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ÖNSÖZ 

 

Elmadağlıyım… Rabb’ime şükürler olsun ki, 
Elmadağ isimli kutlu bir yörede doğmuş, orada 
büyümüş, oraya hizmet etmiş ve dünyanın 
neresinde olursam olayım o yörenin hasretiyle 
yaşamış birisiyim.  
 
Elmadağlıyım… Tarihler içinde tarih arayan değil, 
tarihe iz bırakan insanlar diyarındanım. Elim 
kalem tuttuğundan beridir bir evlâdı olmakla 
övündüğüm Elmadağıma kalemimle kültür ve 
sanat - edebiyat alanında eserler sunmaya 
çalıştım. 
 
Elmadağlıyım… Başkent Ankara’nın en yakın ve 
en şirin ilçesinin sevdalısı olarak, okuduğum, 
bildiğim, araştırmalar sonucunda bulduğum, 
derlediğim ne varsa ne, hepsini-her şeyi 
canımdan aziz bildiğim Elmadağına ve onun 
gelecek nesillerine takdim etme gayreti içinde 
bulundum. Nitekim, elinizde tuttuğunuz bu eser 
de onlardan birisi işte. 
 
Tarihin sinesinde, büyüklerimizin anılar 
dağarcığında, halk arasında anlatılagelen ışıklı 
söylemlerden, tarihi gerçeklerin meşalesinden 
hareketle, muhayyilemizde yaşattıklarımızdan, 
mesellerimizden, tasaavvurlarımızdan bu eseri 
oluşturmaya başladığımda, doğrusu bu kadar 
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bol, renkli ve çeşitli bir kaynakla karşı karşıya 
kalacağımı bilmiyordum. Çocukluğumun en 
super zamanlarını imbiklerden süzerek efsunkâr 
zamanın içinden çekip çıkardıklarımı kutlu 
toprağın kahramanlarıyla birleştirdiğimde 
gerçekten şaşkına uğradığım bir eserle 
karşılaştım. Bazen gerçeği, masalın, efsanenin 
gizemine sarıp sarmalarken, bazen de düş 
sandığımdan çıkardıklarımı hakikatin aynasına 
tutarken Elmadağlı olmaktan sonsuz mutluluk 
duydum. Çoğunluğu yanık türküler, amcam Halk 
ozanı Ahmet Remzi Ceylan’ın ışıklı sözlerinden 
bende kalanlar ve anne annem Anadolu Ağıtçı 
Kadınlarından birisi olan Miyase’nin yaktıkları ve 
ezgilediklerinden bende kalanlardan akıp gelen 
efsaneler içine girdim ve seherlere dolandım 
kaldım. 
 
Elmadağ, özellikle folklor, kültür, sanat alanında 
özel bir proje veya özel araştırmaclarca ele 
alınması gereken önemli bir vatan coğrafyasıdır. 
Efsanelerimiz, şahsî gayretlerimle ulaştığım 
noktadan daha ileri noktalara taşınmalı. Bu 
bakımdan, buraya sevdalı olanlara, buranın 
evlâtlarına görev düşmektedir.Yerel yönetimlere, 
yerel sivil kuruluşlara ve teşebbüslere de görevler 
düşmektedir. Biz, geldik gidiyoruz işte. Noksan 
da olsa gayretlerimiz, çabamız yöremiz içindi… 
Saygı ve Selamlarımla… 
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ATATÜRK VE ELMADAĞ EFSANESİ 
 

Dağ, dağa güvenir bilirim, 
Güvenmez balık balığa 
Dut gövdesi sazdır mirim 
Aldanma kalabalığa... 
 
 
Bu güzel coğrafya 
Vatan olurken bize 
Kutsal bir gökçe ses  
Seslendi yüreğimize. 
Ben hep güvendim 
O sese, o sesin sahibine 
Mehmedimize, 
Atatürk'ümüze... 
 
 
Gelende, kara gün gelende 
Dualar, âminler seccadelerde 
Çelik yumruklar sıkılır 
Anlaşılır bakışlardan 
Herkesin bilmediği yerlerde... 
Size Elmadağ'dan bahsediyorum yine 
Yine özgür havalardan başım dik 
Yine billur çeşmelerden sular içtik.. 
 
 
Ankara neresi? 
Neresi taşına yandığım 
Tiridine bandığım şehir? 
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İşte üç adım ötede 
Bir kağnı gecesinde seher türküsüdür 
Sabaha az kaldı "haydin bre!", 
Ses çıkarmasın diye tekere lâstik sarmış 
Elmadağlı Çavuş Emmim vay! 
Vay ki kurbanı olduğum 
Vay ki uğrunda yandığım... 
 
 
Başkentin ortasında bir meclis 
Milletin meclisi  
Ki tekmil dört yön bir araya gelmiş, 
Anadolu kokulu sürmelim aman! 
O meclis'te çatlak birkaç ses 
Birkaç dil, yılan ıslıklı 
Mustafa'ma, Kemal'ime söz edermiş 
Vay, feleğin işine bak vay! 
 
 
Kükrer bozkurtlamasına yiğidim 
Gökçe bakışlı Atatürk'üm 
Vakitlerden bir vakit  
Ki 
Büyük taarruz öncesi. 
 
 
Çıkar kürsüye, 
Der ki : 
..................."Sizleri 
.....................Bu millî davaya 
......................Silah zoruyla davet etmedim." 
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Ve ekler : 
"..Dileyen memleketine geri döner !" 
 
Sonra: 
"Düşman 
..Adım adım 
...Her tarafı işgâl ederek 
......Ankara'ya gelecek olursa; 
........Ben, 
..........Bir elime silâhımı, 
............Bir elime Türk Bayrağını alıp 
..............Elmadağı'na çıkacağım! 
.............Orada 
...........Tek başıma 
.........Son kurşunuma kadar 
........Düşmanla çarpışacağım !.. 
......Sonra da 
.....Mukaddes bayrağı göğsüme sarıp 
....Şehid olacağım! 
Bayrak 
Kanımı sindire sindire emerken, 
 
Milletimin uğrunda 
Hayatımı feda edeceğim!.." 
 
* 
 
Ak saçlı nineler özden, gönülden 
Söylesinler köy çeşmelerinin başlarında 
Bu sözün kırk manâsını. 
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Kınalı gelinler anlatsın 
Bebeklerine beşiklerde ninnilerle 
Mustafa Kemal'in 
Elmadağ'a, Elmadağlıya güven davasını... 
 
* 
İğde kokusu sarsın zafer gecelerinde 
Öte yüz bağlarına su akıtın su 
Şenlensin Kargalı yeni baştan 
Kurutmayın ovayı ! 
Bu güven, bu özgüven var ya 
Yüce Atatürk'ümüzün Elmadağ'a, Elmadağlıya 
güveni... 
Yeniden diriltsin türkülerimizi dudaklarımızda 
Asmlarda üzüm olsun aman hey! 
Söylenecek sözüm olsun zaman hey!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 
KARACAHASAN MEŞELİ DEDE EFSANESİ 
 
 
Zümrüt yeşili gözleri var bu köyde doğanların 
Ruh kökleri su gözesi umut, aşk ve iman 
Dost dergâhının kapısında pırıltıdır zaman 
Ve analar, kucağında sallar düş meleklerini 
Korkusuzca, özgür ve huzurlu… 
Koşar yamaçlardan aşağı soluk soluğa 
Hasanların sevdalı karacası, oy gelinim oy! 
 
 
Vadiler arasından gökkubbenin kandilleri 
Daha  parlak gülümser, türkülü iklimlerde 
Baharı bülbül sesli, yazı cennet âhenkli 
Sonbaharı gurbet alacası 
Karacaların Hasan’ı 
Ya da 
Hasanların karacası 
Kokulu mendillerde saklar sevda öykülerini 
Oy civanım oy! 
 
 
Yaz biter Gümüşlü yaylasında, 
Eser serin rüzgârlar, sarıya döner yeşil 
Kızıl saçlarını savurur toprağın güneşine 
Ve zifiri gecenin orta yerinden 
Kar kelebekleri düşer peşpeşine 
Kış gelir bozkırın gözbebeğine 
Sorma biraderim, yaman olur bizim kışlar 
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Köylünün yolu büyükşehre 
Köylünün yolu Başkente uzadıkça uzar  
Tuzcu yolu, Büyük Ardıç 
İpek yolu ve Kutludüğün 
Sonrası mı birader? 
Perşembe pazarında ak yumurtadır gün 
Ve yaz helvasıdır “şeğer somunu” arasında öğle 
vakti, 
Ayran üstüne hey ki hey!!! 
 
 
Çilekeş akşamları düşmeden yamaçlara 
Toplayıp sofrayı Cebeci’den 
Mamak, Kayaş yollarından 
Geriye dönmek bir türkünün içinden 
Üçüncü mevkide garip yolcu olmaktır  
Hey balam hey!!! 
 
 
Meşeli Dede’ye bir selâm, 
Bir dua ki, o göstere tipide yolu 
Yedi kurt başı okşar elleri  
Korkusuzca geçip gide diye yolcular 
 
 
Meşeli Dede, bu dağın, bu yamacın, bu bozkırın 
İçimize doğan kış gecesi aydınlığı… 
Kovalı Deresinde tipiye yakalansam 
Kırklar ve Derviş Bilal’den el almış 
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Hacı Mehmet Efendi el ele verir Meşeli Dedeyle 
Çeker, çıkarır beni köye doğru… 
 
 
“Şam’da sabah abdestini alan, 
İkindiyi Hacı Bayram’da kılan” 
Erenlerin yolunda yolcuyuz 
Her zaman ve daima 
Hey sultanım heyy!!  
  
Hızır’ı gören 
Her gördüğünü Hızır bilen 
Gözün sahibi analarımız var şükür… 
Ve derler ki hep : 
“İlle edep, ille edep !!!” 
 
 
Ve analar kucağında sallar düş meleklerini 
Korkusuzca, özgür ve huzurlu… 
Dost dergâhının kapısında pırıltıdır zaman 
Zümrüt yeşili gözleri var bu köyde doğanların 
Ruh kökleri su gözesi umut, aşk ve iman... 
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HASANOĞLAN KÖY ENSTİTÜSÜ DESTANI 
 
…………………………………..Başkan Gazi ŞAHİN’e 
 
-ı- 
Çıksın çift kanatlı kapıdan 
Çıksın çift kanatlı kapıdan, 
Binsin atına Yenişıhlı Rıza Efe 
Konuşsun Başkent’de 
Anlatsın tasarıyı, ikna etsin yönetenleri 
Sonra, 
Vilâyet Meclisine bir önerge sunsun 
Encümen Muzaffer Büyükekşi 
Desin ki: 
“Köylü milletin efendisidir” diyordu ya 
O sarı saçlı, deniz gözlü kahraman 
O büyük Türk, o Yüce komutan Atatürk; 
Bir enstitü kuralım bir enstitü, 
Efendilerin yaşadığı Hasanoğlan Köyü’ne 
İlim ışığı, irfanın nurundan 
O ışık ki 
Ulaşsın göğe, yere, 
Çağlasın yüreklere 
Irmak olsun, aksın bütün ülkeye… 
 
* 
Kepirtepe’den bir tren gelmiş, bir tren 
Lalahan’da yanaşmış rampaya 
Tahta, masa, sıra; okula dair ne varsa ne 
Durur mu evinde, oturur mu sedirinde 
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Hasanoğlanlım 
Bir koşu at, araba, kağnı düşer yola  
Taşır özenle köyüne… 
 
Ardından talebeler ve hocalar 
Köy okulu, cami, boş evler 
Hattâ mutfak için şırahâne 
Büyük çadırlarda başlar tedrisat 
 
* 
Değsin sihirli bir usta eli 
Sarsın şu yaralı sütunu 
Ayağa kaldırsın müşfik kollarıyla 
Hüzünlü duvarları. 
Tebessüm etsin tavan 
Ve ıslık çalsın güneşe çatı. 
 
Kiremitler Yahşihan’dan 
Kereste Ankara’dan 
Kireç Elmadağ’dan 
Taşınsın at arabalarıyla. 
 
Su getirsin uzaklardan 
Macar Sili Usta. 
İkinci Kalfa Gabel 
Kursun santralı, yansın lâmbalar 
Peşinden yırtılsın karanlıklar 
Elbistanlı Mustafa Güneri’yle… 
 
Hani bir gecede 
Yüce Atatürk’ün işaretiyle 
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Samanpazarı’ndaki hastaneye 
Yatak, yorgan, çorap, giysi taşımışlardı ya 
Hasanoğlan’dan yola çıkan  
Atatürk’ün kağnıları. 
İşte o kağnılar çıksın yeniden 
Taş taşısın dağlardan, derelerden 
Bu dört yüz dönümlük arsaya 
Arsa ki armağan bu köylüden 
Çoğunluğu Büyükekşilerden 
 
* 
Değsin sihirli bir usta eli 
Sarsın şu yaralı sütunu 
Ayağa kaldırsın müşfik kollarıyla 
Hüzünlü duvarları 
Sabahları, erken… 
Gül gülistan koksun tavan 
Gülümsesin çatı 
Kar yağarken… 
 
Vur çekici aşk ile vur ey Ferhad 
Duvara, pas tutmuş köhne zamana 
Amana da deli gönül amana 
Yaralarım sızlıyor, acılarım yaman ha! 
 
Şu bahçede gezinen 
Bulgaristan göçmeni İzzet Palamur’a bakın hele 
Yüz dönümlük bağ yapmış araziyi 
Üzüm alır asmalardan 
Sebze bahçeleri yemyeşil 
Ve konuklara ikram eder halâ 
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Bahar gülüşlü elmalardan… 
 
Kimler geldi, kimler geçti buradan 
Atölyelerden, sınıflardan, sıralardan  
Gözlerinde kâinatın ışığı bir Aşık Veysel 
Göğsünde sazı 
Sesleniyordu her gece rüyâlarımdan 
“Dostlar beni hatırlasın” 
Özüm sen gel, sazım sen gel, 
Oğlum, kızım sen gel diye… 
 
Amana da deli gönül amana 
Yaralarım sızlıyor, acılarım yaman ha! 
Vur çekici aşk ile vur ey Ferhad ! 
Duvara, pas tutmuş köhne zamana 
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ELLİ ATLI KÖPRÜSÜ EFSANESİ(1) 
 
 

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



23 

 

ELLİ ATLI KÖPRÜSÜ 
EFSANESİ(2) 
 

 

Kör Kâzım namıyla meşhur bir asker kaçkını 
Toplamıştı kendisi gibi eşkiyâyı 
Merhamet ne, acımak ne bilmezlerdi 
Ankara, Keskin, Yozgat köylerini 
Demeden fakir, yoksul, gariban 
Kör bir kurşunla acımadan 
Vuruyor, vuruyorlardı. 
Yol kesip, evler basıp 
Zulmediyorlardı… 
Tam elli atlı 
Kutludüğün 
Köyünü 
Basmış 
 
 
Ve 
Ordan 
Gelmişti 
Sıcak haber 
Eşkıya zulmü… 
İki kardeş köydü 
Dereşıh, Kutludüğün… 
Gün ağarma vaktindeyken 
Camide gizlice, sessizce 
Toplandı Dereşıh Köy Meclisi 
Yaşlı, genç; kadın, erkek ayırmadan 
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Görüş aldılar birer birer herkesten 
Karar verdiler : “Köyü boşaltacaklardı 
Mal, davar, yatak yorgan, kap kacak, her şeyiyle 
Hattâ kedi köpek bile durmayacaktı  
Bir iki saat içinde koskoca köy 
Kervan yolu köprüsünden öteye 
Bir tedbir olarak taşınacaktı 
Oğlakların boynundaki çanlar 
Söküldü aman ses çıkmaya! 
Kucaklandı bebe belik 
Yüklendi cümle yükler 
Dere boyunda ses 
Rüzgârdı yalnız 
Taşınmıştı 
Dereşıh 
Dere 
Şıh 
 
 
Bir 
Dere 
Bin ışık 
Tek bir yürek 
Böyledir işte 
Bizim köyler böyle 
Yalanım varsa söyle 
Itırbanu susma öyle ! 
Elli atlısı Kör Kâzım’ın 
İkindi vaktinde girdi köye 
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Baktılar ki, cümle evler boşalmış 
Kalmamış bir tek canlı, ne varsa gitmiş 
Ancak ne var ki, Kör Kâzım çok uyanıktı 
Ahırlarda taze mayıs kokuyordu hepten 
Anlaşıldı köyün ordan yeni kaçışı 
Belliydi, fazla uzaklaşamazlardı 
Koskoca Dereşıh nerde saklanır?  
İdris Dağı, Elmalı Deresi 
Üçüncüsü asla yoktu. 
Topladı elli atlıyı 
Elli eşkiyâyı Kör 
Yeminler ettirdi 
Sözleri aldı 
Hücum dedi 
Hücum hey!!! 
 
 
Ata 
Bin!!! 
Bindi 
Ellisi 
Düştü yola 
Bıçak bıçak göz 
Ve öfke öfke söz 
Yelelerle naralar 
Deli toynaklar kişnedi 
Bulup yakıp yıkacaklardı 
Kızları da kaçıracaklardı 
Karşı koyan olursa şayet köyden 
Acımadan, anında vuracaklardı 
Eşkıya derler buna, kararı kesindir 



26 

 

Zafer narası onların, ölüm herkesindir. 
* 
Burada kaç asırdır 
Kervan yolu köprüsü 
İpek yolunda sırdır 
Kervan yolu köprüsü 
 
 
Kalmış filden, Timur’dan 
Ne demirden, ne saçtan  
Yapılmıştır ardıçtan 
Kervan yolu köprüsü 
 
 
Ad verdi elli atlı 
Yüzbin yetmiş kanatlı 
Sanki ardıç suratlı 
Kervan yolu köprüsü 
 
 
Yanında Akkaya’nın 
Atlının ve yayanın 
Vaz geçilmez dostudur 
Kervan yolu köprüsü 
* 
İşte o günlerden bu güne 
Anlatılır bu öykü 
Anlatılır be gülüm! 
Anlatılır be canım! 
Canda cangülüm! 
Itırbanu’m ! 
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Akkaya’nın Bozan Kaya oluşu 
O günlerden biliyorsun 
Dereşıhlı yiğitler 
Omuz omuza, yürek yüreğe… 
Geldiğinde eşkiya 
Kervan yolu köprüsünün üstüne, 
Bir yaylım ateşi başlar ki, dile destan… 
İyi bir nişancıdır 
Ardıçoğullarından Ahmet 
Çeker Besmeleyi 
Ve tek kurşunla düşürür atından  
Eşkiyâbaşı Kâzı’mı 
Ve 
Serilir elli eşkiya leşi köprü üstüne 
Panik içinde atları, 
Dereboyunca ürküp kaçmıştı... 
Dereşıhlı o korkusuz yiğitler 
Elli atlıya karşı elli atlı yumruk olmuş 
Darmadağın etmişlerdi eşkiyanın tümünü… 
Yavaş yavaş köprü ayağına 
Gizlice yanaşır İzci Bekir, 
Bir oyun olmasın köprü üstünde ? 
Öğrenmek ister 
Bu manzara ne diye ? 
Ve 
Şaşırır kalır oracıkta; 
Kör Kâzım dahil eşkiyânın cemi cümlesi 
Devrilmiştir köprü üstüne 
* 
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Döner evine Dereşıh 
Bozan Kaya olur Akkaya’nın adı 
Ve 
Timur’dan kalma Kervan Yolu Köprüsü de 
Elli atlı Köprüsü… 
* 
Tebet Kalesi’nin Türkmen güzeli 
Balım, sevdalım, Itırbanum… 
 
 
……….Ardıçtandır elli atlı köprüsü  
……….Aman gülüm ardıçtan 
……….Üstünde rakseder yelkovan 
……….Hazırlanmış kara kıştan 
……….Yol boyunca kuzular 
……….Boyunlarında çan, çan… 
……….Şu Çubuk Ovası’ndan 
……….Yükselir göğe duman 
……….Aman gülüm aman hey 
……….Sevdiceğim söyle gayri 
……….Düğünümüz ne zaman hey? 
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YANIK ŞEHİR EFSANESİ 

 
 

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



35 

 

Bol meşelikli 
Güçlü ardıç ağaçlarıyla kaplı  
 İki dağ arasında Asi Yozgat Elmadağ 
Çatal yürekli yiğitlerin diyarı... 
Sırtını dayamış Karakaya'ya 
Çevirmiş yüzünü İdris Dağı'na 
Bakışlarında başkent üzümü 
Altın sarısı çiğdemler avuçlarında 
* 
Bir türkü söyleyelim bir türkü 
Yürek yüreğe verip bir türkü 
Duysun içimizi dağlar, taşlar, bulutlar 
Sesimize ses katsın yeni baştan 
Bedirköyden, Sungurdan, 
Ve Tebet kalesinden topladığım 
Bal damlatan dutlar... 
 
 
Höşmerim gitsin Elmadağ'dan Emirdağ'a ansızın 
Bayramı olsun hıdrellez gününde bayramı 
Oğulun, uşağın, kızın... 
 
 
 "Ham meyveydim kopardılar dalımdan" 
 "Meşeler güvermiş varsın güversin" diye diye 
 "Emirdağına kara gidelim, 
 Ayvadan usandık nara gidelim" 
 Olmaz mı?.. 
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KIRK KIZLAR EFSANESİ 

 
Yine duman bürümüş İdris Dağı’ın tepesini oy anam! 
Uğrun uğrun ağlamalı hey hey! Varıp da kırk kızlara. 
Davetiye göndermeli hüzün dolu yıldızlara, 
Kırk çiçeğin tam kırk kere düğününde bu mevsim. 
Derleyip bulutların küpesini oy anam! 
Takmalı gizlice, kızların kulağına. 
Öyküsü okunmalı bugün ve yarın... 
Koparmalı nağmesini alevden 
Bir ıslık sürmeli dudağına 
Bir ıslık, delikanlıların... 
Dolu dizgin eşkiyâlar, 
Dualar dolu dizgin... 
"Ya taş et,ya da kuş 
Namusumuzu 
Çiğnetme Rab! 
Ey Yarab! 
Ey ki 
Ey !" 
 
 
Yine duman bürümüş İdris Dağı'n tepesini oy anam! 
Söyle nasıl dönsün köye, kırk güzel bu sisli havada 
Sırtlarında odun, ellerinde kına.. Ve eşkiyâ 
Yolu kesmiş, pusu kurmuş;geçit vermez besbelli.. 
Kayalar, kayalar, yalçın kayalar;susmayın! 
N'olur göstermeyin bağrınıza saklayın! 
Ya da öldürün n'olur, teslim etmeyin! 
Büklüm büklüm yolları bıçaklayın! 
Kaya susar, yol kalır çaresiz; 
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Tutuşur el ele kırk kızlar  
Dönerler kıbleye doğru 
Ve başlarlar duaya: 
"Ya taş et,ya da kuş 
Namusumuzu 
Çiğnetme Rab! 
Ey Yarab! 
Ey ki 
Ey !" 
 
 
Ve 
İşte 
O günden 
Beridir hep 
İdris Dağı'nı 
Kapladığında sis 
Kırk hıçkırık duyarız 
Gün doğarken sabahları.. 
Kıble rüzgârının nefesi 
Kayalardan toplaya toplaya 
Alıp da getirir kırk hıçkırığı... 
Taş kesilen zamanın içinde durur 
Duası kabul olmuş kırk güzel yüreği 
Bir gün sizin de yolunuz düşerse buraya 
Öyküsünü dinlersiniz mutlaka analardan 
Açtığında mor çiçek sakın şaşırmayın; zira o 
Bu dorukta taş kesilmiş tam kırk kızın gül nefesidir, 
Yaprağın parlaklığı, dualarla bize kalan sesidir. 
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İKİ DAĞ-İKİ DEV EFSANESİ 

 
Çok eski zamanlarda, nice devler yaşarmış 
Yanlarında yavrular şen şakrak dere boyu 
Sinesinde tarihin söylenceler kopkoyu 
Gelmiş beklenen Gülce, karanlıklar ışırmış 
 
Biliyorum sen idin, bu büyük efsanede 
Öfkeyle kavga eden iki devi ayıran 
Kalecik mi, Çubuk mu dev İdris’i kayıran ? 
Varsın olsun bu böyle, sen benimsin gene de 
 
Devler arası savaş, nihayet bulmuş bir gün 
İkisinin annesi, hem kovmuş, hem ilenmiş 
Buraya Elmadağ’ı, karşıya İdris denmiş. 
Tutmuş anne ilenci, yarıda kalmış düğün 
 
Taş kesilmiş yavrular, analarla birlikte 
İşte o günden beri gözün yok fakirlikte 
Kaç bin yıldır sultanım 
iki devin, tutmuşsun ellerinden 
 
Sarı papatyaların ışım ışım ışıyor... 
Aşkının esiri bu sefil şair 
Gurbet elde seninle 
Yıkılıp dolaşıyor... 
 
Ata yurdum, baba ocağım ey 
Duy beni, işit beni...  
 109 
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Üşüyorum yaban elde bilesin 
Sar bağrına sar, 
Kokla ve ısıt beni... 
 
Rüyâlarıma giren, düşlerimi süsleyen 
Bilmiyorum kaç mevsim, hasretiyle yandığım 
Bayram sabahlarında “gel gel” diye sesleyen 
Yollarında ağlayıp Mecnunca dolandığım 
Tandır ekmeği gibi tiridine bandığım 
Derdime derman olan,güç katan,nefesleyen 
Kara sevdalı olup, herkesten kıskandığım 
Benim can memleketim, hep adını andığım 
Aklım, fikrim, göz nurum, şiir şiir besleyen 
 
Efsaneler diyârı, sonsuz ilham sandığım 
…………………….Üzüm asmam, çıbığım, bağım 
………………………………….Doğusunda Başkentin 
………………………………….Can Elmadağ’ım… 
İki dağ arasına bağdaş kurmuş, oturmuş 
El vermiş iki şehre, bana dünyalar kurmuş 
Yeryüzünün en güzel, en soğuk suyu ile 
Yurtsamış coğrafyayı, bölmüş uykuyu bile 
Türk töresi gereği vermiş duyguyu dile 
İki dağ arasına bağdaş kurmuş oturmuş 
Bulunmaz ki gurbette, tandır ekmeği ara 
Un beyaz şakaklarım, yenik düştüm yıllara 
Türkü türkü içimde Kırıkkale, Ankara 
El vermiş iki şehre bana dünyalar kurmuş 
……Gelin kayasından, Kırk Kızlar tepesinden 
…………………Şimdi kilometrelerce uzağım.  
………………………………Hiç bitmiyor hasretin 
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………………………………Böyle giderse bir gün 
……………………………………..Bil ki 
……………………………Zamanı durduracağım 
……………………………Can özüm Elmadağ’ım… 
 
_____________________________________________ 
Not: 
Efsâne bu ya, Elmadağ ve İdris Dağı iki büyük devmiş ve 
bizim 
yöremizde yavrularıyla yaşarlarmış. Ne olduysa olmuş, 
geçinememişler; kavgaya tutuşmuşlar. Ana dev ilenmiş. 
Halk, ikisinin arasına girip ayırmaya çalışmış. Ana devin 
ilenci tutmuş ve "Taş kesilirsiniz inşallah!!" diye ilendiği 
için, halkın ayırdığı ve aralarına girip 
barış sağlamaya çalıştığı iki koca dev yavrularıyla birlikte 
taş kesilivermiş... İşte onlardan birisi Elmadağı, ötekisi de 
İdris Dağı ki yanlarında, eteklerindeki küçük tepeler de 
yavrularıymış... 
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ASÎ YOZGAT EFSANESİ 

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

 
Seğmen Yüreklim 
....................................Mustafa KOŞU' ya 
 
 
Burada doğmuşum, bu toprak benim 
İdris Dağı yüreğimin avazıdır bilesin 
Yanık türkülerim 
Salkım salkım Öz’e doğru, 
İlk ışık vuranda ak anlıma 
Seni beklerim seni 
Seğmen yüreklim. 
 
Üçevler’den koşa koşa gelirdin 
Göremez oldum yüzünü şimdi nerdesin? 
Erikler morardı, dutlar ballandı işte bak 
Baharı giyinirdin gözlerinle her zaman 
Selçuklu heybesinin nakışı sözlüm 
Son tren geçti geçecek yedinci tünelden 
Vermeden son nefesimi 
Gelesin… 
 
Kartal yavrularının göz yaşıyım İmiçan’da 
Asırlar toynakların topuğunda toz iken 
Vuslatını beklerim, 
Dede Kayası’dan bu yanda 
Seğmen yürekim. 
 
Bilir misin iki “şıh” vardır bu yörede iki “şıh” 
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Ben “Yeni şıh” ım ışıklar içinde ilk yanan ışık 
Zarif, ince, apaydın, ıpışık… 
Ötekisi komşumuz oluyor 
“Dereşıh”… 
Kutludüğün Köyü’nden davet gider  
Düğün daveti Tekke’ye, Edige’ye 
Bir silah atımı yakınım düğün evlerine 
Yörenin ilk ışığıyım;  
Cümle köyler , köylüler ışığımla 
Gönül gönüle, halaylarla gider  
En güzel düğünlere… 
 
Törelerim var bozulmamış 
Ağıtlarım, ezgilerim, halaylarım var 
Dikmen sırtlarında o yüce Atatürk’ü 
“Hoş Geldin” diye karşılayan benim ben… 
Beklettiğin yeter gayri sevdalım 
Tut haydi ellerimden. 
 
Trenler girer gece rüyalarıma 
Ve raylarda tekerlek sesleri 
O kadar mı uzaktasın, çıkmıyor sesin? 
Bahçelerim akasya ve yağmur gülüyle dopdolu 
Ayva çiçeklerinin nefesinden koklarım tenini 
Yolunu beklerim ramazan seherinde  
Anlarsın halimden… 
 
Efsanedir, anlatılır be gülüm : 
 
“Yozgat’tan bakılanda bu yana 
Yamaçlarda bir ışık yanar”  
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Öyle derler bilirsin, 
Hep o ışık yanmakta, hep o ışık 
Cümle karanlığa inat, 
Zindan karası ellere karşı 
Zeytin sesli dillere karşı 
Çağa, nursuzluğa inat be gülüm. 
 
Işığım ışıklar içinde 
Veya önderim, şıh’ım,  
Düşmana süngüdür bakışım 
Vatana sevdadır duruşum. 
 
Bu yerde doğmuşum, bu toprak benim 
İdris Dağı yüreğimin avazıdır bilesin 
Aslan hemşerim. 
Yanık türkülerim 
Salkım salkım Öz’e doğru, 
İlk ışık vuranda ak anlıma 
Seni beklerim seni 
Seğmen yüreklim. 
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GELİN KAYASI EFSÂNESİ 

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

 
Üç kavaklar çeşmesiyim 
Hele bakın bunca sene  
Bir sokuya akışıma  
En iri yıldızların sincap türküsü 
Meşe içi hasretiyle gömgöğ,  
Koyu yeşil kayaların kınasına şimdi 
Uzatın sıcacık ellerinizi 
Nakışlayıp sarmalayın yüzyılları sineme 
Şırıl da şırıl 
Şırıl da şırıl… 
 
  
Tarla kuşlarının kanat sesi var 
Yipelek rüzgârırın kelebek kanadında 
Boyum, dümdüz tarlalar boyunca 
Gölgem, üç kavağın üçünün koynunca 
Çekirgeler gibi uyursunuz, ben uyumam 
Kıvranır dururum daha doğrusu, 
Yorgunluğum çifte kurnamda 
Kederim, iki avuç dolusu, 
Kapanmaz yıldızlara inat gözlerim 
En siyah atlarla dolanırım yolları 
Bitmez başımın ağrısı, sancılanırım 
Geril de geril 
Geril de geril !.. 
 
  
Bilir misiniz Sungur’un Döleği? 
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Bedir Köyü’ne uğradınız mı hiç? 
Sordunuz mu feleğin tarih sillesini 
Öğrendiniz mi Su kaynağını Elmadağı’nın… 
 
  
Şu gelen ordudur Osmanlının ordusu 
Şu filler dolusu Timur öfkesi 
Varın siz sorun soruşturun bir 
Ben bilirm ben, buradaki savaşı 
Nasıl boğazlamış gardaş gardaşı? 
Gelin yaklaşın da 
Anlatıvereyim size olur mu? 
Olanı biteni 
Yeneni, yenileni… 
Gürül de gürül 
Gürül de gürül !.. 
 
  
Üç kavaklar çeşmesiyim 
Kaval çala çala geçer yanımdan  
Akça kuzularla çobanlar… 
“Yaylalar üstünde benim yaylam var 
Gurbetler içinde garip sılam var” 
En son duyduğum yanık ses buydu biliyorum. 
Kargalı Deresinden suyu kesmişler 
Bu sebep yüzünden deliriyorum… 
Bülbüllerle mutluğumu makaslamışlar 
Eskidenmiş salkım söğütlerle tebessümüm 
Gülüşüm “heğ” yüklü üzüm asmalarında kaldı 
Pırıl da pırıl 
Pırıl da pırıl !. 
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ELMADAĞ 1919 

 
“Çanakkale içinde aynalı çarşı 
Ana ben gidiyorum düşmana karşı” 
Dedik de çıktık yola, verdik her evden şehit 
Ey İdris Dağı sensin, sensin buna şahit 
Bir gök gözlü kartalı sevmişiz taa o günlerden, 
Tad almışız bir kere cephede düğünlerden… 
Biz Elmadağlıyız biz, vatana sevdalıyız, 
Bu yurda göz koyanla daima kavgalıyız.. 
Başımız dik, alınımız bulutlardan yukarda, 
Durur mu Elmadağlı, Ata yola çıkar da? 
 
“Oyalı da yazma başında, oyaları kaşında” 
Yiğitlik, mertlik vardır Elmadağ’ın taşında… 
Bin dokuz yüz on dokuz, Dikmen Çeşmesi coşar 
Ata gelecek diye Elmadağlı da koşar… 
Çıkarır sandıklardan Seğmen giysilerini, 
Ankara’ya doğrultur atın dizginlerini. 
Yenişıhlı Rıza’dır,Yeşildereli Ahmet 
Delilerli Osman’la Hasanoğlanlı Mehmet 
Ve daha niceleri çeker kılıçlarını 
Seğmendir Ankara’da aydınlatır yarını… 
 
“Caminin ezanı yok, içinin düzeni yok”muş 
Bilir, iyi bilir, bu yurttan güzeli yokmuş 
Bir misket havasıdır, bir Hüdayda, bir halay 
Savaş mı, o dediğin öylesine çok kolay?... 
Yeter ki bayrak için, yeter ki vatan için 
Bize düğündür savaş, can feda vatan için… 
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“Hoş gelişler ola, Mustafa Kemal Paşa 
Askerinle milletin, bayrağınla çok yaşa.” 
Seğmen alayı düzün, bu gelen can dostumuz 
Hey Dikmen Çeşmesi hey!Yanıyoruz bak susuz. 
Yıllar var ki bilirim, sessizce ağlıyordun 
Bugün sen de coşmuşsun, durmayıp çağlıyorsun. 
Seğmenlerim diz vursun, kılıç çeksin kınından 
Davullar gökkubbeyi sesle kuşatsın dan ! Dan! 
Biz Elmadağlıyız biz, vatana sevdalıyız 
Yıldızıyız bayrağın, renginin de alıyız… 
 
“Oyalı yazma başında, oyaları kaşında” 
Mutlak Elmadağlıdır Seğmenlerin başında 
Samsun’dan bu tarafa yollarını gözledik 
İnan Mustafa Kemal, seni öyle özledik… 
Emret cenke çıkalım, destanlar yaratalım, 
Tarih sayfalarına altın zafer katalım. 
Bu kılıç var ya, var ya bu bilek bükülmeyen 
Bu yürek var ya, var ya bu diz, hiç bükülmeyen 
“Asî” demişler, varsın desinler sana, bana 
Kul kölesi değil, vatan kölesiyiz, anlasana! 
Asî değil, asiliz, tarih böyle yazıyor 
Seğmenlerin hep birden: Atam sen emret diyor 
Emret Atam emret… Kurtaralım bu yurdu 
İçimdeki al kanlar damarında kudurdu… 
 
Yine seğmen alayı görür gibiyim yine 
On dokuz Mayıslarda yaşıyorum her sene… 
“Çanakkale içinde aynalı çarşı 
Ana ben gitdiyorum düşmana karşı” 
Bir türkü tutturarak, tarihi susturarak… 
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ATATÜRK’ÜN  

ELMADAĞLI KAĞNILARI 

 

Gece zifir 
Yol uzun. 
Hastaların başında bir doktor 
Saçları yapışmış alnına terli 
Kan lekeleri içinde beyaz gömleği 
Yaraları kesiyor, biçiyor, dikiyor 
Sargı bezi yok,     
Cepheden henüz yeni gelmiş askerim belli 
Balık istifi yerlerde, tahtalarda 
Yatak yok, battaniye yok 
Üşür yaralı olanlar, üşür karanlıkta 
Mustafa Kemal’im bir kurt havasında     
Döner topukları üzerinde 
Çağırır Ankara Müftüsünü 
“Tez haber ulaştırın köylere     
Anlatın hastanedeki durumu…” 
Ulaşır haber kuş kanatlarıyla     
Köy meydanlarına, odalara, mescitlere 
Varsıllık yürektedir be fidanım, 
Yoksulluğu bize bırak sen hele 
Say ki say! 
Say ki say! 
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Gece zifir 
Yol uzun 
Yorgun kağnılarda bir coşku 
Yokuşlar yorgun. 
Önce Mustafa Kemal’im uykusuz 
Sonra, köy odalarında toplanan Elmadağlı 
Köyü, köylüsü ile Asi Yozgatlı     
Hasanoğlan’dan Hacı Bayram erenleri 
Hacılar, hocalar kaygılı 
Yenişıh’tan Seğmen Rıza ve uşakları 
Kuşçuali, Tekke, Karacasan 
Dereşıh’tan Tekke Köyüne kadar 
Ayakta cümle memleket 
Evlerde kızılca kıyamet     
Analar, gelinler, delikanlılar 
Ak sakallı, nur yüzlü dedeler 
“Her evin önünden bir kağnı çıkacak 
Her kağnıda battaniye, çorap, yorgan 
Ne varsa ne, askerimizi ısıtacak”     
Her şey 
Hey ki hey ! 
Hey ki hey! 

Gece zifir 
Yol uzun 
Kağnı tekeridir bu, susar mı yiğidim? 
Gecenin tam orta yerinde deler sessizliği 
Şu halde her tekere bir lâstik ya da bez sarılmalı, 
Sabah gün ağarasıya 
Beklemeden, dinlenmeden, durmadan 
Seher kuşlarınca varılmalı Saman pazarına 
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Saman pazarında bir hastane 
Yok yoksul bir hastane 
Askerim yaralı, umutsuz 
Vay ki vay! 
Vay ki vay ! 

Mustafa Kemal’in kağnıları bunlar 
Geceyi örterler üstlerine 
Sanırsın kuzu sessizliği     
Deh babam De !… 
Gece zifir 
Yol uzunmuş bana ne ! 
Sabah olanda, güneş doğanda     
Saman pazarı yokuşundan aşağı 
Birbiri ardınca gıcırtılar     
Kağnılar akıyor, kağnılar.. 
Hele bakın şu öndeki kağnıya 
Hiç kimse yatmamış daha, serilmemiş  
Kar gibi beyaz yatağı var, 
Sırmalı, nakışlı örtüler 
Ve Elmadağ çorapları balam 
Yastık yüzleri gül işlemeli 
Atlas yorganlarda gelinlik çeyizleri 
Heybelerde umut, dua ve dua çiçekleri… 
Bir millet topyekün kıyama durmuştu     
Tarihe söz ediyordu,     
Sehere gül atıyordu 
Ey ki ey! 
Ey ki ey! 
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DEREŞIHLI ASLAN EFSANESİ 

 
 
Ebedî hayatın  
Sonsuz kudretin  
Ve kuvvetin simgesiyiz, 
Yıldızları avuçlayan  
Zirvelerin sesiyiz… 
 
Yurduyuz taşlarla çiçeklerin 
Islığıyız çoban çeşmelerinin  
Kelebek sessizliğinde çığlığız çoğumuz, 
Yaşadığımız dağlar gibi 
Başı dik, özgür 
Bu toprağın umuduyuz, 
Rüzgârda 
Yılkı atı topuğuyuz.. 
 
* 
 
Oğul, oğul can oğul 
Gönlümde sultan oğul, 
Gel etme, eyleme 
Gel gitme ötelere ! 
Kendi yurdunda  
Kendi değerine bak ! 
 
Yaklaş usuldan 
Duy toprağın içindeki uğultuyu 
Gez, dolaş; çekinme bayırlarda 
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Dereler boyu uzan, uyu… 
 
“Seyreyle gözüm” de, 
“Bayram eyle” de kendi kendine… 
Sarı çiğdemin 
Navruzun ana yurdu senin yurdun… 
İyi bak, işit, dinle 
Küsme bana, küsme kaderine 
Uzat ellerini 
Yeniden yeni olalım 
Mazinle, 
Seninle… 
 
Bizim Elmadağ’da 
Yüreği var kayaların taşların… 
 
Ağlayan, doğuran,  
Yağmur yağdıran taşlar bizim.  
Sayısız iklimde konuşan 
Sınır taşları, uğur taşları 
Sabır taşları, 
Ve kabir başı taşları bizim. 
 
Unutma İmiçan’ı, Karakaya’yı 
Bozan Kayasını, Dede Kayasını 
Defdef Kayasından in Pençere Kayasına 
Ve çatal yüreğini göster Çatal Kaya’da 
Adını ezberlesin dost düşman yiğidim 
Şu koca dünyada.. 
 
İdris Dağıdır bozlakların yuvası 
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Sanki dipden doruğa gurbet 
Bir yanı tarih, bir yanı hasret… 
 
* 
Dereşıhtan Yenişıh’a mektup attım 
İçi sevgi dolu zarfın ucu yanık… 
Yüreğim gibi zaman işte 
Zaman yiğitsiz şimdi 
Bu sebepten bulanık… 
 
Ya çağır yiğitleri 
Ya düş önümüze 
Dolunaylı yolculuklarda boz atlarla 
Bıktım bu gidişattan 
Bıktım artık… 
 
Dönme sırtını bu toprağa 
Çevir yüzünü ayyıldızlı bayrağa 
Mustafa Kemal’imden bahset bana 
İçim dışım, yanım yörem ışısın… 
 
İstersen kulak ver şu ardıç kuşuna 
O anlatsın, sen dinle  
Bu kutlu yörenin 
Kutlu taş macerasını bir… 
 
Keven nefesli güneşlerden çık da gel, 
Mor bakışlı, mavi citleğen renkli  
Kır çiçeklerim hep seni bekler. 
 
Ah bir görsen şimdi Ata yurdunu 
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Bir görsen cancağızım… 
Yenişıhtan bir gönül ordusu çıkmış 
Yürekleri sabır sebat 
Ağaç dikmekte, bağ budamakta 
Yol kıyılarına…. 
Çağın beton yüzüne inat  
 
* 
Hayretten hayrete düşersin 
Hasanoğlan Elmadağ arasındaki 
Taş ölçerlere. 
“O da ne ki ?” diye sorma; 
Yol boyu kilometre taşları 
Binlerce yıl öncesinden… 
 
Sadece bu olsa gene iyi 
Aslı aslan, nesli aslan 
Çıkıp gelen asırlardan 
Dereşıhta bir meydanda 
Taş aslanı gördüğünde 
Taş kesilirsin vallahi…  
 
Memeleri süt dolu 
Dişi aslan 
Yelesine bakar isen 
Dışı aslan 
 
Hem erkek 
Hem dişi 
Çift cinsiyet bir bedende 
Başı aslan 
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Yeryüzünün tek eseri bu 
İşçiliği kusursuz  
Sonsuzluğun türküsü 
Bereketin ülküsü 
 
* 
 
Yurduyuz taşlarla çiçeklerin 
Ulusuyuz yanık yüzlü, toprak topuklu 
Eli nasırlı insanların… 
İpek Yolu bir ince hüzün 
Ortasında sen 
Beklettiğin yetmedi mi aslanım? 
Özlemin yetmedi mi bunca yıl? 
Yorma, yorulma yeter ! 
Aç zamanın göğsünü  
Çık gel istersen !.. 
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TANDIR ÖZLEMİ 

 
Yeni bir yüzyıl eşiğinden sesleniyorum 
Dönsün dişli çarklar 
Kessin çeliği giyotin… 
Ne boyuttaysa 
Bulaşık ve çamaşır makinesi 
O boyutta bir tandır istiyorum 
Bir kenarına şöyle evimin… 
Canımın her istediğinde 
Yapmalıyım özlediğim tiridi… 
 
Olmaz mı diyorsunuz? 
Madem ki öyle, 
Haber verin cümle kargolara 
Hangi gün yanıyorsa Elmadağ’da bir tandır 
Küçük bir tekne dolusu 
Tandır ekmeği getirsinler bana 
Adresim belli 
“Keteyi, ulavaşı” unutmasınlar 
Aman ha!.. 
 
* 
Buhara’da, Semerkant’ta 
Karabağ’da, Şeki’de nasılsa, 
Anadolu’nun ortasında 
Elmadağ’da aynı tandır. 
 
En güçlü köy delikanlılarının  
Islatarak, saman katarak 
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Çıplak ayaklarıyla 
Kıvamına getirdiği  
Anaların göğ ekini biçen elleridir 
Killi toprağa ruh katıp  
Ağaç tokmaklarla hamur eden. 
Tabandan ağıza dualarla yükselten… 
 
Bilmem hangi mühendislik projesinde var 
Duman kanalı, yanma odası hesabı? 
Kadın yumruğunun ekmeği duvarda tutan izleri... 
Hangi hesabın kosinüsünden çıkar 
Alından süzülen ter, 
Ela gözlerin dumansı bakışı;  
Sertleşsin diye duvarı 
Üst üste iki gün tandırı yakışı  
Başka nerde görülmüş? 
 
* 
Ebem Miyase’yi, rahmetli annemi 
Halam Mavili’yi nasıl unuturum? 
Hele bizi gülmekten kırıp geçiren 
Gümüş göz nineyi mümkün mü unutmak? 
Ali Osman Dayım 
Ankara Ego’da biletçiydi 
Her on beş günde  
Bir küçük helke yoğurt  
Ve en az on tandır ekmeğiyle 
Samanpazarı durağında bekler görürdüm 
Gümüş göz halayı… 
 
Bütün anaların öperim ellerinden 
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Bütün halalara dualar benden.. 
 
Böyledir ağam bizim oralarda adet 
Gider, şehire tandır ekmeği 
Yoğurt ve pekmez gider 
Yaz helvası, şeğer somunu gelir trenlerle… 
Gözlerimi yumunca  
Geliyor gözlerimin önüne 
“Kırcı”yağarken dinsin diye 
“Ersiran” atılmıştı son tandırdan dışarı… 
Gecenin en ileri saatlerine taşımıştık 
Tandır sıcağında bizler, köyün delikanlıları  
Cümle mahallelinin kahkahalı işlerini 
O ne candan, o ne içten, samimi 
Sıcacık günlerdi Rabb’im… 
 
* 
Bir tandır dumanı gibi tüterken içim 
Ana kucağı, baba ocağıdır tandır 
Tandır ki vatandır. 
Dönsün dişli çarklar 
Kessin çeliği giyotin 
Bir tandır makinesi bekliyorum zamandan 
Durmadan bu yorgun kalbim… 
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GÜMÜŞ ELBİSELİ ADAM 
EFSANESİ 

 

Kayaların, derelerin, tepelerin 
Sarı papatyalarla süslenip giyindiği yerdenim. 
Gümüş elbiseli bir ana Tanrıçadır 
Sevdiğim insan 
Çağlar öncesinden düşlerime 
Bakar, bakar, bakar… 
 
Dede Kaya ‘yı bilir misniz?   
Gelin Tepe’ sinden geçtiniz mi  
Gelin türküleriyle ? 
ve Gözdere Tepe’den aşağılara indiniz mi hiç?  
Aralarında Hasan Deresi var 
Yaz, kış akar, akar, akar… 
 
Çet Deresi, Hasan Deresi 
Ve birleşen dereleri alıp götüren 
Lalahan Deresi 
Civarlarında hiç susmayan pınarlar 
Su, taş ve nar 
Nar yanar, zaman ağlar 
Ağlar, ağlar… 
 
Hasan Dede 
Asiye Ebe 
Sarı Dede, Çal Dede 
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Ve Hüseyin Gazi 
Her yatırdan  
Suya, insana dua… 
Nar param parça, alev alev 
Suya vurma alnımı 
Alnım yüzümü yakar 
Yakar, yakar… 
 
Hacı Bayram ahfadından 
Tayyip Baba tesbihi elde 
Dilinde çiçek açan aşk elmaları 
Elma ki sevgi kokar… 
 
Zamanlardan bir zaman 
Milattan önce iki bin 
Dimdik ayakta duran  
Hasanoğlan heykelciği  
Meydana, 
Bereket ve üreme adına 
Sıkıştığı kayaların arasından  
Çıkar da çıkar… 
 
Gümüş, altın ve elektron 
Nasıl işlenmiş, nasıl? 
Göğüslerde çaprazına kesişen 
Beli saran altın bir levha 
Bozulmamış, çürümemiş bunca yıl… 
Elleri karnının üzerinde 
Duaya durduğunu anlıyorum halinden, 
Kollarında bilezik 
Nar, taş ve heykel  
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Zaman yenik, zaman ezik 
 
Mezar hediyesi olsa gerek 
Kim bilir kime? 
Ah bilebilsek, ah !.. 
Ah !.. 
Hitit kabartmalarına yazdım bahtını 
Köy çeşmesinin yakıcı su nefesiyle 
Her akşam, her sabah… 
Bu yüzden çağlar geçse de değişmez 
İçimdeki bahar 
Akasyalar açar, ben açarım sana hep 
Ruhumu doldurur bilemezsin ki 
Gümüş elbiseli adamlar 
Adamlar… 
Adamlar… 
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YENİŞIHLI RIZA BEY EFSANESİ 

 
Haber gelmiş Müftü Rıfat Börekçi’den 
“At binsinler, tez gelsinler Ankara’ya” diyerek. 
Yüksek yüksek avlulardan içeri toplayıp yiğitleri 
Bir öç yemini ettiler ki şimşek ateşinde öfkesi 
“Ölmek var, dönmek yok”, “Can feda yurt için” 
Haykırdı Yenişıhlı Rıza : “Haydi aslanlarım ileri!” 
 
* 
Ankara’nın taşına bak, 
Taşına bak Ankara’nın. 
Düğünüydü şimdi zaman 
Yumruğun, silahın, mataranın… 
 
Bir olmuş seğmenle asker 
Vatan, vatan, vatan diyor 
Sevdalıyız Kemal Paşam biz sana 
Şahit olsun, mavi gök, yağız yer. 
 
* 
 
Boz yeleli atlarla dolu 
Namazgâh Tepesi öğle vakti. 
Bir yanda Yağcıoğlu Fehmi, 
Öte yanda Hisarlı Osman kuvvetleri 
Ve Güdük Haşim çeteleri… 
 
* 
Alnı akıtmalı at üstünde en önde 
Şu gelen Yenişıhlı Rıza’dır  
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Ardı sıra en civanmert efeler 
Helal olsun analara ki,  
Doğurmuşlar onları 
Destan yazsın, tarih yazsın diyerek. 
 
İşte bu gelenler 
Yurda kurban koçlardır. 
Asi Yozgat Yenişıhtan’dır… 
 
* 
 
Paşalar içinde bir Paşa 
Kemal Paşa’nın en yakın arkadaşı 
Ali Fuat Paşa derler adına 
Önce o konuştu Namazgâh Tepesinde 
Sonra göğü bulan dualarla  
Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi... 
 
* 
Ruh, Kuvai Milliye 
Bin atlı Seğmen Alayı, öz… 
Her ağızda son yemin, değişmez son söz 
Eskişehir, Eskişehir etmem seni İngiliz’e yâr 
Bu ordunun içinde efelerim var. 
 
 
Duyuldu ki : 
Eskişehir mıntıkası kumandanı 
Atıf Beyi tutuklamış İngiliz 
Göndermiş İstanbul’a… 
Görülmeli hesabı, verilmeli cevabı 
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Kalır mı hey Efem, işgal atında Eskişehir? 
İçi nehir, dışı zehir… 
Bizim için savaş bayram, 
Ölüm nedir? 
 
Atıldılar ileriye süngü, mermi, bıçak, tüfek 
Seğmenbaşı Yenişıhlı Rıza’nın aslanları 
Süvariler, kahramanlar, seğmenler;  
İşte budur en büyük gerçek… 
 
Trenlere yükleyip yüklerini 
Bacakları titreye titreye 
Kaçtı bölük bölük İngiliz 
Dayanamadı Yenişıhlı Rıza uşaklarının 
Çete harbine gece gündüz…. 
Eskişehir, Eskişehir 
İçi Porsuk ateş nehir,  
Dış tarafı serincedir.  
 
* 
Bu zaferden sonra  
Çevre ilçe ve köylerden 
Efelerden, seğmenlerden 
Kuruldu Ankara’da 
İlk Kuvai Milliye kuvveti… 
* 
Şimdi duvarda bir resim 
Cümle Elmadağlı çocuklara armağan  
Başkan Ömer Ağa Kurt’tan 
Ressam Saip’in tablosu 
Ankara Halkevi tarafından yaptırılmış 
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Yağlı boyadan, 
Armağanlar içinden bir muhteşem armağan… 
 
Tabloda Sevdiğimiz 
Uğruna ölümü göze aldığımız Mustafa Kemal 
Karşısında, at üstünde seğmenler… 
En sağda, önde, at üstünde 
Yenişıhlı Seğmenbaşı Rıza Bey… 
 
Yanlarında kimler mi var? 
Anlatayım hele bilin : 
Vali Vekili Yahya Galip Kargı 
Müftümüz Rıfat Börekçi 
Müdafai Hukukun aktif üyesi Hatip Hacı Ahmet 
Ve Fesli Ali Kütükçü…  
 
* 
Bu tabloyu iyi belle çocuğum, 
Bugün özgürsek kendi yurdumuzda 
Dalgalanıyorsa bayrağımız 
Okunuyorsa Ezanımız 
Bu tablodur başlangıcı bu sevdanın… 
 
Adımız Kirkor değilse, değilsek Yunan 
Fransız, İngiliz töresi değilse töremiz 
Bu tablo sayesinde  
Hürüz, Türküz, varız biz… 
 
* 
27 Aralık 1919, Saat : 14:00 
Dikmen yokuşunda Mustafa Kemal 
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Buluşmuştur çok sevdiği seğmenlerle 
Bundan başkasına güzel denir mi? 
* 
Ulucanlarda bir kahve 
Sarı Ahmet’in kahvesi 
Kahvenin önüne dikilmiş tuğ ve sancak 
Kızılca günlere işaret ediyor ancak… 
Civar hanlar da dolu baştan başa 
Dillerde kutlu bir söylem  
“Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa…” 
 
Kalecik Seğmenleri başında  
Sülük lakaplı seğmen… 
Zirlilerin Başında Saraylı Ahmet… 
Ve 
Yenişıhlı Rıza’nın efeleri doldurmuşlar kahveyi; 
Herkeste bir heyecan ki değildir boşa… 
Hep bir ağızdan haykırmaktalar  
“Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa…” 
 
* 
Yine bugün, 
Haber gelse, Müftü Rıfat Börekçi’den 
“At binsinler, tez gelsinler Ankara’ya” diyerek. 
Çift kanatlı kapılardan içeri toplayıp yiğitleri 
Bir öç yemini ederiz ki şimşek ateşinde öfkesi 
“Ölmek var, dönmek yok”, “Can feda yurt için”  
Haykırırız hep birden 
Yenişıhlı Rıza oluruz : “Haydi aslanlarım ileri!” 
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ODABAŞI EFSANESİ 
 
…………………Faruk KARAKAYA’ya 
 
Bir kervansaray, bir cami 
Takvimler 1530 
Yolcular güvende, konuklar rahat 
Lala Paşa’dır şu yoldan geçen 
Haber verin Nakkaşzade’ye 
Dost yoluna kurban oluruz… 
 
Zambak mavisi mevsimler içinde  
Gördüğümüz düş 
Gönlümüzce açık dursun kapılar 
Bağdaş kurulsun  
Gümüş Maşrapalı sofralara 
 
Yine huzurla doğuya gitsin  
Umut yüklü kervanlar 
İçsin de, nefeslensin yolcular 
Yarpuzlu sularını Odabaşı’ndan 
 
Havalansın, kanatlansın bütün kuşları 
Lalahan’dan Ankara’ya 
Serpilsin ışıklar, sabaha kadar 
Dekovil hattına gelen yük 
Taşınsın omuzlardan trenlere 
Bu yükü bekler cephede Mehmet 
Yürek imzasını atsın diye memleket… 
Burası Lalahan’dır hemşehrim 
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Sıladır, candır 
Değildir gurbet.. 
 
Demiryoluna türküler söyleyen 
İnceden yol gider Samsun’a 
Yiğidin harman olduğu yerdir burası 
Baş koymuştur milleti uğrunda, yola baş 
Yamaçlarda kartal bakışlı evler 
Huzurun, esenliğin, sabırdan aşı 
Sesime ses ver, renk kat içime 
Ey Odabaşı !.. 
Ey Odabaşı !.. 
 
Bir kervansaray, bir cami 
Takvimler yine 1530 
Yolcular güvende, konuklar rahat 
Bayraklaşan Paşalardır şu yoldan geçen 
Onlar geçer, düşman geçemez 
Bugün Odabaşı nöbetinde Bekir Ağa 
Terlemesi sarı buğday 
Hele sesi, hele sesi 
Susayanlara ayran dağıtıyor buz gibi 
İçi yanmışlara 
Gönül şelâlesi… 
 
Hasanoğlan bizim, Elmadağ bizim 
Nenek’ ten öte yanı Kutludüğün güneşi 
Ortaköy bizim, Kayaş bizim… 
Derin vadiler, dereler, tepeler boyu 
Son yolcularla giden yolcu bizim 
İşaret fişeğiydi zaten 
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Sevgimizin… 
 
Hatip Çayı bükülür gider 
Elma kokulu bahçelere 
Gonca güller dökülür gider 
Ay dolanır bulutlara telâşlı 
Omuzlardan yıldızlar düşmesin yere 
Dağlar, dağlar yerlerinden 
Sökülür gider… 
 
Bu tarih, bu nefes, bu adım bizim 
Soyadımız yeryüzünde tek’dir yiğidim 
Bu soyad bizim… Rakamlı, 
Vatana sevdalı Lalahanlı… 
 
Bir kervansaray, bir cami 
Takvimler 1530 
Türk’ün töresini yaşamaktır, burayı sevmek 
Ve ona âşık olmaktır, sonsuz… 
Lalabel’den öteye gitmeliyim ben 
Hacı Pınarından su içmeliyim ben 
Nakkaşzâde’nin çırağı olup 
Elif, Lâm, Mim; seçmeliyim ben 
Tutun ellerimden, tutun ellerimden 
Zamanın kalbini delip 
Lala Paşa’ma yetişmeliyim ben… 
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DİNÇ SPOR EFSANESİ 

 
Henüz bir yaşındayken ben 
“Duzla’nın Dölek”te mi? 
Yoksa 
Pazar yerinde mi? 
Belki de 
Mektep bahçesinde, 
Dinç Spor nerde kuruldu, nerde? 
Bilenler anlatsın hele, 
Yormasınlar beni. 
 
Çocukluk hatıralarımla  
Dopdolu bir zamanda 
Amcamın oğlu İsmet, İbrahim Karaaslan 
Ve Tülünün İsmet… 
Daha daha niceleri… 
Dinç Spor hayatın anlamı 
Dinç Spor penaltı, gol 
Dinç Spor adam eder adamı… 
 
1953-1955 
Mehmet Doğan, Arif Akpınar 
Mehmet Uğurlu, Yusuf Kırmızıiplik 
Ve Hasan Ünal… 
Öncenin de öncesi işte bu 
Bizim dünyamıza armağan eden sporu 
Bu kadro, bu… 
Rahmetli olanlara duamız baki… 
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Sonra bizim dönem 
Osman İnce, Ali İhsan İnce 
Unutmak mümkün mü Nurettin Soner’i 
Ve Musa Özel’i ? 
Heytt be!.. 
Ne günlerdi o günler be ?! 
Bir keresinde bir maçta 
Kaleci oldum,  
Tam beş gol yedim, biliyor musunuz? 
Lök, Erol Karaaslan ve Ali Özcan 
Altınbaş’ın şöhreti gollerinden 
Hele ki şimdi tapucu olmuş Ali Yaman… 
 
Arada unuttuklarım vardır muhakkak 
Kusura bakmasınlar 
İhtiyar şairliğime yorsunlar olmaz mı? 
 
O ne töre, ahlâk, saygı 
O ne kardeşçesine spordu Tanrım? 
Korner’den gol atardı Mustafa Özcan 
Şampiyon olmuştu takım 
Ankara amatör kümede… 
 
Yaz gelende atletleri boyardık 
Ve sırtına numaralar terziden… 
Kaymakamlık kupası vardı 
Şimdi var mı, bilmiyorum vallahi?! 
Sahi, 
Irmak Köyü’nden bile takım gelirdi 
Öyle değil mi? 
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BAYRAM ARACI EFSANESİ 

 
Nemli bulut gibi dağ eteğine 
Ağdın türkü türkü Bayram Aracı. 
Sarı saz telini dost otağına 
Sağdın türkü türkü Bayram Aracı.  
 
Avazı gökleri, yerleri tutan 
Töremizi nağme nağme okutan 
Altın harfler ile adı yazılan 
Çağdın türkü türkü Bayram Aracı 
 
Efeler, efeler çıksın meydana 
Dünya bir yana, 
Bu tezene bir yana. 
Dağ duruşlu seğmenler 
Türkü yürekli kaşıkları çıkarsın 
Dikmen sırtlarında Paşamızı karşılar gibi 
Sazımızın sesi evreni sarsın… 
Bu uzun hava, bozlak 
Bu ağıt, bu çile, bu acı biziz 
Her ezginin can evinde sen varsın 
Bayram Aracı… 
Düğünler şen değil gittin gideli 
Bu yöre sana hasret, 
Biraz boynu bükük, sensiz… 
 
Nağmelerle gelip yıllar içinden 
Yağdın bulut bulut Bayram Aracı. 
Ülkemin diliydin kopmadın bizden 
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Dağdın en büyük dağ, Bayram Aracı. 
 
Kına kokuluydu bağrındaki saz 
Ağlardı, inlerdi, ederdi niyaz 
Seni özlüyoruz görün gel biraz ! 
Sığdın kalbimize Bayram Aracı. 
 
Efeler, seğmenler çıksın meydana 
Yalnızlığı değişsin akşamların 
Kalbi oynasın yerin, yiğitlerle 
Zafere dönsün saatlerin boşluğu 
Cepkenler kıyamete filizlensin 
Birlik için Ağam Hey ! 
 
“Bükülsün sarı ipek 
Çekilsin hasret 
Yâr zülfünden tel versin 
Dikilsin kefenime” 
Türkülerle sultanım oy !.. 
Şimdi saz tellerimiz her inleyişte 
Sana duacı, 
Sana duacı bağlamamız 
Müzik dünyamız… 
Garipler kabrinden çık da gel 
Ey Bayram Aracı ! 
Ey Bayram Aracı ! 
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KURTULUŞ SAVAŞI 

MÂNEVİ MİMARI HACI ŞÜKRÜ 

 
Bin nüfuslu Hasanoğlan 
1900’den önce tarih 
Tam onüç yıl okutur erkekleri, kızları 
Yüzü geçer öğrencisi 
Aldırış etmez Balkan Savaşı’na  
Evleri okul yapmıştır Şükrü Hoca… 
 
1913’den sonra 
Üç sınıflı bir iptidaiye okulu açar 
Meşrutiyet hükümeti. 
Bir tarafta Mahalle Mektebi 
İptidaiye öteki tarafta 
İkiye bölündü sanki köy 
Neylemeli? 
 
Asıl adı 
Hacı Şükrü Köylüoğlu 
Zeynel Abidin oğlu 
Birinci Cihan Harbine 
Yüz yiğit gönderen Hoca bu 
Emin, cesur, doğru 
Hocası Atıf Hoca 
Kuva-i Milliye kurucusu 
Kimler var yanında sayayım isimlerini : 
Tevfik Çakıroğlu, Rıza Ayanoğlu 
Hüseyin Karaca, Molla Mustafa’nın Mehmet 
Raşit Ekşi, Muzaffer Büyük Ekşi 
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Ve Hilmi Yağcı… 
İşte Kuva-i Milliye bu… 
Kaç suikast yaşadı Hacı Şükrü, kaç? 
Milli ve bizden diye… 
Gel tarihlerin sinesinden bugüne oy ! 
Yüreğini yüreğime aç ! 
 
Dolaştı köy köy, uyardı halkı 
Ayağında çarık yokken askerin 
Çarık yaptılar derileri 
Kavurma yapıp etleri 
Cepheye gönderdiler… 
Samanpazarı’ndaki hastaneyi 
Donattılar bir gecede sabaha dek… 
 
Eğrice bir yol gider döne, yıkıla 
Hasanoğlan’dan Ankara’ya 
Kemalime, Paşama, Komutanıma 
Haberler, destekler gider Hacı Şükrü’den 
Vatanıma… En mükemmel destanımız… 
 
Ay aydın hacılık, hocalık budur işte 
Yakını daha yakın eden ışık, aşk bu 
Uykusuz gecelerde düşündüğü vatan 
Özgür olmalı Yüce Türk Ulusu 
Kaygulu sabahlara duadır gün ağarmasında 
Su akışında Hasanoğlan çeşmesinden güp güp! 
Hacı Şükrü… 
 
Hacı Bayram ereni Tayyip Baba’dan ilham 
Ülkeyi, insanını düşünür 
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Düşünür hocaların hocası sabah akşam 
Çad Deresi’nden yel olup esmeli alev alev 
Hasan Deresi’ne düşmeli güvercin kanadında 
Asiye Ebe’nin elleri yok, yoksulu bilelim 
Hacı Şükrü gibi 
“Vatan Vatan” diye aşerelim olmaz mı? 
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EDİGE’YE MANİLER 

 
Öteyüzden aşağı 
Sallan da gel göreyim. 
İn engine bayağı 
Yoluna yüz süreyim. 
 
Kayapınar suyunu 
İçiver yüzün gülsün 
Güllerin uykusunu 
Geçiver, yoluna gül dökülsün. 
 
Kıraça ektim kelek 
Nettim, neyledim felek? 
Rüzgâra vermiş saçın 
Gülümsüyor yipelek. 
 
Köprü kıyısı söğüt 
Güzel dinlemez öğüt 
Evleri mektep eyle 
Tembih et, biraz eğit. 
 
Elmaya bak elmaya 
Benziyor gece aya 
Yeşilden kırmızıya 
Toparla köye dağıt. 
 
Kızlar söylesin mani 
Desinler :”yârim hani?” 
İki dünya sultanı 
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Bekliyor onu yiğit. 
 
Edige’ye varınca 
Sevdiğimi sarınca 
Nikâh kıysın bir hoca 
Olursun yoksa şahit… 
 
Dönsün, kirmenler dönsün 
Sönsün, ışıklar sönsün 
Kınalı yapıncaka sevdalı densin 
Vakit bu vakit… 
 
Davul güm güm vurulsun 
Köy düğünü kurulsun 
Okuntu yolu bulsun 
Vakit dediğin akit. 
 
Canlansın Sarıgüney 
Ayna getirsin ağa, bey 
Heyt be Edige’m hey! 
Yüreğim diyor gel-git… 
 
Halay çekin baca yıkın 
Takıları boyna takın 
Bizim düğün de yakın 
Vak-i saat olsun sabit. 
 
Yollara düş ey traktör ! 
Seven açsın gözü, sevmeyen kör 
Kaynana “Sevdim yeter!” 
Çeyiz dediğin çaput… 
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SARIKAMIŞ'TA ELMADAĞLILAR 

 
Yemen'de, Filistin Cephesinde 
Çanakkale'de, Arıburnun'da 
Ve elbette her harbde olduğu gibi 
Sarıkamış'ta şehidim var benim... 
Ben Elmadağlıyım yiğidim, 
Ölüm nedir, düğün bize?!.. 
 
Varın bakın Sarıkamış'taki 
Dağlara, yücelere... 
Bahara açılan sarı çiğdemler 
Kan kırmızı gelincikler 
Navruzlar, dağ lâleleri 
Kanımızla sulanmışlar 
O sebeple güzeldirler... 
Toprağa düşerken genç bedenler 
Donup kalırken yol yokuşlarında 
İsimsiz otlara verdik sesimizi 
Kınalı kayalara yazdık ismimizi... 
 
Dört 
Ayrı 
Meydanda 
Beş ayrı şehit 
Ateşi ana yüreğinde 
Acısı ulam ulam haber 
Asi Yozgat-Elmadağ'da... 
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Sarıkamış dağlarında kar, boran 
Buz yakıyor, donuyor bak Mehmet'im... 
Elmadağ'a benzemiyor burası... 
 
Bardız'da kurt uluması semada 
Issız gece, ıslak sabah üşür yâr 
Yaylalardan bir yayladır şurası... 
 
Anam, babam mektup yazmış dualı 
Sevdiceğim gözyaşını damlatmış 
Gölge gölge askerimin sırası... 
 
Kış dediğin hüzünbaz bir karbeyaz 
Yokuşlardan yuvarlanır şehitler 
Alınmıştır Azrail'in darası... 
 
Enver Paşa “Bu dağ” demiş “aşıla!” 
“Yere ine bu tepeler, bu yerler !” 
“Ağartıla bahtımızın karası!” 
 
Yüzbaşılar bölükleri ayırdı 
Karanlığın dehlizinde kaybolduk 
Kabuk bağlar yiğitlerin yarası 
 
Azap Deresi''nden üç gül at bana 
Şüheda gülleri cennet kokulu 
Dere kenarında iskelet bir kavaklık 
Buz mavisi karanlık gözgözü görmez 
Matarası ateş dolu askerim 
Kar altında uyumuş 
Ne yapmalı, neylemeli 
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Paşalar böyle buyurmuş... 
 
Sarıkamış kar, boran 
Zamana ölüm yağıyor 
Aç,susuz, yoksul erat 
Buna dayanmaz insan. 
Elmadağ çorapları ayağımda 
Parmak uçlarına renk katmış anam 
Çekmişim dizime kadar 
Neylersin çarığım yırtık 
Topuklarımdan düşen buz 
Uyusam, uyanamam 
Burnumda kete kokusu 
Anlatamam... 
 
Ben dağ çocuğuyum oysa, 
Ot yok ki, yaprak yok ki yesek. 
Zifiri ayaz gecesi 
Kanlı bir ay doğar 
Allah ü Ekber dağlarına yaslanır ışıkları 
Ahırlar dolusu saman 
Saman içi nefes sıcağı 
Ellerim kütüklük üstünde 
Fişekliğim omzumdan belime doğru 
Işıklı ellerini özledim 
Ah anam anam ! 
 
* 
Sarıkamış Sarıkamış 
Ölümün öteki adı bağrın 
On sekiz şehitliğin var 
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Memleket kadarmış. 
 
Sarıkamış Sarıkamış 
Beyaz saat, takvimi kış 
Yurdumun evlâtları sende 
Her birine dua, alkış... 
Yeni terlemiş bıyıkları 
Saçlarında asker kınası 
Elmada'a benzemiyor burası 
Doruklar çakal sesi 
Dereler yetim bakış... 
 
1915'in kar çiçekli Kasım'ı 
Aralık'a devrilir kalkmaz. 
Meydanlarda göğüs göğse savaş 
Paşalar anlatamaz... 
 
* 
 
1295 doğumlu Hamzayım 
Hasanoğlanlıyım. 
1 Kasım 1915 
Be Tepesinde vurulup düştüm toprağa 
Toprak ki misler gibi sıcacık... 
 
Salcı Meydan Muharebesinde 
Ali oğlu İbiş katıldı şehitlere 
Kuşe Harbinde ertesi gün 
Osman oğlu Mevlüt 
Hasılı Elmadağlı üç yiğit 
Eğil söğüt eğil 



90 

 

Doğrul kavak doğrul 
Kavrul okyanus yıldızı kavrul... 
 
Meydan ola meydanlar 
Mustafa oğlu Durdu 
Mustafa oğlu Mehmet 
2 Nisan 1915 
Şehit oğlu çifte şehit 
Azap'tan berisi gün şavkıması 
Ötesi mi cancağızım? 
Bitmsiz yürek ağrısı... 
Her evden bir şüheda 
Elmadağ derler buraya fidanım 
Vatana bayrağa fedadır canım... 
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ÇANAKKALE’DE 
ELMADAĞLILAR 

 
GEÇİLMEZ  ÇANAKKALE 
 
Gelibolu dediğim Anadolu kapısı     
Seddülbahir mutlaka İstanbul’un tapusu     
Tepelerle Marmara benziyor bir pergele     
“Ya Allah, Ya Bismillâh! Geçilmez Çanakkale!     
Diyerek, düğün diye cepheye gelen benim,     
………Kartal kanatlarımla göğe yükselen benim… 
 
Öksüzler çeşmesinden alıp ta abdestini     

Şu mübârek toprakta namazın kılan benim.     

Kopsa da kıyametler, olsa da bin zelzele…     

“Ya Allah, ya Bismillâh! Geçilmez Çanakkale!     

Diyerek, süngü süngü düşmana dalan benim,     

……….Şu mübârek siperde namazın kılan benim… 

“Aynalı bir çarşı var Çanakkale içinde”     

Eşi, benzeri yoktur, Hint’te, Yemen’de, Çin’de…     

Kaç cephede ders verdim, gelen yedi düvele 

“Ya Allah, ya Bismillâh! Geçilmez Çanakkale!     

Diyerek, düşmanıma korkular salan benim.     

……….Çarpışıp göğüs göğse kılıcın çalan benim…. 

Gücüm var Seyitlerde hazreti Hamzaların,     

Söylerim türküsünü cümle yıldırımların.     

Şehitlik şeref bana, kanımla açsın lâle     

“Ya Allah, ya Bismillâh! Geçilmez Çanakkale!     
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Diyerek, dua dua mahşeri bulan benim.     

………..Cennetin kapısında okunan destan benim… 

Şimşeğim, fırtınayım, geçerim kasırgayı     

Bağdaş kurdum güneşe, taç yaptım başa ay’ı;     

Tarih denen hadise yalan yanlış meş’ale     

“Ya Allah, ya Bismillâh! Geçilmez Çanakkale!     

Diyerek, takvimleri kalbinden delen benim.     

………...Yağız atın topuğun yollara çelen benim… 

Son nefesime kadar, orucum ben orucum     

Mermi kaç okkadır ki, yeter kınalı avcum? !     

İkiyüz altmış okka, bu basit bir mesele,     

“Ya Allah, ya Bismillâh! Geçilmez Çanakkale!     

Diyerek, gemileri ortadan bölen benim.     

…………Suları tutuşturup bir anda silen benim… 

Tetiği çeken eller, Kılıçarslan elidir,     

Tebessümle açılan şehit çiçekleridir;     

Mor sümbüllü dağlarım yâdele olur kale     

“Ya Allah, ya Bismillâh! Geçilmez Çanakkale!     

Diyerek, kan kırmızı şafakta gülen benim.     

…………Kızılırmak misali yanan, bükülen benim… 

Arıburnu kahraman, Conkbayırı Atatürk     

Nusret’te her bir mayın vallahi Müslüman-Türk!     

Kefenimin rengidir kükreyen her şelâle     

“Ya Allah, ya Bismillâh! Geçilmez Çanakkale! ,     

Diyerek, yurt uğruna cephede ölen benim.     

…………Bin melek kanadıyla göğe çekilen benim… 
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Peygamber’in övdüğü milleti, Batı bilmez,     

Türk’ün olduğu yerde asla Ezan eksilmez     

Kan dökülür toprağa, can verilir hilâle     

“Ya Allah, ya Bismillâh! Geçilmez Çanakkale!     

Diyerek, yüreklere arştan dökülen benim…     

…………Işık ışık ufuktan gene sökülen benim… 

 

* 
Kerte muharebesinde 
Uzungilden Köse oğlu Osman 
Piyade Çavuş 
46.Alay 3.Tabur, 12.Bölükten 
ve 
Bağcıgilden 
1885 doğumlu, piyade er 
Halil oğlu Bayram 
4.Alay, 2.Tabur, 7. Bölükten 
Ve de 
Keloğlangilden 
Piyade er 
Ali oğlu Haydar 
38.Alay, 1.Tabur, 2.Bölükten 
 
İyi belle bu isimleri çocuğum 
Çanakkale'de şehit düşenlerden 
Sehere cennette gülenlerden 
Vatan için, millet için 
Geçilmez Çanakkale diyenlerden bunlar... 
Sadece bunlar mı? 
46.Alay 3. Taburdan 
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Mehmet oğlu Arif Kılıçoğullarından; 
Mehmet oğlu Mehmet Salih 
45.Alaydan 
Elmadağ'ın 
Şehit çiçeklerinden Çanakkale'de... 
 
Kuşçualili Gedikoğullartından 
Mehmet oğlu Ali 
55.Alay, 1.Bölükten... 
Tekkeli Ahmetoğullarından 
Mehmet oğlu Ali 
Şehit düştü  
Maltepe Hastanesinde 
ve 
Karacasanlı er 
Hüseyin oğlu İsmail 
6.Alay, 3. Tabur, 2.Bölükten 
ve daha sonra 
Arıburnu şehitlerimizden 
Süleymanlı 
Süleyman oğlu Feza 
18.Alay, 2. Taburdan... 
Altın harflerle yazdırdılar iaimlerini 
Çanakkale'ye 
Destan destan... 
 
Doğanoğullarından 
Mehmet oğlu Ali 
Şehit düştü 
Domuz Deresinde... 
ve sayayım diğer şühedamızı birer birer 
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Alçıkayalardan 
Hasan oğlu Seyit 
Ergunoğlu Hüseyin, 
Bayramoğlu Naci 
ve 
Conk Bayırında destan yazan 
Yukarı Kamışlıdan 
Ahmet oğlu Haydar... 
 
İşte kaydı kuyudattan bilebildiğimiz 
Çanakkale şehitlerimiz  
“Merminin mermiyi vurduğu yerde” 
Elmadağlı yiğitlerimiz... 
“Yedi kandilli süreyya ışığyla 
Başlarına taş diye “Kâbe” dikilenler bunlar, 
Peygamber'in sevdiği sevdiklerimiz  
* 

Arıburnu kahraman, Conkbayırı Atatürk     

Nusret’te her bir mayın vallahi Müslüman-Türk!     

Kefenimin rengidir kükreyen her şelâle     

“Ya Allah, ya Bismillâh! Geçilmez Çanakkale! ,     

Diyerek, yurt uğruna cephede ölen benim.     

…………Bin melek kanadıyla göğe çekilen benim… 

 
 
 
ilmez Çanakkale!     
Diyerek, yüreklere arştan dökülen benim…     
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KURTULUŞ SAVAŞINDA 
ELMADAĞLI ŞEHİTLERİMİZ 

 
 
Eskişehir’den sonra 
Bursa’yı 
Kurtardık Yunan çizmesinden 
 
Osmangazi ilçesi Tophane semti 
Deliçay dan rüzgâr eser 
Hacivat Deresi üstündeki köprüye 
Bursa’nın kurtuluş destanını anlatır. 
Anlatır’da ben anlatamam. 
Akif’in kaleminden 
Şüheda fışkırır topraktan ya, 
Biz, bir şehitlik yaparız  
Onbir şehidimiz için 
Ve kitâbesine yazılanlar yüzünden 
Kavga çıkar, niza çıkar… 
Oysa biz, 
Bu yurdu düşmandan alıp size 
Asl-ı sahibisiniz diye 
Gelecek nesiller için  
Kan döke döke, can vere vere  
Vermedik mi a Sultanım? 
 
Deliçay’dan köprüye eser bir rüzgâr 
Şehit gülleri kokar on bir vakitte 
Onbir taraftan insana.. 
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Birinci Alay birinci Bölükten 
Ordulu Osman oğlu Hüseyin 
İzmitli Mehmet oğlu İsmail 
Mustafa oğlu Ahmet Alanya’dan 
Ilgaz’dan Mehmet oğlu Halil, 
Arif Oğlu İbrahim Vezirköprü. 
 
İkinci tabur altıncı bölükten:  
Hasan Oğlu İbrahim (Çorum) 
Hasan Oğlu Arif(Tosya) 
Hüseyin oğlu Mehmet(Bozkır) 
Mehmet oğlu Ahmet (Ayaş’tan) 
İsmail oğlu Hüseyin(Aksaray) 
 
ve 
Ben 
Dördüncü Alay, birinci taburdan 
Ankara Elmadağlı 
Ortaburunlardan 
1898 doğumlu Mustafa Oğlu Satılmış. 
On Eylül 1338 de  
İçmişim şehitlik şerbetini… 
On bin yıl geçse de unutulmasın derim 
Bursa önlerinde şehit düşen 
Onbir yiğidimiz eyy!... 
 
* 
Saymakla biter mi ? 
Mübârek yurdun 
Korkusuz evlâtlarını. 
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Siper ettiler göğüslerini 
Her biri ayrı cephede 
Elmadağ’ın kahramanları 
Şehit düştüler sonunda 
Tıpkı ben gibi… 
 
Hasanoğlan’dan Ali oğlu İsmail 
Hacılar Tepesinde, 
Seyitali oğlu Mehmet Gündüzbey’de 
Gediz’de Mehmet oğlu Ali 
Ve Dumlupınar’da 
Cevat oğlu Mustafa, 
Mümin oğlu Süleyman 
Yüzbaşı Agâh Efendi Şehitliğinde yatan 
Yakup oğlu Rüstem.. 
Hasanoğlan’dan 
Bekir oğlu Hasan 
Behçecik Serviye Cephesinde 
Yüzyetmişdördüncü alay üçüncü taburdan 
 
Elmadağ’dan daha daha niceleri 
Kanımızla suladık boz toprağı 
Dört bir yandan 
İstiklâlimiz için… 
 
* 
Ağcapınar’a suya gidelim 
Baş kili, esvap kili için 
Çıkalım çoraklığa 
Beklemesin kurna başları 
Sabun yok, kil var işte kil… 
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Bu coğrafya taşıyla, otuyla, ağacıyla,  
Çamuruyla, tozuyla 
Parıldar hasretiyle, konuşur benimle 
Yürek gözüyle… 
 
 
Damlı ev pencerelerinde 
Perde arkalarında korkunç sessizlik, 
Küpeli çiçek bakışında mahzun  
Cephe haberleri. 
Helkeler Vezir pınarında ışım ışım ışır da 
Çeşmeden çeşmeye 
Şehit haberleri düşer. 
Ben düşerim, sen düşersin gül nefeslim 
Gölgen düşer ardım sıra 
Yürürüm yürür, 
Dururum durursun… 
İçimden bir ses yükselir kerpiç duvarlara 
Namus için, vatan için, bayrak için 
Şehit olursun 
Seve seve… 
 
Analar bilirim dolu analar 
Sabır dolu, dua yüzlü analar. 
Hele ki şehit anası yüzlerini 
Yüzlerdeki bakışları gel bana sor. 
Ve babalar… 
“Vatan sağolsun” 
“Feda olsun” diyen… 
 
* 
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Ben Ortaburunlardan 
Mustafa oğlu Satılmış. 
“Size ölmeyi emrediyorum” diyen 
Komutanın 
Ordusuna yazılmış bir nefer… 
“Mermisi bitince süngüyle 
Ölüme koşan, 
Cepheyi düğün yerine çeviren  
Şühedalardan birisiyim işte… 
Varsın olmasın dikili taşımız 
Destanlar içinde bir destanız nasıl olsa 
Unutulmaz Bursa önlerinde 
Unutulmaz savaşımız… 
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İMRÜ'L KAYS VE MUALLÂKASI 

KAFİYENİN EFENDİSİ 

 
Durun! 
Durun hele, 
Orada durum! 
 
Çöl boyu uzanan yerler arasında 
Dahul’den Havmel’e, Tudıh’tan Mikrat’a… 
Dalgalı kumların azalıp inceldiği, 
Sevgilinin yurdunda; 
Sıktu’l Liva’da 
Silinmemiş izler, 
Sizler, 
Hepiniz, 
Durun! 
Durun hele, 
Orada durum! 
 
Durun ki; 
Anarak adını sevgilinin, 
Yana done dolaşalım. 
Durun, durum ki, 
Hasretinin ateşiyle, 
Yana söne ağlaşalım. 
 
Siz, ey ! Kalablıklar içinden çıkmış kalabalıklar 
“Ölü gözünde yaş, buzdağında su…” 
Ağlamak nedir? Gözyaşı dökmek… 
……………Bilmezsiniz doğrusu! 
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Susun! 
Susun, 
…………Ben ağlayacağım! 
Biliyorum, 
Ne kadar uğraşırsa uğraşsın güney rüzgârları 
Sevdiğimin ayak izlerini yok etmeye ! 
Nafiledir biliyorum; 
Benden yanadır kuzeyden esen yel, 
İnadına güneyin… 
Deli poyrazlar içinde üryan, 
Mor bulutları ellerimle bağlayacağım; 
Durun ve susun! 
……….Ben ağlayacağım !... 
 
Görürsünüz, 
Kar ceylanlarının hüznünü 
Göl yeşilinde, 
Çöl sarısında… 
Terk edilmiş harabelerde ıslak sesim, 
Kök boyası nakışlarda bir duvar, 
Yarısı silinmiş bir resim… 
Ayrılık sabahında yüklerini denkleyen 
Ebu Cehil karpuzu oyar gibi, 
Gözyaşı döken ilk adresim… 
Gittiler, 
Göçüp gittiler birer birer 
Ahbap, dost, yâran! 
Mugaylan ağacıyım sanki, gölgesiz 
Ve siz 
Süsülü püslü urbalar içinde 
Cadde cadde yürürsünüz… 
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Ben, bir hatıranın ışığında kan, revan 
Beni böyle görürsünüz… 
 
………………………….. 
 
Zehirli elbiseyle 
Soyulsun baştanbaşa derim 
Asılmasın duvarına Kâbe’nin 
Yedi kez yedi yerde kalsın şiirlerim 
Yağmalansın Mısır ketenlerinden Sukû Ukâz 
Taif yansın, 
Sökülsün o kutlu dört ay, şom takvimlerden 
Yağsın öksüz karanfiller, 
Yağsın öksüz panayırlara gökten. 
 
Bu dağın eteğinde yatan bir prenses beni bekler 
Üç adım Ankara’ya İdris Dağı işte bu yer 
Komşum olan kadın, yolum sana çok yakın 
Duracağım, durdukça İdris Dağı 
Yanımda duracaksın sen de 
Gariplerin garibi 
Akrabayız bak... 
 
Bak!     
Bak ve gör!     
Sonra da kork içindeki korkulardan 
Senden sana sin... 
Bir göze düşmüş asmalardan üzüm ey!     
Karşıda Elmadağı, sevdalıyım sana 
Anladın mı iki gözüm hey! .. 
 



104 

 

Şimdi deniz mavisi bir türbede sessiz 
Asırların gizemini taşıyorum perdesiz 
Yas inmesin ardıç diplerine 
Yas sinmesin kına taşlarına diye 
Duada dilim, 
Yanımdaki prensesin dileğidir: 
“Yasin’e söyleyin okusun yasin...” 
 
Kulak verin aruzumun sesine 
Doldurdum muallâkamı tümden 
Gülceci bir şairin 
Selçuklu heybesine... 
 
* 
Masal Dağında kalan önceki sevgililer 
Nasıl ağlattılarsa, bu da aynı olacak. 
Yamaçlardan aşağı kayarak birer birer 
Som altın hatıralar yüreğime dolacak. 
Ummulhuveyris gibi akşamların ufkunda 
Yas tutarak güneşler son baharda solacak. 
Ve de O’nun komşusu Ümmül Rebab yüzünden 
Mütebessim bakışlar silinip kaybolacak... 
 
O iki sevgili ki ayağa kalksalar ah!     
Nazlı saba rüzgârı gül, karanfil kokacak. 
Gözlerimden akan yaş boşanarak göğsüme 
Omuzda kılıcımın sırımı ıslanacak. 
………………………………… 
 
Getirin Kayser’in zehirli libasnı 
Getirin de, giyeyim bu sıcacık günde! 
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Varsın soyulsun hücre hücre derim… 
Miladın 520’nci yılında Necit’te doğup 
Kırkbeş yıl sonar 
Sonsuzluğa giderim; 
Ankara-Elmadağ-İdris Dağı eteğinden 
Ben, 
Kafiyenin efendisi İmr’ül Kays 
Herkese selam ederim… 
 
 

Hikâyesi: 
 
 
İMR'ÜL KAYS VE MUALLÂKA     
İmr'ül Kays, Arap Edebiyatının gelmiş geçmiş en ünlü, 
en muhteşem şairi. Hattâ dünya edebiyatına da adını 
silinmez bir şekilde yazdırmış bir şairdir. Kasidenin piri 
sayılan ve İslâmiyet öncesi, Arap şiirinin en zirvesinde 
bulunan şairin, bir de 'divanı' bulunmaktadır.     
İslâmiyet öncesinde Araplar, eşhürü hurüm diye 
anılan 4 ayda (Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep) 
aralarında meydana gelen kabile çarpışmalarına son 
verdiklerinde, muhtelif yerlerde panayırlar 
kurarlarmış. Bu panayırların en meşhuru Taif şehri 
civarındaki Sukû Ukâz denilen panayırmış. Burada alış 
veriş yapılır, şiirler okunurmuş.     
Ülkenin en gözde şairleri arasında adeta bir şiir 
yarışması düzenlenirmiş. En beğenilen şiirler de Mısır 
ketenlerine yazıldıktan sonra, Kâbe'nin duvarlarına 
asılırmış. Özellikle 7 ASKI-7 MUALLÂKA adı ile anılan 7 
KASİDE bu şekilde beğenilmiş ve asılmış; edebiyat 
tarihine de geçmiştir.     
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Burada benim çabam:     
Yeni çağın yeni Edebî Akımı GÜLCE' nin önerdiği ŞİİR 
TÜRLERİ ile, bu 7 ASKI - 7 KASİDEYİ günümüze güzel 
dilimiz Türkçe ile getirmeye çalışmaktır.     
Okumuş olduğunuz dün (KAFİYENİN EFENDİSİ) 
başlıklı şiir ve bugün kü (ANADAN ÜRYAN KIZLAR) 
başlıklı şiirler, bu 7 askı'dan en ünlüsü olan İMR'ÜL 
KAYS'ın muallâkasının iki bölümüdür. Nasip olursa, 
üzerinde çalışmalarını sürdürdüğüm diğer bölümler 
ve diğer muallâkaları da sizlere takdim edeceğim.     
 
Gelelim İMR'ül KAYS'a...     
 
Yazılı kaynaklara göre, benim doğduğum yöre olan 
ANKARA-ELMADAĞ ilçesi' NİN YEŞİLDERE 
BELDESİ'nde bir türbede yatmaktadır.  
İmr'ül Kays. Yöre halkı-ARAP UŞAĞI adı ile anılan 
sülâle tarafından türbenin bakımının asırlardan beri 
babadan oğula geçecek şekilde yapılıp geldiğini 
söylemektedir. Seyit CEMALETTİN adı ile anılan bu 
türbe ve içinde kabri bulunan 3 kişi-mezar hakkında, 
fazlaca bir şey bilinmiyor.  
 
Yaptığım araştırmada, Seyit Cemalettin' in AFYON' da 
medfun olduğunu tespit ettim. Cemalletin adını, 
CEMAL=YÜZ, GÜZEL YÜZLÜ anlamına da 
gelebileceğini dikkate alarak, SÖYLENCEYE GÖRE,     
BİZANS İMPARATORU JÜSTİNYANUS'un kızını 
kendine âşık eden bu şair muhteşem şiir dili yanında, 
son derece yakışıklıdır da.     
 
İlerleyen zaman içinde edebiyat araştırmacılarının bu 
konuya eğilerek, doğduğum yörenin topraklarında 
yatan ve Bizans İmparatorunun hediyesi olan zehirli 
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bir elbisenin etkisiyle orada ölen ve adını-sanını 
bilmediği bir prensesin mezarının yanına gömülmesini 
bir gün önce söyleyen İmr'ül Kays, başta Mevlâna 
olmak üzere, bir çok islâm şairinin hattâ AKİF'in bile 
dikkatini çekmiştir.     
 
İslâmdan önceki cahiliyet döneminin şiirini yansıtan 7 
askıyı aslına uymaya çalışarak günümüze getirmeye 
çalışan kalemimizin Allah, inşalllah yâr ve yardımcısı 
olsun.     
 
****************************************** 
İMRÜL KAYS'ın ÖZ GEÇMİŞİ HAKKINDA BİR 
İNTERNET KAYNAĞI:     
 
(((Şairlerin Efendisi: 'İmrul'l Kays'     
Miladın 520. yılı civarı Necid’de doğmuştur.Babası 
Hadramut ve Yemame’de hüküm süren Kinde 
hükümdarlarından Hucr b.Haris dir.     
İmruülkays, babasının sarayında, binicilik, ok atma ve 
savaşmayı öğrendi.     
Annesi Rebianın mensub olduğu Tağliboğulları 
kabilesine sık sık gidip geldiğinden,Arap edebiyatında 
kahramanlığıyla tanınan dayısı Mühelhil b. Rebia’dan 
ders alarak şiirde yüksek bir seviyeye ulaştı.     
Başıboş,serseri ve eğlence düşkünü olmasından 
dolayı babası onu yanından uzaklaştırdı.O da 
kendisine katılan bir grupla kabilelere saldırıp ganimet 
almaya ve günlerini eğlence ile geçirmeye başladı.     
Esedoğulları isyan ederek babasını öldürdü. 
İmruülkays bu haberi aldığında Yemen’deydi. 
Esedoğullarından en az yüz kişiyi öldürüp babasının 
intikamını almadıkça içki ve eğlenceden uzak 
durmaya yemin etti.     
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İmruülkay’ın bu kararını öğrenen Esedoğulları bir 
barış heyeti gönderdi. Fakat İmruülkays onları o 
devrin intikam alameti olan siyah sarıkla karşıladı.     
İmruülkays Bekr ve Tağlib kabilelerinden aldığı destek 
kuvvetle düşmanlarını mağlub ettiyse de kini 
dinmemişti, hala tatmin olmamıştı. Ancak müttefikleri 
kendisine daha fazla yardımcı olmayı reddettiler. Bu 
arada Kisra Enuşirvan Esedoğullarının koruma 
talebini kabul ederek yardım gönderdi.     
Bu yeni güçle başa çıkamayacağını anlayan 
İmruülkays, önce Gassani Meliki Haris b Cebele’ye 
sonra onun yönlendirmesiyle Bizans Kralı 
Justinianos’tan yardım istemek üzere İstanbul’ a 
hareket etti.     
Justinianos başlangıçta yardım etme eğilimindeydi. 
Fakat sonra araya jurnalciler girip İmruülkays 
hakkında olumsuz şeyler söyledi. Bunun üzerine 
Justinianos yardımdan vazgeçti ve İmruülkays’a 
zehirli bir elbise hediye etti.     
İmruülkays dönüş yolunda iken zehirli elbisenin 
tesiriyle vücudunda yaralar çıkmaya başladı. En son 
Ankara’ya ulaşabildi.Ankara’da öldü. Mezarının 
Altındağ veya Elmadağ’da olduğu söyleniyor.     
Aile ve kabile geleneklerine uymayan davranışları ve 
babasının intikamı almak için Zü’l-halasa adındaki 
putun önünde ok falı çektiğinde falın olumsuz çıkması 
üzerine okları putun başına fırlatması gibi isyankar 
tavırları İmruülkays’ın hür fikirli bir kimse olduğunu 
göstermektedir.     
Yedi meşhur muallaka arasında ilk sırayı alan uzun 
kasidesine iki kişiye hitapla başlaması, arkadaşlarını 
durdurup sevgilisinin göç ettiği yerde yok olmaya yüz 
tutmuş izler ve kalıntılar önünde kendisiyle birlikte 
ağlamaya davet etmesi ondan kalma bir gelenektir. 
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Bir diğer rivayete göre İmru'l Kays Kuran-ı Kerim 
ayetlerini okuyunca bu nasıl bir kelam bu insan kelamı 
olamaz demiş, yanındakiler bu kutsal kitabımız 
Kuran-ı Kerimdir Hz. Allah'ın kelamıdır deyince 
bundan daha iyi bir şiir yazamam diyip arap 
yarımadasını terk ettiği söylenmektedir.     
KAYNAK: 
https://www.habertarih.com/islam-tarihi/k...-kays.ht
ml))) 
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SAĞDIÇ BEĞ TÜRKÜSÜ 

 
Yakalım mı, yakalım mı? 
Sağdıç Beğin kınasını 
Türkü türkü yakalım mı? 
“Oğlan gel aman hey!” 
Mumlarını söndürmeyin 
Avucuna bakalım mı? 
“Yiğit gel aman hey!” 
 
Dede Korkut dua etsin 
Sonsuza dek ocak tütsün 
“Sağdıç gel aman hey!” 
Kız evine haber eylen 
Ayna, vişne yemiş gitsin... 
“Yiğit gel aman hey !” 
 
Toplansınlar şu yakına 
Güşenede gelsin kına 
“Oğlan gel aman hey!” 
Bu yiğidin sevdiği var 
Kurban olsun  şimdi sana 
“Yiğit gel aman hey !” 
 
Dam üstünde durur yuvak 
Damat ile seni övek 
“Sağdıç gel aman hey!” 
Yılkı atı şöyle dursun 
Dalgalansın şanlı bayrak. 
“Yiğit gel aman hey !” 
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BUZGAYDIRAN 

 
Yörük-türkmen geleneği 
Sırmalanmış üç eteği 
Sevenlerin göz bebeği 
 
Suya değmiş altın kıran 
Buzgaydıran, buzgaydıran. 
 
Ya düğünde, bayramda 
Her dibekde, çorak damda 
At üstünde, beyaz camda 
 
Dost gözeten yâr haykıran 
Buzkaydıran, buz kaydıran. 
 
Ata binsin gelinimiz, 
Şal kuşak sarsın belimiz 
Ezelden beridir giysimiz 
 
Al ateşlerde buyduran 
Buzgaydıran, buzgaydıran 
 
Dikey çizgi işlenmiş sim 
Desenin de bin nefesim 
Sarı çiğdemdeki sesim 
 
Hasretiyle yıl saydıran 
Buzgaydıran, buzgaydıran. 
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TEKKE KÖYLÜ AHİ ÇOMAK 
EFSANESİ 

 
Horasan ereni, fütüvvet ahli 
Bir Ahi Çomak'tır Tekke Köyünde 
Yer de gök te dua iledir diyen 
Bir Ahi Çomak'tır Tekke Köyünde. 
 
Gönül dergâhı var cami yanında 
Kapısı ardına kadar açık 
İnsana, kurda, kuşa; gelip gidene... 
Ahilik bir töredir, bir büyük sevda 
Nesilden nesile aktarıla hey! 
 
Adı şan almış köylerde, şehirlerde 
Hastalar gelir konaklar burada 
Tedavi edilir birer birer 
Psikolojik hastalar... 
 
En uzak yörelerden 
Ardıç kuşu kanadında uçar gelir hastalar 
Diner iç huzursuzluğu 
Sakinleşir depreşen mevsim 
İnsan dinginliğine ulaşır zaman. 
 
Köye adını vermiş ulu zat 
Avazını bulutlarla çevreye  
İnceden, serinceden dağıtmış 
Üzüm bakışlarda asma yaprağı ışıklanmış 
Sevgiye, barışa dayanmış 
Bizim Horasan ereni... 
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BEĞLER KONAKLAMIŞ OBA OBA 
HEY! 
 
Beğler konaklamış oba oba hey! 
Bizim köylerimize 
İz bırakmışlar silinmemesine 
Kalblerimize... 
 
Süleyman Beğ 
Akça Ali 
Karaca Hasan 
Kuşçu Ali 
Geldikçe kervan kervan  
Konakladıkça atmışlar tohumu toprağa 
Dikmişler, ekmişler, biçmişler 
Ve 
İsimlerini vermişler bu yerlere... 
 
Sarı Güney 
Bir büyük köymüş 
Üç gün içinde 
Silinmiş haritadan  
Korkunç bir hastalıkla... 
Sarıgüney türküleri kalmış 
Beğlerin ad verdiği köylerde... 
Toprağı bölünmüş Sarıgüneyin 
Her köy kendine yakın yerleri yurtsamış... 
 
Elmadağı zirvesinden Küre Dağı zirvesine 
Uçan kuşlar bilirim 
Hepsi de bir yuva yapmıştır mutlaka 
Balaban Çayı'nın dallarına hey... 
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Gümüşlük yaylasında yayık ayranım 
Ben beğler kervanında bir yolcuyum 
Yolcular içinde aman hey! 
 
Yurtsamak, işlemektir toprağı 
Minare dikmektir, okul açmaktır balam... 
Güneşi içmektir doğarken  
Ve 
Seccade çiçeği nakışlamaktır dağlar ardına... 
 
Aynı kökten filizlemesine 
Çıka gelip kök salmış Beğler'imiz... 
Ay çiçeği  ekmişler düzlüklere 
Salkım söğüt ve elmalar yamaçlara... 
Un etmişler değirmenlerde 
Buğdaylarını... 
 
Havasına, suyuna yansımış gönülleri 
Bin tebessüm etmiş coğrafya 
Önce atlar koşmuş çayırlarda 
Sonra kağnılar, kuzu seslerinde  
Tutmuşlar teker seslerini 
Bağ çitleri bükten 
Sınırları arklardan 
Ana kucağı olmuş bahçeler... 
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BEDİR KÖY EFSANESİ 

 
Timur'un Filleri aşamadı dağımızı 
“Alınamayan dağ” adından çıktı 
Almadağı-Elmadağı  
Böyle diyor Aytaç başkan... 
  
Dorukları buz gibi su kaynağı 
Enginleri geniş vadiler, dereler  
Saklanan fillerin nefeslendiği yer... 
Bu yakada Karakaya-Kargalı-Koru 

Öte yakada Yakubabdal Engürü 

  
Kargalıda bülbül yuvaları 
Koruda ardıç kuşları 
Efsaneli yıldız geceleri Bedir Köyünde 

Anlatmakla bitmez... 
  
Kınık'tan çıkan su 

Yeter koca köylere yeter 
Bu taş ocağı meselesi ne? 

Ne kadar yakışıksız değil mi? 

Hele durdurun şunu 

Kirletmesin suyumuzu... 
  
Eniştem Hacı İbrahim'in 

Yaylası vardı çeşme yanında 

Hiç durmaksızın Bedir Köyüne doğru 

O çeşme gece gündüz akardı... 
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* 

  
Günlerden bir gün 

Gecelerden bir gece 

Ayın bedirleştiği vakitte 

Timur fillerini ürküttüler 
Bedirliler... 
Fil ordusunun komutanı 
Güçlükle zapteddi fillerini 
Derledi topladı ancak 

Aşamadı Karakaya'yı 
Geçemedi ormanlık alanı hey gardaşım hey! 
İnemedi Elmadağ'dan aşağı 
Vaz geçti bu güzergâhtan ordu 

  
Bedir Köylü yiğitler silahlanmıştı bir kere 

Çoğu şehit düştü fil ordusunun saldırısında 

Dağı alamayan Timur ordusu 

Geçti yazının dölekten İdris Dağı'na 

Ve 

İndiler Çubuk Ovası'na... 
Ankara Savaşı 
Çubuk ovasında yapıldı 
  
* 

Ceviz ağacıyım Bedir Köyünde 

Su kenarında isimsiz bir bük'üm... 
Saçlarını sulara uzatmış  
Salkım bir söğüde vurgunum anam... 
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SARIGÜNEY TÜRKÜSÜ 
 
Sırtımı dayadım Elmadağ’ına 

"Günleri unuttum yıl" dedi geçti. 
Dostları çağırdım hasret bağına 

“Haydi Sarıgüney gel” dedi geçti. 
  
Kılıçlarbeli’nde Okuf’un yazı 
Aynı derde düştük çalmıyor sazı 
Tam üç gün içinde yok edip bizi 
“Yalandır bu dünya gül” dedi geçti. 
  
Ayva çiçekteyken ağladı ova 

Düştü kartallarım boş kaldı yuva 

Sungur’un dölekten Karayazı’ya 

“Esiyor bir acı yel” "yel" dedi geçti. 
  
Timur fillerini yere çalanlar 
Geçit vermeyenler, engel olanlar 
Odabaşı köyü’nde namaz kılanlar 
“Hatip deresi’nde sel” dedi geçti. 
  
Taburlar, Deliler, Süleymanlılar 
Hasanoğlanlılar, Lalahanlılar 
Yeşildereliler, Yenişıhlılar 
“Gözünün yaşını sil” dedi geçti. 
  
Muhtar pantalonu giymiş Edige 

Tekke’de bir eren vermiş hediye 

Konuşur Kuşçalı ayçiçek diye 
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“Toprağım olmasın kil” dedi geçti. 
  
Gidip kış ayazı gelince nisan 

Bağrına basacak hep insan insan 

Meşeli Dedeyle Karaca Hasan 

“Yedi renk açılsın, gül” dedi geçti. 
 

Ceylan bu memleket senindir senin, 
Hasretiyle yağmur döker gözlerin 

Bu âhir ömründe inan sözlerin 

“Hepsi gerçek çıkar, bil ” dedi geçti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


