
Kurşun yemiş tam göğsünden  
Ayaklar altına düşmüş  
Fikirlerim...  
 
Önce göğü vermeliyim mahkemeye  
Sonra yeri her şeyiyle...  
Ben sevgiye mahkûmum  
İnanıyorum, haklı benim! ..  
 
Dava dilekçesini yazarken  
Girdim maddenin içine  
Gördüm gerçeği, gördüm de vaz geçtim  
Faniyi, fenayı, baki' yi buldum  
Yok oldum... 

 

* 

 
Dedi Kaygusuz : 
 
“Yer vücudum, sular damarım,  
Gök çadırım,  
Arş sayvanım,  
Çarh devranım,  
Yıldızlar meşalem (Yeryüzü etim, tenim / Akar sulardır 
kanım/Tahkik burcundan togar / Uyanmaz benim günüm, 
nakş ü hayâller teferrücüm (seyre dalmak, gezinme),  
 
Yedi kat yer avucum,  
Dokuz felek bir değirmen,  
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Gece velayet,  
Gündüz nübüvvet,  
Kış koz(alak!) ,  
Yaz keven (dikeni),  
Doğmak bahar,  
Ölmek güz,  
Sağlık gülüstan,  
Sayrılık (hastalık) zindan,  
Yalan söylemek zagallık,  
Doğrusunu dimek erlik...  
Cennet halk,  
Cehennem kahr,  
Yerden göğe bir kulaç,  
Yerin eni uzunu bir arşın, evliyalar  
Vezir, peygamberler  
Elçi, kitaplar vasf-i halim,  
Külli kâinat hilkatim,  
Beglik hakimliğim,  
Kulluk mertebemdir...  
Aşk muhabbetten doğar,  
Akıl fikirden biter,  
İnancın aslı ikrar,  
Marifetin aslı tevhid,  
Tevhidin aslı herşeyde  
Allahı (ya da herşeyi Allah) görmektir..”  
 
*** 
Vücutname’de 
Dedi Kaygusuz : 
 
“...İmdi herkim herşeyi görür, Hakk’tan ayru nice görür. Bunlar 
Hakk’tan ayru degildür. Çünki Hak taala hazretleri eşyaya 
‘muhit’ imiş. Yabanda aramanın aslı yoktur. Yabanda 
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arayanlar bulamadılar. İmdi eşyada aramanın aslı budur ki 
delili ‘adem’dür. Yani ‘insan-ı kamil’dür... Delil ‘adem’dür, sıfat 
‘adem’ sıfatıdur. Ve zat-ı kadim’dür. Ezelidür ve ebedidür; 
Tanrı’dur. Her mekânlar anundur ve sıfat ve hem âlem 
anundur.  
Hem şekiller ve hem varlık anundur. 
 
* 
Dedi Kaygusuz : 
 
Bir bazar kurdı ezelden her metaı koydı 
Ol kendi aldı kendi satdı kendi bazar eyledi” 
 
“...Âdem hakkiki kâinatın defteridir. Yirlerde ve göklerde her 
neki vardur, âdemde mevcutdur. Zira Hakk, sade bir şey ile 
bilinmez... Hakk Taala buyurur: ‘Ela inne evliyu’llahi la havfün 
aleyhim velehüm yahzenun.  Öyle olınca hiçbir şeyden faide 
okumam ve hiçbir şeyden keyf eylemem. Ancak Allah’ü 
azimişşan ki balada (yukarıda, yükseklerde) zikr olundı. Ol 
Tanrıdan gayriye meyil virmem, zira bu manada dahı Tanrı 
‘bir’ degüldür. Çok Tanrılar vardur. Yine Resulullah Sallallahü 
Aleyhi vesselem buyurdu ki: ‘Külli maksudin mağbudun’ . Bir 
kişinin maksudı (yani erişmek istediği meramı, arzusu) ne ise 
Mabudu (Tanrısı) dahı oldur dimek olur. Zira özini bir mürşide 
irişdür. Gözin aç özin bak gör heman kul mısun, sultan 
mısun?...” 
 
* 
 
Dedi Kaygusuz : 
 
“...Yirde ve gökte her ne var ise âdem(de)dür. İşte yirün gögün 
‘Halifesi’ ‘adem’dür.  
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Her ne ki istersen âdemde bulınur.  
Zira insan yirün ve gögün halifesidür...  
 
Zira  
Zahirde ve batında  
Yirde ve gökde  
Âdemden eşref vücud (en şerefli varlık) yokdur.  
Âdem makbule’l vücud’dur.  
Âdemoğlu yerde ve gökte var olan  
Cümle eşyanın en güzidesidir.  
Âdemden şirin nesne yokdur.  
Mazhar-ı zatdur.  
Sair eşyada bu kaabiliyet (diğer nesnelerde bu yetenek) 
bulunmadı...  
Onun için âdemin hali  
Cemi eşyanın üzerine malikdür.  
Ve hem alemdür. Ve Haki(le) birdür. Cümleye hükmeyler. 
Âdemin nihayeti yoktur ve kenarı bulunmaz. Ve yine ol seyr ü 
her-bar (vücud-ı daim, yani Tanrı!) anunla kaimdür...” 
 
Ekledi Kaygusuz : 
 
“Zira eşya yir ü gök mahsülidür ve eşya cesedler tılsımıdur, 
âlem-i zat-ı Hak onların ruhudur. Belki ruhun ruhıdur. Bir 
cesedden ruh götürüle ve ruh-ı hakikat deryasında yalnız 
başına mahvolur, cesed türabda (toprakta) mahvolur. Zira ruh 
yele tabidür. Kan ataşe tabidür. Yil ile ateş biri birüne 
müştakdür. Ve et dahı suya tabidür. Ve kemük türaba tabidür. 
Ve ruh kendisü yil ile ateşe tabidür.  
 
Her âdem ki fetv olur (ölür) ruh ervah-ı aleme (ruhlar 
dünyasına) gider. Cesedi yine defn olur ki anasır-ı erbaa’dan 
(dört unsurdan) hâsıl olmışdur  
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Ve andan hâsıl olur  
Ve ateş ile bad (hava, yel) ulvidir  
Ve ab (su) ile hak (toprak) süflidür...” 
 
* 
Dedi Kaygusuz : 
 
“Halk birbirine sorarlar ki, acep bu karhaneyi bünyad iden 
(yapan) üstad nirede ola?, diye hayran ve sergerdan (başı 
dönük) kalmışlardır.  
 
Gökdeki mahlûk yine bakar ki aşağıda mı ola dir ve yerdeki 
göge bakar ki yukarıda mı ola dir... (Biz) Karhaneyi (dünyayı) 
bünyad iden üstadı yine bu karhane içinde bilirdik ve (çünkü) 
nişanını bu eşya içinde verdi...” 
 
Dedi Kaygusuz : 
 
“Ey bene na-hak diyenler kandedir bes yaradan 
Gel getir isbatın et kimdir bu şeyni yaradan...  
 
Yel ü su toprak u oddan böyle suret bağlayan 
Böyle dükkanı düzen kendi çıkar mı aradan...  
 
Gelberu söyle bana kimdir senin nutkundaki 
Söyleyen işittiren hem gösteren her yaradan... 
 
Ey Nesimi onsekiz bin âlemin mevcudusun 
Kim ki bu devre irişmez koy gide devvareden 
 
* 
Dedi Kaygusuz : 
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“Ol bu cümle eşyadan gayrı mıdur 
Eşya gayrı ol özi gayri mıdur 
 
* 
Ekledi Kaygusuz : 
 
“Ger insanı sorarsan 
Hak’dan gayri değildir 
 
Dedi Kaygusuz : 
 
Sıfatı nur-ı Mutlak (yüzü, Tanrının ışığı) 
Hırkası çar pareden (dört nesne, yani toprak hava su ve 
ateşten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 557 

 

25-) VAHDET DENİZİNDEN ÖRNEKLER 
 

 

Kitab-ı Miglate’de 

Dedi Kaygusuz : 

 

Benem mevcud olan cümle vücudda 
Benem maksud heman Kabe’de putda 
 
Benem neheng benem derya ü umman  
Benem kıymetlü kan Bahr-i muhide 
(neheng: timsah) 
* 
Alem külli vücuddur can ben oldum 
Vücudda can ile canan ben oldum 
Suretimi göründir ki ademdür 
Ma’nide sıfat-ı rahman ben oldum  
(ma’nide: mana âleminde) 
* 
Zahir batın kamu âlem ben oldum 
Nekim var puhte ü ham ben oldum 
Her nekim var ayan gizli cihanda 
Gör ahi cümleye derhem ben oldum 
* 
Benem ol gevher-i vahded ki derler 
Benem cümle sıfat ü zat ki dirler 
Benem Mansur benem dem-i enelhak 
Benem Ayyar benem Bagdad ki dirler 
* 
Alem külli vücudumdur vücudum 
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Özüm özüme kılurum sücudum  
Özüm özüme söylerem sözümi 
Özüm şeyhüm özümdür hem müridüm 
(=Kendi özüme secde ederim) 

 

* 

Budalanâme’de 

Dedi Kaygusuz : 

 

Kamu şeyde menem ayn-ı hakikat 
Sıfat-ı zat-ı mutlak bahr-i hikmet 
* 
Derya-ı umman menem gevher-i kan bendedür  
Aç gözini anlayu bak hem iki cihan bendedür. 
(kan:maden) 
 

* 

Cism ü suret menem delil ü bürhan menem 

Sud menem ziyan menem işde dükkân bendedür  
(sud: kazanç) 
 

* 

Maksad-ı insan menem gerdiş-i devran menem 
Mekteb-i irfan menem işde nişan bendedür 
 
Bagdad-ı ayyar menem cümleye serdar menem  
Bürhan-ı esrar menem sırr-ı nihan bendedür 
(ayyar: hırsız,dolandırıcı) 
 
* 
Zahid ü Tersa menem Mescid-i Aksa menem  
Mürde-i İsa menem yahşi yaman bendedür  
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(zahid: aşırı dindar, tersa: hristiyan) 
(mürde: ölü) 
 
* 
Muhit-i Zevrak menem Hak menemdür Hak menem  
Tamu vu uçmak menem cümle mekân bendedür 
 (muhit - i zevrak: kayıkhane) 
(tamu - uçmak: cehennem-cennet) 
 
* 
 
Evvel ü ahir menem gani ve fakir menem 
Zakir ü mezkur menem küf ü iman bendedür. 
 
* 
Cümleye ma’bud menem Kabe menem put menem 
Âdeme maksud menem işte fulan bendedür 
 
* 
Zerre ve güneş menem gizlü menem faş menem 
Her ne ki var uş menem can u canan bendedür 
 
* 
Kaygusuz Abdal menem cümledeki can menem 
Evvel ü ahir menem genc-i nihan bendedür  
(genc-i nihan: gizli hazine) 
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26-)YARADAN’A  NAZLANMASI 

 
“Yücelerden yüce gördüm  
Erbabsın sen yüce Tanrı 
Bu allahlığı sen nereden  
Satın aldın kaça Tanrı 
 
Ali ile bir olmuşsun 
Bir mektepte okumuşsun 
Ali olmuş hafız kelam 
Sen okursun hece Tanrı 
 
Kıldan köprü yaratmışsın 
Gelip geçsin kullar deyu 
Hele biz beri duralım 
Yiğit isen geç a Tanrı 
 
Yaratmışsın bağ ü cennet 
Kulların etsinler sohbet 
Cehennemi niçin yarattın 
Be akılsız koca Tanrı 
 
Unuttun diye namazı 
Bizi ateşe atarsın 
Kul yanması abes değil 
Gel bas kızgın saca Tanrı 
 
Senin kulların anılır 
Atası anası ile 
Senin anan baban yoktur 
Benzersin bir pice Tanrı 
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Seni her yerde görürüm 
İçini dışını bilirim 
Sırrın halka faş edersem 
Halin olur nice Tanrı 
 
Kaygusuz'em der buradan 
Cümle mahlûku yaradan 
Kaldır perdeyi aradan 
Gezelim bilece Tanrı” 
 

* 

 

Bir başka şiirinde 
Demiştir Ki: 
 
“Âdem'i balçıktan yoğurdun yaptın 
Yapıp da neylersin bundan sana ne 
Yarattın insanı saldın cihana 
Salıp da neylersin bundan sana ne 
 
Bakkal mısın teraziyi neylersin 
İşin gücün yoktur gönül eğlersin 
Kulun günahını tartıp neylersin 
Geçiver suçundan bundan sana ne 
 
Katran kazanını döküver gitsin 
Mümin olan kullar didara yetsin 
Yılana emreyle tamuyu yutsun 
Söndür şu ateşi bundan sana ne 
 
Sefil düştüm bu âlemde naçarım 
Kıldan köprü yaratmışsın geçerim 
şol köprüden geçemezsem uçarım 
Geçir kullarını bundan sana ne 
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Kaygusuz'um aydur cennet yarattın 
Nice kullarını ceh'neme attın 
Nicesin ateş-i aşk ile yaktın 
Yakıp da neylersin bundan sana ne” 
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27-) KAYGUSUZ PENDNAMESİ 

 
(Hâzâ Pendname-i Kaygusuz) 
 
“Buna budalanın delili,  
……..Âşıkların defteri,  
…………..Doğruların-sadıkların gözlemi  
………………..Ve ateşin hayâli derler…  
 
 
Çünkü  
Akla  
Sığmayan  
Bilgilerdir  
Ve akl-ı maaş düzenlemesi bu yolda lengerdir, 
 
Yani, 
Yaşam gemisini durduran çapadır.  
Bu aklı-ı maaş tasarımı,  
Dünyasal kazanç düşüncesi  
Anadan gözsüz doğmuştur.  
 
Dünyada ve ahirette kördür.  
Sadece akl-ı maaşı kullanan,  
Eğer yüz adet Kur’an ayeti okuyup  
Anlamını versin,  
Yine kara renkten gayrısını görmez.  
Başka renklerin varolduğunu bilmez  
Ve deyiversen dahi inanmaz. 
 
Bilmeyen de ahmak ki,  
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Bu aklın eteğine yapışmış,  
Onu aklı arkadaş edinmiş  
Hak ister  
Ve güneş ışığını bulayım diye çalışırlar.  
 
Bu akl-ı maaş,  
Sadece nesneyi bilmiştir.  
Bilmek, işte budur deyip durmuştur.  
Bilmez ki,  
Bu yerden ve gökten gayri bir yer  
Ve gök dahi vardır ki,  
Orada türlü türlü yapıcı ile koruyucu  
(Sun ve Settar) bulunur.  
 
O yer ile göğün arasında  
İki direkli bir şehir   vardır ki,  
Oraya girmeyen  
Tanrının gizeminden bir şey hissedemez (nesne duymaz).  
 
Eğer  
Bin yıl  
Çalışsa dahi,  
Onun bal yemede  
Nasibi olmaz.  
Bal bal demekle,  
Ağız tadlanmaz.  
 
Akl-ı maaş bilmez ki,  
Ariflerin gecesi Kadir,  
Gündüzü de bayramdır.  
Zira onun arkadaşı Tanrı (Hakk) olur,  
Cebrail’in söylediğini neylesin?    
Gel şimdi sen dahi  
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Akl-ı maaş’ın işitmediği sözlerden,  
Cebrail ve anın görmediği yüzlerden  
Nazar al.  
 
Bu akl-ı maaş  
Her zaman çaba harcar da  
Arifler menziline yol bulamaz.  
Çünkü bu ilimde sırlar bilinmez,  
Ama manâ âlemine  
Ve akl-ı mead ilmidir ki,  
Buna Mantık u’t Tayr denir,  
Değme kimseye kolay olmaz.  
 

Her rüzgâr(bâd) Mantık u’t Tayr’ı bilmez; ya Süleyman gerek 
yahut Attar. İşte şimdi bu ilmin ne demek olduğunu, gönül 

gözü açık olanlar ve arifler bilirler. Bu akl-ı maaş ancak zahir 
mimarlığını bilir, batın ilminden haberi yoktur. Eğer marifette 
Allah’tan haberdar olan gönül ehli ve kâmiller sohbetine lâyık 
olsa, o zaman bu ilimden haberli olup, bilmediği ve işitmediği 

mertebeyi bilir ve anlar. 
 

Bilesin ki (Mî-dâni),   işte mest olmak, bir saat bilgin ve arifin 
sohbetine girip mest olmak, bin yıl kendi başına ibadet ve 

riyazet kılmaktan yeğdir. “Kavluhu Taala (Yüce Allah buyurur 
ki), ve İnne yevmen inde Rabbike ke elfi senetin mimma 
te’uddun (Muhakkak ki, Tanrının nezdinde bir gün, sizin 

saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir: Kur’an, XXII, 47)”    
 

Ve Peygamber -Tanrının selamı üzerine olsun- buyurmuştur ki: 
“Cezbetun min cezabati’l Hakkı tuvazi ameli’s sakaleyn 
(Tanrının kula olan cezbesi iki cihan halkının amellerine 

denktir)”  
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Bilgin ve arif (dâna ve ârif) sohbetine girmeyen bir kimsenin 
maksatlarına ermesi  

mümkün değildir. 
 

Ama çok kimseler girdilerse de bir yarar kazanamadılar. Bu 
durum onların, ya can-ı gönülden istekli olmadıklarından ya 

da fazla taklitçi olduklarından ötürüdür.  
 
Kişiye  
Ana/baba taklidi büyük utançtır(hicâbdur). Bu utançtan geçer,  
Mert olmayanlar geçemez.  
Ve bu ilmi bilgeler bilir,  
Cahil olan bilmez.  
Zira öte dünyalara ilişkin düşüncesi,  
Yani akl-ı meâd’ı yok ki anlaya.  
Böyle bilgileri  
İşittiği yok ki bilebilsin, öğrensin. 
 
Öyle başıboş kalır; arif bir üstadı yok ki, bile ve anlaya. Bu kere 
gözü gönlü kötülük ve kinle dolar, çaresiz kalır. Kalır, çünkü 
ona göre bu halkın davranışları ve sözleri küfürdür; az iken 
bunları kırmak gerek diye çalışırlar. Ama o (ol) halkın daha 
kötüleri (ebteri) öyle sanır ki, Hakk erleri kırmakla tüketilir.  
 
Oysa onların yardımcıları Hakk’tır,  
Mahlûk, yani yaratılmış ona ne edebilir? 
 
Eğer onlardan biri amcamın(ammin) oğlundan [sual] ederse, 
ben dahi özümden demezim ki, (onun) gönlü kin ve kötülükle 
dolu(tolı). Derim ki:  
 
“Mılla (Mınle)Sevindük oğlu Doyuran ağanın ulu babası 
Hızır’dan böyle işittim:  
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‘Kabul ederse ne hoş,  
Etmezse, amcan oğlu kendisi kabul eder” dedi.  
 
Öyleyse bilesiniz,  
Şimdi Tanrı hakkı için da’vam odur ki,  
Gözüm ile gördüm,  
……………Gönlüm ile inandım;  
………………….Görmediğim ve bilmediğim yerden  
………………………….Haber vermem,  
………………………Elim ermediği yere el uzatmam.  
…………Sözümün geçtiği yere de söz demezim.  
Gördüğümü görmüş,  
Nişan verdiğime ermişimdir.  
Övüşte tanığım  
O kişi(den)dir  
ve benim istediğim odur.  
………………Bu yolda bana o yoldaş ola;  
……………………..Söylediğimi o anlaya  
…………………………..Ve onun söylediklerini  
………………………………..Ben anlayayım.  
Ben dahi güç sorunlarımı ondan sorayım,  
Onları çözerse  
Teşekkür için canımı vereyim.  
 
Bilenden sormak ayıp değildir,  
Zira şükür için ka(r)şı(lığı)n? sormaya.  
…………….Çünkü dost bizim,  
…………………Söz dahi bizim;  
……………………..Her dem dost yüzüne bakalım. 
…………………………… Özümüz ile diyelim,  
……………Özümüz ile işitelim yarenleri. Hakk yoluna düşüp,  
Her an ölümsüzlük suyu (ab-ı hayat) içelim.  
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Gerçek temizlik ve doğruluk,  
Sözünde durmak  
Ve ikrarına bağlılık olmalı  
(sıdk-ı sefası ahde vefası oluna).  
 
Yoldaş olalım,  
Söyleyen işiten bir olalım. 
 
Azizim sözün aslı,  
Sen seni bil demektir.  
Kendini gör bakalım,  
Suret misin yoksa can mısın?  
Ya da kul musun, 
Sultan mısın?  
 
Niçin sen seni bilmeyesin ki?  
Neden melek oğlu (Melek-zade),  
Yani meleklik mekânın gülbahçesi(gülşân)iken, 
Hamam külhanına razı olasın?  
Haksızlıktır,  
……………Eziyettir (hayfdur) sana,  
…………………..Sultan iken kul  
………………………..ve can iken ten olasın!  
 
Eğer Sultan isen emin ol,  
……Eğer can isen temiz oyuncu (pak-baz) ol. 
 
Aslını gözle  
Ve eğer ten isen,  
-ne yazık ki-toprağa gömüldüğünde,  
Bir daha can olasın,  
Ya da kul iken sultan olasın.  
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Şu halde  
Şimdi bu cesareti  
Sen sana göster ki,  
O zaman sen seni bilesin.  
Zira  
Kendisini bilene atasının kanı helaldır,  
Kendisini bilmeyene anasının südü haram  
Ve cümle yediği boş ve yararsızdır.  
 
Nedenine gelince,  
Fırsatlar elde iken  
İnce- göz-kaş işaretini (gamz-ı nazenini)  
Boşa harcadın  
Ve yoldaşlarından ayrı düştün;  
Yana yakıla gezersin..  
 
Çok çok önceden seni asıl yurdundan, doğduğun ülkeden 
gönderdiler. Ardından mektup geldi ve haberciler de haber 
verdi. İyi amel ile yurduna döndüğün zaman birlikte alıp 
gidesin ve sana habercilerin sözüyle hareket etmeyip yüz 
çevirdin diyeler.  
 
Dünyanın süsü seni aldatıp, gaflet ağacına sağlamca bağladı. 
Cümle (yaptığın) işi tamam sandığın için şaşkınlığa düştün.  
 
O halde sen kendi bildiklerini (bir yana) koy da bir mürşid-i 
kâmile eriş, arif ol.  
 
Bilgin ve gönül ehlinin sohbetine gir ki, gönlünde hikmet ve 
marifet çeşmeleri ortaya çıksın. Başkasının dertlerinden 
(aherin marazından) emin olasın .  
 
Çünkü insanda gizli dertler çoktur.  
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Halkın sağ ve salim dediğine aldanma.  
 
Bencil ve şeytan sıfatlı olma.  
Niçin mi?  
Çünkü  
Bu halk dünyanın ünü  
Ve süsüne aldandığından,  
Düzen ve hilesi onları mahrum bırakmıştır.  
Kendi canlarından haberleri yoktur,  
Vade eriştiğinde sihir çubuğuyla vurur;  
Kimini eşek, kimini maymun, kimini sığır  
Ve kimini hınzıra çevirir.  
Her birini  
Bir surete  
Dönüştürmüş olduğunu görürsün. 
  
Keder ve üzüntü başına üşüşmüş şaşkın ve başıboş kalmış olan 
dahi kim olduğunu (bendeciğin) bilmez olmuş. Çok pişman 
olurlar ama ne fayda? Yazık! Çirkin suretten kurtula, onu 
(başından) def’ede.  
 
Eynine  
Ariflere  
Yakışan  
Giysiler  
Giyinmiş ola.  
Kıyamet sabahı  
Kabrinden doğrulunca  
Yüzü ak,  
Keder ve üzüntüsü yok ola,  
Gözü  
Hakk’tan gayrisini görmeye. 
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Ey Dostlar,  
Bilesiniz ki(mî-dâni),  
Sizlere diyorum!  
Yani  
Bilir misin Efendi,  
Daha aydınlık bir haber söyliyeyim.  
Eğer anlamadınsa  
Bu haberden anlayasın,  
Zira burada bir gizli anlam vardır.  
Ama o anlam gönülde yazılıdır, dile gelmez.  
 
Her kim gönüle yol bulursa,  
O ma’nayı çözerek kavrarsa  
Hakikatin adamlarından olur.  
Bu kere onun hükmü  
Kaf’tan Kaf’a,  
Yani en uzak mesafelere dek geçer.  
Her nerde olsa dahi onunla birlikte olur.  
Çünkü sözün aslı gönüldür.  
 
Herkim gönül denizine yol bulursa,  
Hangi gün isterse  
Dalıp onu çıkarır.  
O zaman  
Anlar ki,  
Surete baktı,  
Gaflete düşme ayıbını boynuna taktı ve tapınma hizmetlerini 
(ta’at hizmetin) ateşte yaktı. Dumanı göklere çıktı. Zira gönlü 
Hakk kendisi için yarattı.  
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“Her kim beni isterse sınık gönüllerde bulsun”dedi. Her kim 
gönüle girmedi, istediğini orada bulmadı. Yarın o, cennete 
(uçmağa) dahi girip Padişah didarını göremez.  
 
Gafil olma, gönüle yol bulan kişiye kul olan şaşkın değildir. 
Eğer o seni kabul ederse daha ne devlet?  
 
Şimdi o ki gönülden haberi olmaz,  
Kamışı şekerden ayırmış olur.  
Ben ona ne diyeyim,  
Ya o ne anlıya?  
Zira öğüdü ehline vermek uygundur.  
 
Ceylan göbeği sedefde gerektir demişler.  
Şimdi cahil kimse marifete Allah derse,  
Tuzlu yere tohum ekmek gibi olur  
Ve merkep boynuna cevahir taşı asmaya benzer. Ve de sığır 
önüne şeker dökmek gibidir.  
 
Öğüt inanana,  
Devlet cahile sıkıntıdır, eziyettir.  
Ancak isterse Allah deyip,  
Hakk tealanın askeri olur.  
Her kim kötü (kem) gönüle girerse,  
Orada ne kadar nesne var ise sürüp çıkartır.  
Alçak ve hainleri (muhanetleri) er yapar;  
Erleri korkusuz aslan (şir-i merd)  
Ve cesur aslanları birey (ferd) eder.  
Ferdleri dert ehli eder,  
Dertli bireylere şerbet verip  
Paklaştırır saf eder.  
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Bu kez, men dahele hukane aminen ila ahirihi (Oraya giren 
sonuna kadar emniyette olur: Kur’an III, 97) tahtına dahil olur 
ki, haklarında bu ayet inmiştir.  
 
Ve yine sonuna kadar (ila ahirihi) “keder ve korku bulunmadığı 
müjdesinin sevincini duyarlar (la havfe aleyhim ve la hum yah 
zenun: Kur’an III. 170)  
Gel şimdi sen dahi gönül al,  
Ailene Tanrısal bilim (ilm-i Rabbani)  
Kitabından oku.  
 
Gönül göğünden doğan şans ayını  
Ve mutluluk güneşini gör,  
Ta ki gözünden gaflet perdesi kalkıp,  
Hakk kitabı parlaya.  
Kara dikenden ak güller açıla.  
Vücudun karanlığından ışıklar saçıla.  
Gönül sarayı aydınlana  
Ve hırsızlar çekilip çıka,  
Yerine melekler dola.  
 
Zira bu vücud bir mekândır  
Ve sana kiraya verilmiştir;  
İçinde oturup rençberlik edesin.  
O dükkânın içinde hazine vardır.  
Dükkân elinde iken o hazineyi bul,  
Yoksa vade eriştiğinde  
Seni dükkândan çıkarırlar  
Ve hazineyi bulup alırlar.  
Ardınca bakakalırsın. 
İşte vücut mülkü  
O zaman sana  
Teslim edilmiş olur ki,  
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Süleyman mührünü nefsin devi,  
Bencillik şeytanının elinden kurtarıp  
Emin olasın.  
Yoksa hatemi,  
Yani mühürü şeytanın eline verirsen  
Tanrıya tapan (Hüdaperest) iken,  
Şeytana tapan (Devperest) olursun.  
 
Örneğin bir kadın bir kimseye nikâhlı olsa, bir başkası ile dahi 
nikâhlanmaz. Yani insan dünyaya bağlı ise onda Hakk 
tasarrufu, yani Hakk ile birlikte olmaz. Amaç budur ki, talip 
benliği terketmeyince Tanrıyı gören (Hüdabin) olamaz.  
Sana diyorum kardeş(karındaş), hem de açıkça diyeyim; bu kez 
anlıyasın herif misin, zarif misin, şerif misin?  
 
Gel gönlünü tam anlamıyla çevir (külli çevürgil), gönül gözü ile 
gör; gönül kulağı ile dinle ve söyle!  
 
Koy beni, söyledene bak. Sakın kelle göz olma, yani sadece 
gözünle gördüğünle yetinme,  
Söz dinle  
Ve kabul eyle: 
Olma sakın kelle göz 
Dingle kabul eyle söz 
 
Eğer sana kelle gözlüğünü açıklasam, gönlün halden hale 
döner, melul mahzun olursun. Neyliyeyim ki, senin senden 
haberin yok. Bu nazenin, bu zarif ömrü yele vermişsin, 
günlerin/zamanın (rûzigârun) bu hale ile geçti. Kıyamet sabahı 
seni uykudan uyardıklarında, buradaki canı ve teni bulmazsa, 
o zaman vücudun mülkü de elinden gider. Çarkı felek o hisarı 
yıkar, suret ve ma’na elinden gider. Öyleyse, neden elindeyken 
can mülkünden haber almıyorsun?  
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İki denizin kavuştuğu yer, o kavşak (Mecmâu’l bahreyn) sende 
iken ve Cam-ı cem padişahı   iken niçin dilenci olursun?  
 
Âlemin canı ve maksudu, ulaşmak istediği sen iken neden 
öğrenci(şakird) olursun?  
 
Eğer said, yani mutlu isen, yokluk-hiçlik (fenâ) donunu çıkartıp 
sana sonsuzluk giysisi (bekâ geysusîn) giydirirler.  
Eğer şikâyetçi (şâki) isen, nûr donunu çıkartıp, nar (ateş) 
giysisini giydirirler.  
 
“Dünyada ömrünü neye sarf ettin? İş kazancını (kâr u kisbün) 
neye harcadın?”diye sorarlar. Yanıt verdinse ne hoş, 
veremedin ise gel gör o zaman azabı-eziyeti(îkâbı).  
 
Ama, neyliyeyim,  
Sen halinden haberdar değilsin;  
Vücudun İskender’in  
Aslanı (esed-i İskender)olmuş,  
Sana öğüt bağı (bend-i nasihat) kâr etmez.  
Ne oldu sana?  
Sen dahi aklını kullan.  
Öbür dünyaya,  
Ruhsal âleme ilişkin  
Akılda yerini (akl-ı meâd-ı makarrin) alırsan, 
Dermanın hâsıl olur  
Ve ona ulaşırsın. 
 
Kör ve arsız olma. Senin taptığın Tanrı değil puttur. (Tanrıya) 
varma arzusunu duyarsın ama gönlün Lat ve Menat   ile 
dolmuştur; Kutsal Ruh’u (Ruhu’l Kuds’ü) dahi ister, ama lânetli 
yalancı Mesih’den (Deccal-ı Lâin) ayrılmaz. O zaman pişman 
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olsan da fayda etmez. Şimdi artık Ruhu’l Kudüs’ün anlamını 
bilen Arapça dilbilgisi ve sözdizini lügatini (Sarf-ı Nahiv) neyler 
ki? 
 
Eğer şekere sahip olsan mısırı neylersin?  
Eğer misk-i halis, yani ceylanın derisi altından çıkarılan gerçek 
güzel koku sende varsa, Orta Asya’daki Hıta ve Hatin illerine 
neden gideceksin? 
Onlar ki gelenekten yetişip arif oldu, onların gecesi Kadir 
gündüzü de bayram olmuştur.  
 
Onlar taklitçi iken arif,  
Arif iken âşık  
Ve âşık(seven) iken maşuk(sevilen) olur.  
Bundan ileri makam yoktur. Buna, en yüksek övgüye değer 
Muhammed’in şefaat makamı (makam-ı Mahmut) derler; 
bilesiniz ki (mî-dâni), bunu sadece arifler bilir.  
Ancak  
Bundan maksat odur ki,  
Hakk’ı burada iken bulasın  
Ve hakikat sende iken sen seni bil,  
Hakk’ı bul.  
Ebedî yar ararsan,  
Kendinden başkası değildir. 
 
Âşık olur isen kendi cemaline âşık ol.  
Zira sana senden güzel baki yâr yoktur.  
Sen kendi ruhundan ayrılma,  
(o) mukaddestir.  
Ruhun cesedi arzu eder,  
Cesedin ruhuna âşıktır.  
Daima birbirini arzu ederler.  
Birbirinden türemiş, çıkmıştır.  
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Lâkin varlığın İskender seddi olmuş,  
Onun ruhuna örtü yaparsın.  
 
Eğer aslına/özüne ulaşırsan,  
Fenâ’ dan Bekâ’ya,  
Yani yokluktan-hiçlikten  
Sonsuzluğa erersin.  
Sözün sonu(ve’sselam),  
Cennet ehli olursun. 
 
Kaygusuz ABDAL 
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28-) KAYGUSUZLAYIN KAYGU SIZIM 

 
 
“Şu işe bak şaştım kaldım 
Sen Kaygusuz, ben Kaygusuz. 
Cümle geçmiş geleceğe 
Sen Kaygusuz, ben Kaygusuz. 
 
İnim inim inleyene 
Yeri, göğü dinleyene 
Ateşte serinleyene 
Sen Kaygusuz, ben Kaygusuz.  
 
Madde, manâ; bitki, hayvan 
Sivri, geniş, dar ve yayvan 
İşin esasıdır insan 
Sen Kaygusuz, ben Kaygusuz. 
 
Atomdaki elektrona 
Hem en başa, hem en sona 
Buna, şuna, bize, ona 
Sen Kaygusuz, ben Kaygusuz. 
 
Bal tasına sokulur dil 
Pas tutunca dönemez mil 
Fitilini yaksa kandil 
Sen Kaygusuz, ben Kaygusuz 
 
Yaprak yeşil, kırmızı nar 
Ağlar daim göğe çınar 
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Dertsiz kuşlar gelip konar 
Sen Kaygusuz, ben Kaygusuz 
 
Hakikatdir sonsuz iklim 
Bir cücedir aklım, fikrim 
Son senaryo, aynı filim 
Sen Kaygusuz, ben Kaygusuz. 
 
Eşim dostum, yâranlarım 
Her sözünü yâr anlarım 
Ölçtüm, biçtim; kalmaz yarım 
Sen Kaygusuz, ben Kaygusuz. 
 
Dört kapının dördü sağır 
Kaya hafif, bulut ağır 
Çağır şu ceylanı çağır 
Sen Kaygusuz, ben Kaygusuz. 
 

KAYGU 

 

Varmazsa hedefe atılan ok, 
Uçan su 
Köpüren at 
Kabından taşıp dökülsün 
Dışımdan içime ağan duygu 
Ah be kaygu ! 
Ah be kaygu ! 
 
Görürsünüz nasıl kahkaha atacak 
İçine girdiğimde, 
Üstüne kar yağmış dört kollu. 
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Ve sımsıkı sarılacak 
Mavi zambak köklerini sardığı gibi 
Kara yer bana, 
Bu değişmez bir olgu 
Ah be kaygu ! 
Ah be kaygu ! 
 
Ardım sıra üzülecek var mı? 
Ağlayıp göz yaşı dökecek? 
Yaşasın herkes kendi halince 
Nasıl olsa dökülecek  
Toprağa bir su 
İçimin bahçelerinde o an 
Yağmurlu havaların kokusu 
Kim ne bilecek, kim ne diyecek? 
Ah be kaygu ! 
Ah be kaygu ! 
 
Zorlama beni, gelme üstüme 
Akşam alacasına bir gül gibi düşür beni 
Beyaz atlara binip gidende dostlar 
Geldiler mi, gelebildiler mi 
Gittikleri yerden geri ? 
Hakkı var mezar kazanın da 
Yasin okuyanında, unutulmasın e mi? 
Ah be kaygu ! 
Ah be kaygu ! 
 

* 
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SIZI 
 
Damarda mısın, ette mi anlayamadım 
Geldin ağır ağır, öyle ağırsın ki 
Perişan eyledin beni 
Ezildim altında, kaldıramadım. 
Domur domursun baş parmağım ucunda 
Yürüdüğüm yolların avucunda  
Çalkalanırsın, çalkalarsın habire 
Beynimin makine dairesine 
Pimini çekip bombayı sen mi attın? 
Parçalandım, 
Sebebini soramadım. 
 
Uyurum, yastığımdasın 
Uyanırım topuğumdasın 
Bütün doktorların istifasını istedim bugün 
Eczanelerin iflâsını 
Alıştım sana ya 
Oh ne güzelsin, ne güzel ! 
Haydi yeniden söyle şarkımızı 
Sızı, 
Eyy sızı !... 
 
* 
 
KAYGU SIZI 
 
Şeşibeş zarın yüzü, şaşıbeş kızın gözü 
Ürkütme koca öküzü, kalırsın altında altında. 
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Dilekçemin ucu pullu, yosmaya bak İstanbullu 
Altı naylon, üstü çullu; eğirsin altında altında. 
 
Kuyu kuyuya denk, kuyumcuda olmaz ki cenk 
Parıldayan ışık ve renk, sanırsın altında altında. 
 
Altın elmas, hava civa; okyanus mu delik kova 
Savcıya açmışım dava, bağırsın altında altında. 

 

Mustafa CEYLAN 
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