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 Konu : ŞİİRİM MECLİSTEN DIŞARI 
  
Sevgili arkadaşlar,  
Son bir atışma şiiri yazıp bir süre atışmaya ara vererek halk şirindeki 
genellikle aşık edebiyatındaki diğer türlere ait örnekler yazacağım. Ama bu 
son taşlamayı kimse üzerine alınmasın. Aslında bu atışmaları sahnede aşık 
arkadaşlarla yaparken doğmaca olarak ve o anda geldiği gibi söyleriz. 
Buradaki ifadelerin biraz daha ağırınıda kullanırız ama sahneden inerken 
eskisinden daha samimiyizdir.Orada seyirci istiyor diye yapılır birazda. 
Yani profesyonelce bakılır olaya. Neyse son bir atışma şiiri. Ama buradaki 
arkadaşlara değil.SÖZ MECLİSTEN DIŞARI  
GELİR  
Topa tutuldum ben dört bir yandan  
Nice aşıklardan söz gelir bana  
Ustaları kaçtı gitti meydandan  
Kalan çırakları vız gelir bana  
 
Rakibi seçerim yüzün içinden  
Düşmanı bilirim gözün içinden  
Söz bulurum nice sözün içinden  
Çaldıkça sazımı hız gelir bana  
 
Benzetirdim onu koca çınara  
Çoşkun akıp duran dertli pınara  
Bıraktı çırağı çıktı kenara  
Ceylanın yaptığı naz gelir bana  
 
Zaman gelir gam efkarı dağıtır  
Zaman gelir çırağını eğitir  
Ortalık ısınsa hemen soğutur  
Sabitin yazdığı buz gelir bana  
 
Söylerim sözümü daim aheste  
Bıarakın gençleri onlar heveste  
Elime geçerse koca kereste  
Veririm hızara saz gelir bana  
 
Yiğit odur vurur vurur göçürür  
Düşmanı kılıçtan oktan geçirir  
Biraz sıkıştırsm hava kaçırır  
Kokusu acayip gaz gelir bana  
 
Bir kuzu misali meletirim ben  
İndirir dereye sulatırım ben  
Taş üstüne döker yalatırım ben  
Deve yükü ile tuz gelir bana  
 
şaşırır acemi haftayı ayı  
Dar ederim ona koca dünyayı  
Koyarım altına on yumurtayı  
Bir kaç tavuk bir de kaz gelir bana  
 
Kıramam dostları dostsuz kalınmaz  
Şakadır sözlerim kimse alınmaz  
Kardeşler içinde üvey bulunmaz  
Sizlerin hepisi öz gelir bana  
Rasim KÖROĞLU  



Zamanla birbirimizi tanıdıkca çok atışmalar yaparız. Daha bunun tekellümü 
var muamması var çatal ayaklısı var ebcet hesabı var yeterki siz atışalım 
deyin.Ama biraz ara verip diğer örneklere geçelim bence siz bilirsiniz 
arkadaşlar. 
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 Konu : Yn: [mustafa-ceylan-..] İNCE Ustaya ince bir cevap 
  
ÖZMENEM' E  
 
Şiir gibi birkaç kelam,  
Yazdıyısam affet İlyas.  
Özmenem'e haktan selam,  
Verdiyisem affet İlyas.  
 
Manası yok ki çözesin,  
Şuaralarla gezesin,  
İnce'ye niye kızasın,  
Gerdiyisem affet İlyas.  
 
Dolaştırmam doğru yolu,  
Karıştırmam sağı, solu,  
Bir garip Allah'ın kulu,  
Kırdıyısam Affet İlyas.  
 
İlhamından ilham aldım,  
Kelamını doğru buldum,  
Kalemine hayran oldum,  
Sorduyusam affet İlyas.  
 
Aşık Zavallı hocamdır,  
gündüzlerim de gecemdir,  
Üç harf dilimde hecemdir,  
Yardıyısam affet İlyas.  
 
Kör kuyuyu kaza kaza,  
Ust'olmuşsun yaza yaza,  
Çırak olsak bizler size,  
Vardıyısam affet İlyas.  
 
Şer görüp de kızmadıysan,  
Gerçekleri yazmadıysan,  
Oyunları bozmadıysan,  
Vurduyusam affet İlyas.  
 
Dilimde diken gördüysen,  
Kalbimde kaya kırdıysan,  
İnce'cik hüküm verdiysen,  
Yorduyusam affet İlyas.  
 
Sabit İnce Kayseri 9.8.2004  
 
 
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  



Gönderen: sabitince  
Alan: Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
Tarih: 08.08.2004 23:24:00  
Konu: Yn: [mustafa-ceylan-..] Eğer Antalya Meydansa  
---  
İster isen senin yolun,  
Düşer meydana meydana.  
Bilmem acep nolur halın,  
Şaşar meydana meydana.  
 
Sivri dille gelir isen,  
Bu meydanda ölür isen,  
Eğer haddin bilir isen,  
Taşar meydana meydana.  
 
Aman fazla çoşup taşma,  
Sen sen ol çizmeyi aşma,  
Üstad Rasim'e bulaşma,  
Deşer meydana meydana.  
 
Derdiyin dermanı sende,  
İyi koru canın tende,  
Kepirtirler o setende,  
Şişer meydana meydana.  
 
Şeyh değilim ki uçuram,  
Kaf dağından mı aşıram,  
Oflu Hoca'ya kaçıram,  
Düşer meydana meydana.  
 
Gül isen kokun nerede,  
Salını gördüm derede,  
Üfürürler bir kerede,  
Aşar meydana meydana.  
 
Arıyısan bal isterim,  
Kamil isen hal isterim,  
İnce'cik bir yol isterim,  
Koşar meydana meydana  
 
Sabit İnce Kayseri 8.8.2004 
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 Konu : İNCE Ustaya ince bir cevap 
  
Yuh  
 
 
Sabit Ustam şiir yazmış  
Manasını çözdüysem yuh  
Beni yerden yere çalmış  
Zerre kadar kızdıysam yuh  
 
Dolaştırmış doğru yolu  
Karıştırmış sağı solu  



Ben ömrümde Allah kulu  
Bile-bile üzdüysem yuh  
 
Ben yazarım ilhamımla  
Eksik noksan kelamımla  
Dert ortağım kalemimle  
Yanlış bir şey yazdıysam yuh  
 
Söyle kimdir hocaların  
Okunmuyor hecelerin  
Senin gibi nicelerin  
Mezarını kazdıysam yuh  
 
Ömrüm geçti yazmak ile  
Kör kuyuyu kazmak ile  
Hal böyleyken bile bile  
Bir gün boşa gezdiysem yuh  
 
Şer görüpte kınamayıp  
Toy görüpte sınamayıp  
Usta çırak tanımayıp  
Aşık olup azdıysam yuh  
 
Olaylara şaşı bakan  
Doğrulara karşı çıkan  
Kalbi kaya dili diken  
İNCE'lerden bezdiysem yuh  
 
 
İlyas Özmen  
 
 
 
 
========================================  
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Tarih: 08.08.2004 23:24:00  
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----------  
İster isen senin yolun,  
Düşer meydana meydana.  
Bilmem acep nolur halın,  
Şaşar meydana meydana.  
 
Sivri dille gelir isen,  
Bu meydanda ölür isen,  
Eğer haddin bilir isen,  
Taşar meydana meydana.  
 
Aman fazla çoşup taşma,  
Sen sen ol çizmeyi aşma,  
Üstad Rasim'e bulaşma,  
Deşer meydana meydana.  
 
Derdiyin dermanı sende,  
İyi koru canın tende,  
Kepirtirler o setende,  
Şişer meydana meydana.  



 
Şeyh değilim ki uçuram,  
Kaf dağından mı aşıram,  
Oflu Hoca'ya kaçıram,  
Düşer meydana meydana.  
 
Gül isen kokun nerede,  
Salını gördüm derede,  
Üfürürler bir kerede,  
Aşar meydana meydana.  
 
Arıyısan bal isterim,  
Kamil isen hal isterim,  
İnce'cik bir yol isterim,  
Koşar meydana meydana  
 
Sabit İnce Kayseri 8.8.2004 
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 Konu : Yn: [mustafa-ceylan-..] MADEM ORTALIK KARIŞTI,BUYRUN ÖYLEYSE 
  
Şahaneydi özmenem. Tebrik ve teşekkürler anlaşılıyor ki Rasim usta'nın 
kılıcına dayanacak güçtesin haydi göster kendini yiğidim şu narasına 
karşılık vermeye devam. selam ve sevgilerimle.  
 
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: ÖZMENEM  
Alan: (grup üzerinden) sabitince  
Tarih: 09.08.2004 18:03:00  
Konu: [mustafa-ceylan-..] MADEM ORTALIK KARIŞTI,BUYRUN ÖYLEYSE  
----------  
RASİM USTAMIN AFFINA SIĞINARAK......  
 
Duyduk Türkmen Yurdu Eskişehir'de  
Kanatsız kuyruksuz uçanlar varmış  
Kıspetsiz dolaşıp ermeydanında  
Rakipsiz kürsüye çıkanlar varmış  
 
Aşıklar anlarmış adam hasından  
Alimin ilminden cahil hırsından  
Güya biçarenin titrek sesinden  
Korkupta meydandan kaçanlar varmış  
 
Kimini öldürüp kimini vurup  
Kimine kiloyla bir yedek bulup  
Sabitle ceylanı kenara koyup  
Kibirle kendinden geçenler varmış  
 
Üç beş satır yazmış garip fukara  
Meydanı boş bulmuş atıyor nara  
Pehlivan Özmen'e gelince sıra  
Korkudan dizüstü çökenler varmış  
 
ÖZMENEM huyumdur çatmam çürüğe  



Değer vermem kıyafete çarığa  
Sizin elde benim gibi çırağa  
Muhabbetle kucak açanlar varmış  
 
 
ÖNEMLİ NOT:Dilimin döndüğü kadar atışmanıza iştirak etmeye  
çalıştım,sürç-ü lisan ettimse affınıza sığınırım.SAYGILARIMLA  
İlyas Özmen  
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 Konu : Yn: ORTALIK KARIŞAŞACAK-Dostlar için-dostlukla... 
  
GİTTİ  
İnternet çıkınca delikli demir  
Pas tutan bir demir bilindi gitti  
Kılıcı boşuna sallar Köroğlu  
Yazdığı yeniden silindi giiti  
 
İnternet özürlü İrşadi gibi  
Üç beş yarın ile doluyken cebi,  
Unuttu marangoz koca Recebi  
Hızarla ortadan dilindi gitti.  
 
Bolat dediğiniz tek kıta şiir  
İrşadi ustası bulunmayan pir  
Namazı kılacak abdestli gelir.  
Kemer'sizdi zaten salındı gitti  
 
Asıma bakmayın sağlam göbeği  
Yüz okka değil de bin ton bebeği  
İnce' nin kim ola, ağası, beği?  
O da bir kenarda alındı gitti  
 
Kenarda duramam, bizimdir meydan  
Çıkardık bir kere okları yaydan  
Şu Bolat denilen acemi toydan  
Namazı son defa kılındı gitti  
 
Bu gelenek yıllar yılı işlesin  
İşlesin de hak edeni taşlasın  
Çık Köroğlu güreş yeni başlasın  
Ceylan' a bir çırak bulundu gitti.  
 
Çırağım Ahmet' tir soyadı Ünal  
Yadele kılıçtır, dostlara da bal  
Birazdan herkese 'dedim yiğit dal! '  



Zaman orta yerden delindi gitti.  
 
Sıra Özmenem'le dostum Nadi' de  
Bardahan girecek sıaraya bir de  
Sen bekle ey dostum, Eskişehir' de  
Güller diyarına gelindi gitti  
 
Irmak şairimiz Nurten Bacı' mız  
Bir şiir yazmış ki yıldız mı yıldız  
Hünkardağlı kenarlarda yalınız  
Üçe değil dörde bölündü gitti  
 
Oflu Hoca susar, bilmem ki neden?  
Sinecikli Galip hazır önceden,  
Köylü Ozan'ıma haber vermeden  
Maç bitti, düdüğü çalındı giiti.  
 
Beypazar'na gitmiş, Hüseyin Doğan  
'İnce' pastırmaya doğramış soğan,  
'Sevgi militanı'm yağmurdu yağan  
Şemsiye altında kalındı gitti.  
 
Kırk yıllık Nadi' de son Nabi olmuş  
Ceylan' ım buradan üç gün kaybolmuş  
Iğdırlım susarken, Seyhan' ım dolmuş  
Bugün değil dostlar hep dündü gitti.  
 
İsterim herkesin adını burda  
Ceylan sayıversin istersen durda  
Bin insan gizlidir insanda sırda  
Böylece dostlara göründü gitti...  
 
Köroğlu üstadım, sanadır sözüm  
Vallahi sizleri arıyor gözüm  
Metin Eser ile Şahturna yazım  
Onlar da güllere büründü gitti  
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: Rasim Köroğlu  
Alan: Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
Tarih: 08.08.2004 18:56:00  
Konu: ORTALIK KARIŞAŞACAK  
----------  
Sevgili arkadaşlar,  
Beş kişiye bir taşlama yazdım Sabit ile Mustafa cevap verdi.Bolat, sadece 
bir kıta yazdı, İraşdi ile Asım ortada yok. Nabi Taşcıoğlu arkadaşımız 
katıldı bu arada atışmaya. Evet bu iş kızışmaya başladı. Amacım da buydu 
zaten.  
GİTTİ  
Atınca narayı Eskişehirden,  
İkisi ortadan silindi gitti.  
Bir kılıç salladım beşine birden,  
Garipler ikiye bölündü gitti.  
 
İrşadi ötmeyen saza benziyor,  
Süzülen gelinlik kıza benziyor,  
Avcının vurduğu kaza benziyor,  
Kuyruğu, kanadı yolundu gitti.  
 



Açar açmaz kapanıyor çenesi,  
Dünyada kalmamış arıtk hevesi,  
Ölü gibi çıktı Bolat'ın sesi,  
Yaşarken namazı kılındı gitti.  
 
Kimine kardeştir, kimine abi,  
Belki çok yaşlıdır, belki de sabi,  
Kantarda yüz okka gelirse nabi,  
Asım'ın yedeği bulundu gitti.  
 
Sabit'le Ceylan'ı koydum kenara,  
Fırsatı verirsem açarlar yara,  
İcabına bakarım ben bir ara,  
İkisi listeye alındı gitti.  
 
Bu gelenek yıllar yılı işledi,  
Nice aşık nicesini taşladı,  
Rasim der ki güreş yeni başladı,  
Yiğitler meydana salındı gitti.  
RASİM KÖROĞLU 
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 Konu : Yn: [mustafa-ceylan-..] BİR AÇIKLMA 
  
Şahanesin usta...  
İşte sizden beklenen de bu...  
Teşekkürler...  
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: Rasim Köroğlu  
Alan: (grup üzerinden) Mustafa Ceylan  
Tarih: 09.08.2004 21:59:00  
Konu: [mustafa-ceylan-..] BİR AÇIKLMA  
----------  
Sevgili arkadaşlar,  
Başta bizleri böyle güzel bir grup halinde bir araya getiren üstat Mustafa 
Ceylan'a ve burada görmekten mutlu olduğum arkadaşım üstat Sabit İnce'ye  
teşekkür ederim. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlarım.  
Aşıklık geleneğinin yaşaması ve kitlelere ulaşabilmesi adına yıllarca 
elimden geldiğince hizmet etmeye, katkıda bulunmaya çalıştım.Yurdumuzun bir 
çok ilinde ve ilçesinde Aşıklar Gecesi düzenledim, yönettim ve aşık olarak 
Konya Aşıklar Bayramı dahil bir çoğuna katıldım. İnceleme ve araştırmalar 
yaptım. Türk Halk Şiiri ve Aşıklık Geleneği hakkında bir kitap hazırlığım 
var.  
Bütün bu anlattıklarımdan şuraya gelmek istiyorum. Bu gruba üstat Mustafa 
Ceylan'ın isteği üzerine katıldım. Bir kenarda durup izlemeyi beceremedim. 
İstedim ki ben de burada bir başka pencere açarak katkıda bulunayım. Bu 
yüzden atışmayı başlattık.Geleneğin aslında yani Aşık Fasılarında atışmaya 
çok sonra geçilir. Ama ben ilgi çekici olması açısından  
ortadan başladım.Tabiki atışmanın belli kuralları vardır.Bir ayağa (uyak) 
bağlı olarak yapılır.Ayaktan çıkan aşık yenik sayılır ve sazını rakibine 
teslim eder.  
Kaldı ki atışma içerisinde tekellüm, muamma, nazire yapma çeşitler vardır. 
Bir ayak iki sefer kullanılmaz.Yani bir aşık ayakta 'bal'ı kullandıysa 
diğer kullanamaz.  



Bakın koşma deyip geçiyoruz. Kafiye düzeni yönünden düz koşma, koşma 
şarkı,ayaklı koşma, zincirleme koşma,zincirbent ayaklı koşma,musammat 
koşma,yedekli koşma, tecnis gibi çeşitlere ayrılır. Bu sadece koşma için bu 
kadar.Düşünün gerisini.  
Sakın ukalalık yaptığım sanılmasın bu benim öğretmenlikten gelen 
alışkanlığım affınıza sığınyorum.  
Sayın Nabi Taşçıoğlu arkadaşımız bu konuları birilerinin anlatması 
gerektiğini  
belirtmiş.Okuyunca bunları yazmadan edemedim.Bu konuya talip olduğum 
sanılmasın. Buna ne zamanım var nede bilgisayarla olan ilişkim yeterli.  
Durduk yerde bir sürü gevezelik ettim başınızı ağrıttım.Üstelik bu konuyu 
burada bu kadar sık görmek istemeyen arkadaşlarımız olabilir.Onlara da 
saygı duyuyorum.  
Sözün kısası zaman zaman atışma yine yapılsın ama diğer konularda da 
örnekler verilsin. Fakat bütün bunları yaparken sıkıcı olmadan yapalım 
derim.  
Belki bazı arkadaşlara üslup ve tavrım ters gelebilir diye başta bir not 
yazmıştım. Tekrarlamak istiyorum. Ben asla ve asla iyi bir şairim 
demiyorum,ustayım demiyorum. Ortalığı hareketlendirmek için şöyle asarım 
böyle keserim edalarında bulundum.Yanlış anlaşılmak istemem.  
Başınızı ağrıttım özür dilerim. 
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Rasimciğim,  
açıklamaların da atışmaların kadar güzeldi. Teşekkür ediyor, selam ve 
sevgilerimi sunuyorum.  
 
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: Rasim Köroğlu  
Alan: (grup üzerinden) sabitince  
Tarih: 09.08.2004 21:59:00  
Konu: [mustafa-ceylan-..] BİR AÇIKLMA  
----------  
Sevgili arkadaşlar,  
Başta bizleri böyle güzel bir grup halinde bir araya getiren üstat Mustafa 
Ceylan'a ve burada görmekten mutlu olduğum arkadaşım üstat Sabit İnce'ye  
teşekkür ederim. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlarım.  
Aşıklık geleneğinin yaşaması ve kitlelere ulaşabilmesi adına yıllarca 
elimden geldiğince hizmet etmeye, katkıda bulunmaya çalıştım.Yurdumuzun bir 
çok ilinde ve ilçesinde Aşıklar Gecesi düzenledim, yönettim ve aşık olarak 
Konya Aşıklar Bayramı dahil bir çoğuna katıldım. İnceleme ve araştırmalar 
yaptım. Türk Halk Şiiri ve Aşıklık Geleneği hakkında bir kitap hazırlığım 
var.  
Bütün bu anlattıklarımdan şuraya gelmek istiyorum. Bu gruba üstat Mustafa 
Ceylan'ın isteği üzerine katıldım. Bir kenarda durup izlemeyi beceremedim. 
İstedim ki ben de burada bir başka pencere açarak katkıda bulunayım. Bu 
yüzden atışmayı başlattık.Geleneğin aslında yani Aşık Fasılarında atışmaya 
çok sonra geçilir. Ama ben ilgi çekici olması açısından  
ortadan başladım.Tabiki atışmanın belli kuralları vardır.Bir ayağa (uyak) 
bağlı olarak yapılır.Ayaktan çıkan aşık yenik sayılır ve sazını rakibine 
teslim eder.  



Kaldı ki atışma içerisinde tekellüm, muamma, nazire yapma çeşitler vardır. 
Bir ayak iki sefer kullanılmaz.Yani bir aşık ayakta 'bal'ı kullandıysa 
diğer kullanamaz.  
Bakın koşma deyip geçiyoruz. Kafiye düzeni yönünden düz koşma, koşma 
şarkı,ayaklı koşma, zincirleme koşma,zincirbent ayaklı koşma,musammat 
koşma,yedekli koşma, tecnis gibi çeşitlere ayrılır. Bu sadece koşma için bu 
kadar.Düşünün gerisini.  
Sakın ukalalık yaptığım sanılmasın bu benim öğretmenlikten gelen 
alışkanlığım affınıza sığınyorum.  
Sayın Nabi Taşçıoğlu arkadaşımız bu konuları birilerinin anlatması 
gerektiğini  
belirtmiş.Okuyunca bunları yazmadan edemedim.Bu konuya talip olduğum 
sanılmasın. Buna ne zamanım var nede bilgisayarla olan ilişkim yeterli.  
Durduk yerde bir sürü gevezelik ettim başınızı ağrıttım.Üstelik bu konuyu 
burada bu kadar sık görmek istemeyen arkadaşlarımız olabilir.Onlara da 
saygı duyuyorum.  
Sözün kısası zaman zaman atışma yine yapılsın ama diğer konularda da 
örnekler verilsin. Fakat bütün bunları yaparken sıkıcı olmadan yapalım 
derim.  
Belki bazı arkadaşlara üslup ve tavrım ters gelebilir diye başta bir not 
yazmıştım. Tekrarlamak istiyorum. Ben asla ve asla iyi bir şairim 
demiyorum,ustayım demiyorum. Ortalığı hareketlendirmek için şöyle asarım 
böyle keserim edalarında bulundum.Yanlış anlaşılmak istemem.  
Başınızı ağrıttım özür dilerim. 
  
 
Kimden : Mustafa Ceylan (Bay, 52)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 9.8.2004 19:12 (GMT +2:00) 
  

   
 Konu : Yn: [mustafa-ceylan-..] Taşlama - ORTALIK KARIŞACAK MI? 
  
Bekleyin bu atışmalara cevabımı vereceğim. Geldim  
, buradayım... Hele şu mesajları bir okuyayım, ondan sonra...  
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: M. Nadi Taşçıoğlu  
Alan: (grup üzerinden) Mustafa Ceylan  
Tarih: 09.08.2004 12:07:00  
Konu: [mustafa-ceylan-..] Taşlama - ORTALIK KARIŞACAK MI?  
----------  
GİTTİ  
 
Yol açtı ustalar haydi toplanın  
Rasim narasını sallayıp gitti  
Adınız yok ise burda adlanın  
Nadi, Nabi oldu, yok olup gitti  
 
Babam tekbir ile Nadi demişti  
Ustalar nedense Nabi’ye çekti  
Kurrada kısmete naiblik çıktı  
Beratı Köroğlu katlayıp gitti  
 
Kantara işiniz düşmesin sakın  
Diyetler tarifler sizlere yakın  
Seksen okka eder şu tığa bakın  
Rasim’in peşinden atlayıp gitti  
 
Büyüğe, ustaya saygımız yitmez  



İrşadi İnce’nin ardından gitmez  
Bolat’ın Ceylan’a nefesi yetmez  
Asım ortalıktan kaybolup gitti  
 
Bu Köroğlu atar durur kendince  
Kül yutmayan koç yiğitler yetince  
Ensesinde türlü sesler bitince  
Tası tarağını toplayıp gitti  
 
Ceylan usta kayıp oldu bu ara  
Bu sesleri biri ona duyura  
Dediler ki; vali oldu Mısır’a  
Sesini soluğu saklayıp gitti  
 
İnce bir dost sabit oldu meclise  
Ses verse de ağar döner nergise  
Doldu zaman o da yakın terhise  
Gülşenden kendini aklayıp gitti  
 
Antalya’yı mesken ettim bekledim  
Kayseri’yi eski şehre ekledim  
Hepinizi bu meydanda denkledim  
Denginiz kervana yüklenip gitti  
 
Söz ustası bunca yiğit meydanda  
Öğrenecek ne çok şey var ortada  
Nadi garip bir mübtedi alanda  
Kitabı sırtına yükleyip gitti  
 
 
Sevgili Dostlar;  
Üstad Rasim Köroğlu’nun başlatmış olduğu taşlama, aşıklık geleneği içinde 
yapılan ve yaşatılmaya çalışılan bir uygulama. Ancak takdir edileceği gibi 
bendeniz dahil bir çok dostumuz bu gelenekten gelmediği için, bu 
uygulamanın tekniği, usulü, şekli, muhtevası, vb. hakkında yeterli bilgiye 
sahip değiliz. Hececi bir mübtedi şair olarak en azından ben öyleyim. Bu 
gelenekten gelen, eli nesre de yatkın olan dostlarımız, bu atışma 
sırasında, yapılan atışma ekinde veya ayrı bir yazı ile bu konuda bizleri 
bilgilendirirse sevinirim.  
Ayrıca taşlama mesajları ile ilgili bir önerim var. Taşlamaya katılanlar 
aynı konu adını kullanırsa yazılan mesajlar arasından taşlamayı daha kolay 
takip edebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü taşlamayı yeni takip etmeye 
başlayanlar en baştan almak isteyeceklerdir, katılanlar ise taşlamayı zaman 
zaman geri dönüşlerle okumak isteyebilirler. Bu yüzden taşlamaya katılanlar 
mesajın konusuna “Taşlama” başlığı ve ekler yapabilirler mesela.  
Saygılarımla  
M. Nadi Taşçıoğlu 
 
Kimden : ÖZMENEM (Bay, 41)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 9.8.2004 18:03 (GMT +2:00) 
  

   
 Konu : MADEM ORTALIK KARIŞTI,BUYRUN ÖYLEYSE 
  
RASİM USTAMIN AFFINA SIĞINARAK......  
 
Duyduk Türkmen Yurdu Eskişehir'de  
Kanatsız kuyruksuz uçanlar varmış  
Kıspetsiz dolaşıp ermeydanında  
Rakipsiz kürsüye çıkanlar varmış  
 



Aşıklar anlarmış adam hasından  
Alimin ilminden cahil hırsından  
Güya biçarenin titrek sesinden  
Korkupta meydandan kaçanlar varmış  
 
Kimini öldürüp kimini vurup  
Kimine kiloyla bir yedek bulup  
Sabitle ceylanı kenara koyup  
Kibirle kendinden geçenler varmış  
 
Üç beş satır yazmış garip fukara  
Meydanı boş bulmuş atıyor nara  
Pehlivan Özmen'e gelince sıra  
Korkudan dizüstü çökenler varmış  
 
ÖZMENEM huyumdur çatmam çürüğe  
Değer vermem kıyafete çarığa  
Sizin elde benim gibi çırağa  
Muhabbetle kucak açanlar varmış  
 
 
ÖNEMLİ NOT:Dilimin döndüğü kadar atışmanıza iştirak etmeye  
çalıştım,sürç-ü lisan ettimse affınıza sığınırım.SAYGILARIMLA  
İlyas Özmen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
  

 Kimden : bardahan*Barış aRDaHaN (Bay, 27)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 9.8.2004 12:57 (GMT +2:00) 
  

   

 Konu : Yn: [mustafa-ceylan-..] Taşlama - ORTALIK KARIŞACAK MI? EVET 
:) 

  
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: M. Nadi Taşçıoğlu  
Alan: (grup üzerinden) bardahan*Barış aRDaHaN  
Tarih: 09.08.2004 12:07:00  
Konu: [mustafa-ceylan-..] Taşlama - ORTALIK KARIŞACAK MI?  
----------  
GİTTİ  
 
Yol açtı ustalar haydi toplanın  
Rasim narasını sallayıp gitti  
Adınız yok ise burda adlanın  
Nadi, Nabi oldu, yok olup gitti  
 



Babam tekbir ile Nadi demişti  
Ustalar nedense Nabi’ye çekti  
Kurrada kısmete naiblik çıktı  
Beratı Köroğlu katlayıp gitti  
 
Kantara işiniz düşmesin sakın  
Diyetler tarifler sizlere yakın  
Seksen okka eder şu tığa bakın  
Rasim’in peşinden atlayıp gitti  
 
Büyüğe, ustaya saygımız yitmez  
İrşadi İnce’nin ardından gitmez  
Bolat’ın Ceylan’a nefesi yetmez  
Asım ortalıktan kaybolup gitti  
 
Bu Köroğlu atar durur kendince  
Kül yutmayan koç yiğitler yetince  
Ensesinde türlü sesler bitince  
Tası tarağını toplayıp gitti  
 
Ceylan usta kayıp oldu bu ara  
Bu sesleri biri ona duyura  
Dediler ki; vali oldu Mısır’a  
Sesini soluğu saklayıp gitti  
 
İnce bir dost sabit oldu meclise  
Ses verse de ağar döner nergise  
Doldu zaman o da yakın terhise  
Gülşenden kendini aklayıp gitti  
 
Antalya’yı mesken ettim bekledim  
Kayseri’yi eski şehre ekledim  
Hepinizi bu meydanda denkledim  
Denginiz kervana yüklenip gitti  
 
Söz ustası bunca yiğit meydanda  
Öğrenecek ne çok şey var ortada  
Nadi garip bir mübtedi alanda  
Kitabı sırtına yükleyip gitti  
 
 
Sevgili Dostlar;  
Üstad Rasim Köroğlu’nun başlatmış olduğu taşlama, aşıklık geleneği içinde 
yapılan ve yaşatılmaya çalışılan bir uygulama. Ancak takdir edileceği gibi 
bendeniz dahil bir çok dostumuz bu gelenekten gelmediği için, bu 
uygulamanın tekniği, usulü, şekli, muhtevası, vb. hakkında yeterli bilgiye 
sahip değiliz. Hececi bir mübtedi şair olarak en azından ben öyleyim. Bu 
gelenekten gelen, eli nesre de yatkın olan dostlarımız, bu atışma 
sırasında, yapılan atışma ekinde veya ayrı bir yazı ile bu konuda bizleri 
bilgilendirirse sevinirim.  
Ayrıca taşlama mesajları ile ilgili bir önerim var. Taşlamaya katılanlar 
aynı konu adını kullanırsa yazılan mesajlar arasından taşlamayı daha kolay 
takip edebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü taşlamayı yeni takip etmeye 
başlayanlar en baştan almak isteyeceklerdir, katılanlar ise taşlamayı zaman 
zaman geri dönüşlerle okumak isteyebilirler. Bu yüzden taşlamaya katılanlar 
mesajın konusuna “Taşlama” başlığı ve ekler yapabilirler mesela.  
Saygılarımla  
M. Nadi Taşçıoğlu  
 
 
TAŞLAMA../ M. Nadi Taşçıoğlu  



 
Açılan yoldan ayağı olan yedek gider  
Yollar yüremekle değil yürekle biter  
Namı olmayan destur alır Nüfusa gider  
Taşçıoğlu taş taşımayla yürek yorulmaz gayri  
 
Tekbir ile Nadi diyene söz olmaz  
Karınca ile arpa yanyana durmaz  
Kurrayla kısmetle erbap olunmaz  
Taşçıoğlu Ceylan'a bir uğra gayri  
 
Kantarla tartıyla kilo tartılmaz  
Doktordaki diyetle balık yutulmaz  
Tığ ile örülen kazak vücuda uymaz  
Taşçıoğlu İrşadi geldi öte dur gayri  
 
İnce Üstadla Rasim Köroğlu geldi meydana  
Bolat ile Taşçıoğlu durdu divana  
Ceylan ile Asımı aşkolsun bulana  
Taşçıoğlu gülşenden aklandı gayri  
 
Bunca sene çırak oldum bekledim  
Yediğim taşları evimin duvarına ekledim  
Rasim ile İce Üstadı bekledim  
Bolat ile Ceylanla sen uğraş gayri...  
 
Barış aRDaHaN 
 
 
Kimden : M. Nadi Taşçıoğlu (Bay, 43)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 9.8.2004 12:07 (GMT +2:00) 
  

   
 Konu : Taşlama - ORTALIK KARIŞACAK MI? 
  
GİTTİ  
 
Yol açtı ustalar haydi toplanın  
Rasim narasını sallayıp gitti  
Adınız yok ise burda adlanın  
Nadi, Nabi oldu, yok olup gitti  
 
Babam tekbir ile Nadi demişti  
Ustalar nedense Nabi’ye çekti  
Kurrada kısmete naiblik çıktı  
Beratı Köroğlu katlayıp gitti  
 
Kantara işiniz düşmesin sakın  
Diyetler tarifler sizlere yakın  
Seksen okka eder şu tığa bakın  
Rasim’in peşinden atlayıp gitti  
 
Büyüğe, ustaya saygımız yitmez  
İrşadi İnce’nin ardından gitmez  
Bolat’ın Ceylan’a nefesi yetmez  
Asım ortalıktan kaybolup gitti  
 
Bu Köroğlu atar durur kendince  
Kül yutmayan koç yiğitler yetince  
Ensesinde türlü sesler bitince  
Tası tarağını toplayıp gitti  



 
Ceylan usta kayıp oldu bu ara  
Bu sesleri biri ona duyura  
Dediler ki; vali oldu Mısır’a  
Sesini soluğu saklayıp gitti  
 
İnce bir dost sabit oldu meclise  
Ses verse de ağar döner nergise  
Doldu zaman o da yakın terhise  
Gülşenden kendini aklayıp gitti  
 
Antalya’yı mesken ettim bekledim  
Kayseri’yi eski şehre ekledim  
Hepinizi bu meydanda denkledim  
Denginiz kervana yüklenip gitti  
 
Söz ustası bunca yiğit meydanda  
Öğrenecek ne çok şey var ortada  
Nadi garip bir mübtedi alanda  
Kitabı sırtına yükleyip gitti  
 
 
Sevgili Dostlar;  
Üstad Rasim Köroğlu’nun başlatmış olduğu taşlama, aşıklık geleneği içinde 
yapılan ve yaşatılmaya çalışılan bir uygulama. Ancak takdir edileceği gibi 
bendeniz dahil bir çok dostumuz bu gelenekten gelmediği için, bu 
uygulamanın tekniği, usulü, şekli, muhtevası, vb. hakkında yeterli bilgiye 
sahip değiliz. Hececi bir mübtedi şair olarak en azından ben öyleyim. Bu 
gelenekten gelen, eli nesre de yatkın olan dostlarımız, bu atışma 
sırasında, yapılan atışma ekinde veya ayrı bir yazı ile bu konuda bizleri 
bilgilendirirse sevinirim.  
Ayrıca taşlama mesajları ile ilgili bir önerim var. Taşlamaya katılanlar 
aynı konu adını kullanırsa yazılan mesajlar arasından taşlamayı daha kolay 
takip edebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü taşlamayı yeni takip etmeye 
başlayanlar en baştan almak isteyeceklerdir, katılanlar ise taşlamayı zaman 
zaman geri dönüşlerle okumak isteyebilirler. Bu yüzden taşlamaya katılanlar 
mesajın konusuna “Taşlama” başlığı ve ekler yapabilirler mesela.  
Saygılarımla  
M. Nadi Taşçıoğlu 
 
Kimden : sabitince (Bay, 50)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 8.8.2004 23:24 (GMT +2:00) 
  

   
 Konu : Yn: [mustafa-ceylan-..] Eğer Antalya Meydansa 
  
İster isen senin yolun,  
Düşer meydana meydana.  
Bilmem acep nolur halın,  
Şaşar meydana meydana.  
 
Sivri dille gelir isen,  
Bu meydanda ölür isen,  
Eğer haddin bilir isen,  
Taşar meydana meydana.  
 
Aman fazla çoşup taşma,  
Sen sen ol çizmeyi aşma,  
Üstad Rasim'e bulaşma,  
Deşer meydana meydana.  
 



Derdiyin dermanı sende,  
İyi koru canın tende,  
Kepirtirler o setende,  
Şişer meydana meydana.  
 
Şeyh değilim ki uçuram,  
Kaf dağından mı aşıram,  
Oflu Hoca'ya kaçıram,  
Düşer meydana meydana.  
 
Gül isen kokun nerede,  
Salını gördüm derede,  
Üfürürler bir kerede,  
Aşar meydana meydana.  
 
Arıyısan bal isterim,  
Kamil isen hal isterim,  
İnce'cik bir yol isterim,  
Koşar meydana meydana  
 
Sabit İnce Kayseri 8.8.2004 
 
 
 Kimden : sabitince (Bay, 50)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 8.8.2004 22:49 (GMT +2:00) 
  

   
 Konu : Yn: [mustafa-ceylan-..] ORTALIK KARIŞAŞACAK 
  
GİTTİ  
-Büyük usta Rasim Köroğlu'na-  
Duyunca naranı Eskişehirden,  
Bedenim ikiye bölündü gitti.  
Ustamız vurunca beşibir yerden,  
İnce bu meydandan silindi gitti.  
 
İrşadi'nin sazı nasıl ötecek,  
Dumanım kalmadı inan tütecek,  
Köroğlu'yu bırak Ayvaz yetecek,  
Bolat da ortada salındı gitti.  
 
Asım'ın Simav'dan gelmiyor sesi  
Ceylan'ın naradan çıkmaz nefesi,  
Bilmem ki nasıldır Nabi cüssesi,  
hesapsız kantara alındı gitti.  
 
Şükür ki bizleri koydun kenara,  
Nasıl kapanırdı açsaydın yara,  
icabıma bakma nolur bu ara,  
Kısbetim meydanda çalındı gitti.  
 
Bu gelenek senle sürüp gidecek,  
Beklerim ki Rasim düğün edecek,  
İnce Aşık yanar kor'u nidecek,  
Aşkın ateşinde bilindi gitti.  
 
SABİT İNCE Kayseri 8.8.2004 
 
Kimden : bardahan*Barış aRDaHaN (Bay, 27)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 8.8.2004 22:27 (GMT +2:00) 



  

   
 Konu : Yn: [mustafa-ceylan-..] ORTALIK KARIŞAŞACAK 
  
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: Rasim Köroğlu  
Alan: (grup üzerinden) bardahan*Barış aRDaHaN  
Tarih: 08.08.2004 18:56:00  
Konu: [mustafa-ceylan-..] ORTALIK KARIŞAŞACAK  
----------  
Sevgili arkadaşlar,  
Beş kişiye bir taşlama yazdım Sabit ile Mustafa cevap verdi.Bolat, sadece 
bir kıta yazdı, İraşdi ile Asım ortada yok. Nabi Taşcıoğlu arkadaşımız 
katıldı bu arada atışmaya. Evet bu iş kızışmaya başladı. Amacım da buydu 
zaten.  
GİTTİ  
Atınca narayı Eskişehirden,  
İkisi ortadan silindi gitti.  
Bir kılıç salladım beşine birden,  
Garipler ikiye bölündü gitti.  
 
İrşadi ötmeyen saza benziyor,  
Süzülen gelinlik kıza benziyor,  
Avcının vurduğu kaza benziyor,  
Kuyruğu, kanadı yolundu gitti.  
 
Açar açmaz kapanıyor çenesi,  
Dünyada kalmamış arıtk hevesi,  
Ölü gibi çıktı Bolat'ın sesi,  
Yaşarken namazı kılındı gitti.  
 
Kimine kardeştir, kimine abi,  
Belki çok yaşlıdır, belki de sabi,  
Kantarda yüz okka gelirse nabi,  
Asım'ın yedeği bulundu gitti.  
 
Sabit'le Ceylan'ı koydum kenara,  
Fırsatı verirsem açarlar yara,  
İcabına bakarım ben bir ara,  
İkisi listeye alındı gitti.  
 
Bu gelenek yıllar yılı işledi,  
Nice aşık nicesini taşladı,  
Rasim der ki güreş yeni başladı,  
Yiğitler meydana salındı gitti.  
RASİM KÖROĞLU  
 
 
 
))))(  
 
****Taşlama / Rasim Köroğlu ***  
 
 
Fazla atma nara Eskişehir yolun bilmez  
İki ortadan bölününce direk gibi durmaz  
Bir kılıç sallamayla beş kişi ölmez  
Dostlar sen sevinesin diye ikiye bölündü  
 
İrşadi öyle boş saz gibi ötmez  



Süzülen gelinlik kız başlık almadan tütmez  
Avcının vurduğu kaz yeniden tüy tutmaz  
Kuyruğu kanadı sen yol gayri  
 
Açar açmaz kapanıyor çenesi  
Dünyada kalmamış demişsin hevesi  
Sen yaşa diye ölü gibi çıkar Bolat Hoca'nın sesi  
Yaşarken namaz kılmaya pir olmak gerekir....  
 
Kimi kardeş bilir kimi abi  
Görmek isteyen görür yaşlı yada sabi  
Kantar bozuksa ne yapsın nabi  
Asım'ın yedeği yanında kul oldu gitti  
 
Sabit ustamla Ceylanı koyma kenara  
Fırsat verme aman kapanmaz yara  
İcabına bakarken selam söyle yare  
İki üstad topa tutmaya görsün....  
 
Barıştır sözüm gelenek bâşım üstüne  
Sözden korkan yelek giysin üstüne  
Gönlüm der ki güreş olmaz üstüne...  
Affınıza sığınarak bende meydana çıktım...  
 
Barış Ardahan 
 
 
Kimden : Rasim Köroğlu (Bay)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 8.8.2004 18:56 (GMT +2:00) 
  

   
 Konu : ORTALIK KARIŞAŞACAK 
  
Sevgili arkadaşlar,  
Beş kişiye bir taşlama yazdım Sabit ile Mustafa cevap verdi.Bolat, sadece 
bir kıta yazdı, İraşdi ile Asım ortada yok. Nabi Taşcıoğlu arkadaşımız 
katıldı bu arada atışmaya. Evet bu iş kızışmaya başladı. Amacım da buydu 
zaten.  
GİTTİ  
Atınca narayı Eskişehirden,  
İkisi ortadan silindi gitti.  
Bir kılıç salladım beşine birden,  
Garipler ikiye bölündü gitti.  
 
İrşadi ötmeyen saza benziyor,  
Süzülen gelinlik kıza benziyor,  
Avcının vurduğu kaza benziyor,  
Kuyruğu, kanadı yolundu gitti.  
 
Açar açmaz kapanıyor çenesi,  
Dünyada kalmamış arıtk hevesi,  
Ölü gibi çıktı Bolat'ın sesi,  
Yaşarken namazı kılındı gitti.  
 
Kimine kardeştir, kimine abi,  
Belki çok yaşlıdır, belki de sabi,  
Kantarda yüz okka gelirse nabi,  
Asım'ın yedeği bulundu gitti.  
 
Sabit'le Ceylan'ı koydum kenara,  
Fırsatı verirsem açarlar yara,  



İcabına bakarım ben bir ara,  
İkisi listeye alındı gitti.  
 
Bu gelenek yıllar yılı işledi,  
Nice aşık nicesini taşladı,  
Rasim der ki güreş yeni başladı,  
Yiğitler meydana salındı gitti.  
RASİM KÖROĞLU 
 
Kimden : ÖZMENEM (Bay, 41)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 8.8.2004 14:47 (GMT +2:00) 
  

   
 Konu : Eğer Antalya Meydansa 
  
Meydana  
 
 
Çok isterim düşer m'ola  
Yolum meydana-meydana  
Biraz sivri sığar m'ola  
Dilim meydana-meydana  
 
Coşar isem tozuturum  
Büyük-küçük gözetirim  
Gelemezsem uzatırım  
Kolum meydana-meydana  
 
Derdim çoktur sorulur mu?  
Acep derman bulunur mu?  
Örtü diye serilir mi?  
Hal-ım meydana-meydana  
 
Söylen beni uçursunlar  
Dağdan dağa aşırsınlar  
Ölür isem taşısınlar  
Salım meydana-meydana  
 
Ustalarım hekim olsun  
Dertlerime deva bulsun  
Dikenlerim bende kalsın  
Gülüm meydana-meydana  
 
ÖZMENEM der divan kurun  
Ben arıyım sırrım sorun  
Zehirimden uzak durun  
Balım meydana-meydana  
 
 
 
(Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi Grubunda  
okuduğum meydan şiirlerinden etkilenerek yazdım.Amacım  
atışmaya katılmak değil sadece eşlik etmektir.Saygılarımla)  
NOT:Şiirdeki ''Meydan''kelimesini Antalya'nın yerine kullandım.  
 
İlyas Özmen 
 
Kimden : nurten altinok (Bayan)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 8.8.2004 14:37 (GMT +2:00) 
  

   



 Konu : Antalya Altın Portakal Şiir Festivali 
  
Antalya Altın Portakal Şiir Festivali  
 
Antalya’da şiirler açacak bugün  
Antalya’da mis kokulu tomurcuk gül  
Sinecek güllere şiirin kokusu  
Antalya’da şiir, şiir kokacak bugün  
 
Kimi tebessüm olacak dudaklarda  
Kimi seste yükselecek kahkahaya  
Kimi yürekte gözyaşında akacak  
Antalya’da, şiir konuşacak bugün  
 
Kilim kilim döşenmiş, desen desen gül  
Mısra mısra okunmuş, kıt’a kıt’a gül  
Mavi, yeşil, deniz, bulut, gül bezenmiş  
Antalya’da, şiir dokunacak bugün  
 
Şiir olmuş şairinde ozanında  
Uzanmış bir eli kutsal destanlarda  
Söz olmuş gül, mızrabında sazında  
Antalya’da, şiir yaşanacak bugün  
 
Şair sese geldi, ozanım türküye  
Antalya da dile geldi GÜLLÜK diye...  
 
 
 
Mustafa Ceylan' a saygı ve sevgilerle 
 
Kimden : Bolat ÜNSAL (Bay, 44)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 8.8.2004 02:16 (GMT +2:00) 
  

   
 Konu : Yn: [mustafa-ceylan-..]YENİ KATILIMLAR 
  
Şölenimize katılacak açıklanmamış dostlarımız  
 
Muhsine İPEK  
Güler YILMAZ (Kütahya Şiir Sevenler Der.Baş.)  
İsa KAHRAMAN  
Prof.Dr.Himmet KARAZEYBEK  
 
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: M. Nadi Taşçıoğlu  
Alan: (grup üzerinden) Bolat ÜNSAL  
Tarih: 08.08.2004 02:08:00  
Konu: [mustafa-ceylan-..] Taşlama. Rasim Köroğlu ve rakiplerine  
----------  
Rasim Köroğlu'nun Söz meydanına ve atışmalarına saygılarımla.  
 
Bir deli bir taş fırlattı  
Düşüverdi kor meydana  
Nice âkil adım attı  
Girdi bir çok er meydana  
 
Köroğlu nam deli aşık  



Sanmayın ki o bir kaçık  
Ardından o başı açık  
Ceylan düştü pır meydana  
 
 
Onca gayret arasında  
Gecenin tam yarısında  
Köroğlu’nun çağrısında  
Koşup geldi bu meydana  
 
İnce usta durmaz tekin  
Hemen sözü ona verin  
O söylesin sizler yerin  
Kendi gelir o meydana  
 
Kayseri’den kendi gelip  
Her meydanda yer beğenip  
Nice usta dili yenip  
Tuğun diker bu meydana  
 
Bolat inlermiş Kemer’de  
Durup dinlermiş her yerde  
Dilde bir kıtalık perde  
Açıp daldı bu meydana  
 
İrşadi’den ses çıkmadı  
Köroğlu’ndan kıl kapmadı  
Bir tek kelam, söz yapmadı  
Gelir mi ki o meydana?  
 
Asım Kısbet durur geri  
Bu meydanda onun yeri  
Varsa eğer koşup beri  
Dalar belki bu meydana  
 
Bu seyirlik perde mi ki?  
Beş ileri olur mu ki?  
Şair, aşık durur mu ki?  
Vurdunuz bir ket meydana  
 
Gelen gelir kalan kalır  
Yiğit ölür namı kalır  
Köroğlu’na yer mi kalır?  
Biz de attık post meydana  
 
Nadi der ki; söz nihandır  
Önce saygı sonra şandır  
Her bir hece bir nişandır  
Nişanını dik meydana 
  
 
 
Kimden : Bolat ÜNSAL (Bay, 44)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 8.8.2004 02:02 (GMT +2:00) 
  

   
 Konu : Yn: [mustafa-ceylan-..]AHMET ÜNAL' A 
  
Yaşam üç beş adım yoldur  
Sayıyorsun Ahmet kardeş  
Yürüyen var yatanlar var  



Görüyorsun Ahmet kardeş  
 
Dünya denen yalan bahçe  
Her bir dilde ayrı lehçe  
Gönül kırk yamalı bohça  
Örüyorsun Ahmet kardeş  
 
Çiçek benim yüreğimde  
Selam her an dudağımda  
Zakkum açmaz toprağımda  
Biliyorsun Ahmet kardeş  
 
Türkü söyler ulupınar  
Yaprak döker koca çınar  
Hasret yara gibi kanar  
Sarıyorsun Ahmet kardeş  
 
Kanat çırpar kuşlarımız  
Yanar hep ışıklarımız  
Unutmamış dostlarımız  
Yazıyorsun Ahmet kardeş  
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: ahmetünal / GÜLLÜK Dergisi Grup Sözcüsü  
Alan: (grup üzerinden) Bolat ÜNSAL  
Tarih: 04.08.2004 23:23:00  
Konu: [mustafa-ceylan-..] Neredesin?  
----------  
Bukle bukle çiçekler arasında mısın?  
Zakkumlara mı sarıldın yoksa...  
Bugüne dek sesin çıkmadı  
Ev-iş-aş dedin  
Anladık hadi  
Bir selam da mı yok mübarek  
Bir selam? ...  
 
Ulupınar'da su akar da akar,  
Bir su ki yüreğimden  
Dost deresine doğru...  
Su ol, ateş olma demişti bir büyüğüm  
Toprak olmak bize düştü, nideyim?  
 
Bilirsin Bolat dost, hem iyi bilirsin  
Hani şu Ulupınar çınarları var ya  
Hep dik durur  
Dimdik  
Asırlar bir şey alamadı çınar yüreğinden  
Kuşlar tünedi dallarına  
Yuva yaptılar...  
Gölgesinde oturdu bütün aşıklar  
Şarkılar söylediler  
Çınar onlarla mutlu oldu  
Çınar onlarla güçlü...  
 
Ya sen, ya sen?  
Söyle, de hadi bana?  
Su akıyor mu? Kuş uçuyor mu?  
Ya o geceyi saran ışıklar  
Ya o şırıltılar nerdeler?  



Ya sen?  
Ya sen nerdesin? ...  
 
-Bu birinci bölüm dü....  
Dostlar...  
Kayıp ilanı verdiğimiz Kemer ULUPINAR' civarında kaybettiğimiz dosta... 
  
 
 
 

 Kimden : Mustafa Ceylan (Bay, 52)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 10.8.2004 00:44 (GMT +2:00) 
  

   
 Konu : Yn: [mustafa-ceylan-..] Dörtlükler Dörtlükler 
  
11 Eylül sabahında  
Bekliyorum Antalya' da  
Arada birt canda canda  
Yokluyorum Antalya' da...  
 
Dosta adadım kalbimi  
Armağan edip gecemi  
Yiğidim'le Şahin'imi  
Bekliyorum Antalya' da...  
 
Ozan ozan mızrap mızrap  
Gönül gülşen, beden harap  
Akdenizle mehtap mehtap  
Bekliyorum Antalya' da...  
 
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: HarunYigit  
Alan: (grup üzerinden) Mustafa Ceylan  
Tarih: 10.08.2004 00:27:00  
Konu: [mustafa-ceylan-..] Dörtlükler Dörtlükler  
----------  
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: Mustafa Ceylan  
Alan: (grup üzerinden) HarunYigit  
Tarih: 10.08.2004 00:20:00  
Konu: Yn: Yn: [mustafa-ceylan-..] Destur verin gelene  
---  
İçimizin gurbetiydin  
Gönlümüzün sohbetiydin  
Dilimizin şerbetiydin  
Selam olsun bizden sana  
 
İnan dostum yanındayız  
Dilde değil canındayız  
Antalya' dan yıldız yıldız  
Selam olsun bizden sana  
 
Mustafa CEYLAN-Antalya  
 
 
 



========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: Vedat Şahin  
Alan: (grup üzerinden) Mustafa Ceylan  
Tarih: 09.08.2004 23:51:00  
Konu: Yn: [mustafa-ceylan-..] Destur verin gelene  
-  
Destur için minnettarım  
Ozan degil hizmetkarım  
Ustalara hürmetkarım  
Selam olsun bizden size  
 
Gurbet elde bir garibim  
Dilden yana muzdaribim  
Muhabbettir ızdırabım  
Selam olsun bizden size  
 
Vedat Şahin  
 
 
 
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: '_Y@lnızlık Senfonisi_'  
Alan: (grup üzerinden) Vedat Şahin  
Tarih: 09.08.2004 23:06:00  
Konu: [mustafa-ceylan-..] Destur verin gelene  
-  
Gönül sohbet ister  
Kahve bahane  
Atışlamarsa şahane  
Hele durun  
Destur verin gelene  
Vedat ŞAHİN'i dinleyelim  
Gönül güzelliğiyle....  
 
Sayın Şahin'den sayfaya bir ses istesem olur mu acaba?  
Saygılar 
 
 
  

 Kimden : M. Nadi Taşçıoğlu (Bay, 43)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 10.8.2004 07:27 (GMT +2:00) 
  

   
 Konu : Yn: BİR AÇIKLMA 
  
Sevgili Köroğlu  
 
Verdiğiniz bilgiler en azından benim için çok önemli idi. Sanırım bir çok 
arkadaşımızın da ilgisini çekmiştir. Ancak bu açıklamanın yeterli 
kalacağını sanmıyorum. Muhakkak devamı gelmelidir. Burada önemli olan bir 
başka husus, bu tür öğretici, konulara açıklık getirici mesajların, mesaj 
listeleri altında kaybolmamasıdır. Bu ve bundan sonra yapacağınız 
bilgilendirici açıklamalar dilerim arşive alınır ve kalıcı olur. İnşallah 
devamı da gelir.  
 
Teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.  
M. Nadi Taşçıoğlu  



 
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: Rasim Köroğlu  
Alan: Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
Tarih: 09.08.2004 21:59:00  
Konu: BİR AÇIKLMA  
----------  
Sevgili arkadaşlar,  
Başta bizleri böyle güzel bir grup halinde bir araya getiren üstat Mustafa 
Ceylan'a ve burada görmekten mutlu olduğum arkadaşım üstat Sabit İnce'ye  
teşekkür ederim. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlarım.  
Aşıklık geleneğinin yaşaması ve kitlelere ulaşabilmesi adına yıllarca 
elimden geldiğince hizmet etmeye, katkıda bulunmaya çalıştım.Yurdumuzun bir 
çok ilinde ve ilçesinde Aşıklar Gecesi düzenledim, yönettim ve aşık olarak 
Konya Aşıklar Bayramı dahil bir çoğuna katıldım. İnceleme ve araştırmalar 
yaptım. Türk Halk Şiiri ve Aşıklık Geleneği hakkında bir kitap hazırlığım 
var.  
Bütün bu anlattıklarımdan şuraya gelmek istiyorum. Bu gruba üstat Mustafa 
Ceylan'ın isteği üzerine katıldım. Bir kenarda durup izlemeyi beceremedim. 
İstedim ki ben de burada bir başka pencere açarak katkıda bulunayım. Bu 
yüzden atışmayı başlattık.Geleneğin aslında yani Aşık Fasılarında atışmaya 
çok sonra geçilir. Ama ben ilgi çekici olması açısından  
ortadan başladım.Tabiki atışmanın belli kuralları vardır.Bir ayağa (uyak) 
bağlı olarak yapılır.Ayaktan çıkan aşık yenik sayılır ve sazını rakibine 
teslim eder.  
Kaldı ki atışma içerisinde tekellüm, muamma, nazire yapma çeşitler vardır. 
Bir ayak iki sefer kullanılmaz.Yani bir aşık ayakta 'bal'ı kullandıysa 
diğer kullanamaz.  
Bakın koşma deyip geçiyoruz. Kafiye düzeni yönünden düz koşma, koşma 
şarkı,ayaklı koşma, zincirleme koşma,zincirbent ayaklı koşma,musammat 
koşma,yedekli koşma, tecnis gibi çeşitlere ayrılır. Bu sadece koşma için bu 
kadar.Düşünün gerisini.  
Sakın ukalalık yaptığım sanılmasın bu benim öğretmenlikten gelen 
alışkanlığım affınıza sığınyorum.  
Sayın Nabi Taşçıoğlu arkadaşımız bu konuları birilerinin anlatması 
gerektiğini  
belirtmiş.Okuyunca bunları yazmadan edemedim.Bu konuya talip olduğum 
sanılmasın. Buna ne zamanım var nede bilgisayarla olan ilişkim yeterli.  
Durduk yerde bir sürü gevezelik ettim başınızı ağrıttım.Üstelik bu konuyu 
burada bu kadar sık görmek istemeyen arkadaşlarımız olabilir.Onlara da 
saygı duyuyorum.  
Sözün kısası zaman zaman atışma yine yapılsın ama diğer konularda da 
örnekler verilsin. Fakat bütün bunları yaparken sıkıcı olmadan yapalım 
derim.  
Belki bazı arkadaşlara üslup ve tavrım ters gelebilir diye başta bir not 
yazmıştım. Tekrarlamak istiyorum. Ben asla ve asla iyi bir şairim 
demiyorum,ustayım demiyorum. Ortalığı hareketlendirmek için şöyle asarım 
böyle keserim edalarında bulundum.Yanlış anlaşılmak istemem.  
Başınızı ağrıttım özür dilerim. 
 
 
 

 Kimden : Mustafa Ceylan (Bay, 52)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 10.8.2004 00:38 (GMT +2:00) 
  

   
 Konu : Yn: Yn: [mustafa-ceylan-..] Aldim Dostum Bas üstüne 
  
Tekrar hoş geldiniz dostlar...  



Haırlı geceler...  
Nöbetçi ozan ve şair bu gece Iğdırlı Yusuf Bozan' dır canlar...  
Tabii ki şaka efendim...  
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: Vedat Şahin  
Alan: (grup üzerinden) Mustafa Ceylan  
Tarih: 10.08.2004 00:27:00  
Konu: Yn: [mustafa-ceylan-..] Aldim Dostum Bas üstüne  
----------  
Harun Yigit, yigit ozan  
Siir ne ki destan yazan  
Vedat Sahin size kurban  
Olsun gurbet diyarindan  
 
Selam verip saga sola  
Yürüyelim hep kolkola  
Her kim varsa gelsin yola  
Dolsun gaflet diyarindan  
 
Saygilar ve sevgiler efendim...  
 
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: HarunYigit  
Alan: (grup üzerinden) Vedat Şahin  
Tarih: 10.08.2004 00:06:00  
Konu: [mustafa-ceylan-..] Aldim Dostum Bas üstüne  
---  
Vedat Şahin selamını  
Aldım dostum baş üstüne  
Selamına üç beş satır  
Saldım dostum baş üstüne  
 
Almanya’dan ilinize  
Yolum düştü yolunuza  
Yiğit olup kolunuza  
Girdim dostum baş üstüne  
 
Harun Yigit 
 
 
 
  

 Kimden : sabitince (Bay, 50)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 9.8.2004 23:56 (GMT +2:00) 
  

   
 Konu : Yn: Yn: [mustafa-ceylan-..] Destur verin gelene 
  
Hizmetkar o Vedat gelmiş,  
Dostlarını usta bilmiş,  
Gurbet elde garip kalmış,  
Hoş geldin Vedat Şahin'im.  
 
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  



========================================  
Gönderen: Vedat Şahin  
Alan: (grup üzerinden) sabitince  
Tarih: 09.08.2004 23:51:00  
Konu: Yn: [mustafa-ceylan-..] Destur verin gelene  
----------  
Destur için minnettarım  
Ozan degil hizmetkarım  
Ustalara hürmetkarım  
Selam olsun bizden size  
 
Gurbet elde bir garibim  
Dilden yana muzdaribim  
Muhabbettir ızdırabım  
Selam olsun bizden size  
 
Vedat Şahin  
 
 
 
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: '_Y@lnızlık Senfonisi_'  
Alan: (grup üzerinden) Vedat Şahin  
Tarih: 09.08.2004 23:06:00  
Konu: [mustafa-ceylan-..] Destur verin gelene  
---  
Gönül sohbet ister  
Kahve bahane  
Atışlamarsa şahane  
Hele durun  
Destur verin gelene  
Vedat ŞAHİN'i dinleyelim  
Gönül güzelliğiyle....  
 
Sayın Şahin'den sayfaya bir ses istesem olur mu acaba?  
Saygılar 
 
Kimden : Bolat ÜNSAL (Bay, 44)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 7.8.2004 19:16 (GMT +2:00) 
  

   
 Konu : Yn: [mustafa-ceylan-..] RASİM KÖROĞLUNA 
  
Kemerede geldi sesin  
Yine şerbet dolu tasın  
Evelinden neredesin  
Otağını kur meydana  
 
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: Rasim Köroğlu  
Alan: (grup üzerinden) Bolat ÜNSAL  
Tarih: 06.08.2004 02:03:00  
Konu: [mustafa-ceylan-..] BİR TAŞALAMA  
----------  
Sayın arkadaşlar,  



Üstat Mustafa Ceylan şair arkadaşları atıştırıp kendisi kenarda duruyor. 
Aşılık geleneğinde ilşme olarak adlandırılan şiire de bir örnek anlamında 
başta üstat Mustafa Ceylan olmak üzere bazı arkadaşlara ilştim. Onların 
yazacağı cevaba göre atışma başlayacak.Ben halk ozanlığı geleneğinden 
geldiğim için belki üslup ve tavrımı yadırgaya bilirsiniz. Şimdiden özür 
dilerim. Aşık dilinden sorumlu değildir.  
MEYDANA  
Aşık isen Ceylan gardaş,  
Al sazını gel meydana,  
Sakın ola etme telaş,  
Usul usul çal meydana,  
 
Ona buna akıl verme,  
Usulca kişiri kırma,  
Çekilip kenarda durma,  
Önce kendin dal meydana.  
 
Saçın kısa, aklın uzun,  
Görmez ise iki gözün,  
Sabit olsun klavuzun,  
Öyle gitsin yol meydana.  
 
Yağmur diner, hava açar,  
Şapkasızlar kalır naçar,  
Yaz gününde sıcak geçer,  
Gelme sakın kel meydana.  
 
Hani bizim Bolat nerde,  
Sesi çıksın perde perde,  
Boş yatmasın hep Kemer'de,  
Getir onu sal meydana.  
 
İrşadi bey çocuk gibi,  
Aklı sanki azcık gibi,  
Tipi biraz gıcık gibi,  
Gelmesin o kıl meydana.  
 
(Bu dörtlük şair Asım Kısbet'i gruba davet içindir.)  
Göbeğini yaya yaya,  
Asım çıktı yüz okkaya,  
Gelsin yatsın kuluçkaya,  
İşte koydum fol meydana.  
 
Bilirim hayırı,şeri,  
Bu meydanlar koşu yeri,  
Gidemeyen kalsın geri,  
Tez dökülsün nal meydana.  
 
Hedef seçtim beşinizi,  
Bırakmam ki peşinizi,  
Sıkı tutun çişinizi,  
Akıtmayın sel meydana.  
 
Dilim derde sokar beni,  
Her belaya çeker beni,  
Biri kızıp yakar beni,  
Yığılacak kül meydana.  
 
Şiir ile vuruşalım,  
Antalya'da görüşelim,  
Rasim der ki barışalım,  



Atıyorum gül meydana.  
RASİM KÖROĞLU 
 
 
Kimden : sabitince (Bay, 50)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 7.8.2004 00:56 (GMT +2:00) 
  

   
 Konu : Yn: Yn: [mustafa-ceylan-..] BİR TAŞALAMA 
  
MEYDANA  
Aşığım sazım elimde,  
Köroğluca gel meydana,  
Hak kelamıdır dilimde,  
sözlerim gül bu meydana.  
 
Akılım kendime yetmez,  
efkarım başımdan gitmez,  
söyle söyle sözüm bitmez,  
deryalarca dol meydana.  
 
Ceylanlar hep ürkek olur,  
nider eder bir yol bulur,  
Köroğlu'ndan ilham alır,  
Bazen dalar şol meydana.  
 
Klavuz arar dururum,  
dostlara rehber olurum,  
istersen Ayvaz olurum,  
sererim şal bu meydana.  
 
Kellik hakdan değil ona,  
saç mı kalır yana yana,  
Sen eline yak bir kına,  
İsmailce dol meydana.  
 
Bolat boş yatmaz Kemer'de,  
Çoşar durur kan damarda,  
Kim kazanır bu kumarda,  
Ustaları sal meydana.  
 
Köroğlu'sun namın yüce,  
Uyutmadın gece gece,  
İnce sorar halin nice,  
olurum kul bu meydana.  
 
SABİT İNCE Kayseri  
 
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: Mustafa Ceylan  
Alan: (grup üzerinden) sabitince  
Tarih: 06.08.2004 23:45:00  
Konu: Yn: [mustafa-ceylan-..] BİR TAŞALAMA  
----------  
MEYDANA  
 
Aşık değil şairim ben  
Sen sazını çal meydana  



Antalya' da hazır onlar  
Korka korka gel meydana,  
 
Akıl vermek haddim değil,  
Kiriş kırmam, bunu da bil  
Yüreğim var sanki sebil;  
Sen de çeşme ol meydana  
 
Başa değil, içine bak  
Görmez isen gözlüğün tak  
Sabit senden öyle uzak  
Yakınları al meydana  
 
Dinsin yağmur, açsın hava  
Güneş var ya hep bedava  
İflas etmiş ise dava  
Başka yiğit bul meydana  
 
Bolat'ımın derdi ev'dir  
Tuğla- beton, son ödevdir  
Biliyorsun çile devdir  
Kılıcınla dal, meydana  
 
İrşadi' de bak haklısın  
Aklında da hep saklısın  
Biraz fazla meraklısın.  
Düşürecek çul meydana  
 
(Bu dörtlük şair Asım Kısbet'i gruba davet içindir.) Demişsin ama o hüznün 
şairi şimdi Simav' da göbek sallaya sallaya keder satıyor ya da dağıtıyor.. 
 
O kocaman baş pehlivan  
Yüreğinde Edirne, Van  
Hep tabandır, olmaz tavan  
Dökmedikçe dil meydana  
 
Hayrı,şerri öğren gene  
Yaşa, yaşat, azcık dene...  
Baykuş konar pençerene  
Tez dökersin tül meydana.  
 
Hazırız bak beşimiz de  
Köroğlu var döşümüzde  
Ne işin var çişimizde?  
Dökülmesin hâl meydana.  
 
Zindanlara tıka dilin  
Bir üflesem yok kandilin  
Göz yaşıdır şol mendilin;  
Destekçini sal meydana.  
 
Vuruşmaya hazır Ceylan  
Antalya' da bekliyor can  
Sen şiirim, sen heyecan!  
Salla dostum el meydana.  
 
Mustafa CEYLAN  
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: Rasim Köroğlu  



Alan: (grup üzerinden) Mustafa Ceylan  
Tarih: 06.08.2004 02:03:00  
Konu: [mustafa-ceylan-..] BİR TAŞALAMA  
---  
Sayın arkadaşlar,  
Üstat Mustafa Ceylan şair arkadaşları atıştırıp kendisi kenarda duruyor. 
Aşılık geleneğinde ilşme olarak adlandırılan şiire de bir örnek anlamında 
başta üstat Mustafa Ceylan olmak üzere bazı arkadaşlara ilştim. Onların 
yazacağı cevaba göre atışma başlayacak.Ben halk ozanlığı geleneğinden 
geldiğim için belki üslup ve tavrımı yadırgaya bilirsiniz. Şimdiden özür 
dilerim.  
(Bu dörtlük şair Asım Kısbet'i gruba davet içindir.)  
Göbeğini yaya yaya,  
Asım çıktı yüz okkaya,  
Gelsin yatsın kuluçkaya,  
İşte koydum fol meydana.  
 
Bilirim hayırı,şeri,  
Bu meydanlar koşu yeri,  
Gidemeyen kalsın geri,  
Tez dökülsün nal meydana.  
 
Hedef seçtim beşinizi,  
Bırakmam ki peşinizi,  
Sıkı tutun çişinizi,  
Akıtmayın sel meydana.  
 
Dilim derde sokar beni,  
Her belaya çeker beni,  
Biri kızıp yakar beni,  
Yığılacak kül meydana.  
 
Şiir ile vuruşalım,  
Antalya'da görüşelim,  
Rasim der ki barışalım,  
Atıyorum gül meydana.  
RASİM KÖROĞLU 
 
Kimden : Mustafa Ceylan (Bay, 52)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 6.8.2004 23:47 (GMT +2:00) 
  

   
 Konu : TAŞLAMAYA CEVAP-Doğrusu bu 
  
MEYDANA  
 
Aşık değil şairim ben  
Sen sazını çal meydana  
Antalya' da hazır onlar  
Korka korka gel meydana,  
 
Akıl vermek haddim değil,  
Kiriş kırmam, bunu da bil  
Yüreğim var sanki sebil;  
Sen de çeşme ol meydana  
 
Başa değil, içine bak  
Görmez isen gözlüğün tak  
Sabit senden öyle uzak  
Yakınları al meydana  
 



Dinsin yağmur, açsın hava  
Güneş var ya hep bedava  
İflas etmiş ise dava  
Başka yiğit bul meydana  
 
Bolat'ımın derdi ev'dir  
Tuğla- beton, son ödevdir  
Biliyorsun çile devdir  
Kılıcınla dal, meydana  
 
İrşadi' de bak haklısın  
Aklında da hep saklısın  
Biraz fazla meraklısın.  
Düşürecek çul meydana  
 
(Bu dörtlük şair Asım Kısbet'i gruba davet içindir.) Demişsin ama o hüznün 
şairi şimdi Simav' da göbek sallaya sallaya keder satıyor ya da dağıtıyor.. 
 
O kocaman baş pehlivan  
Yüreğinde Edirne, Van  
Hep tabandır, olmaz tavan  
Dökmedikçe dil meydana  
 
Hayrı,şerri öğren gene  
Yaşa, yaşat, azcık dene...  
Baykuş konar pençerene  
Tez dökersin tül meydana.  
 
Hazırız bak beşimiz de  
Köroğlu var döşümüzde  
Ne işin var çişimizde?  
Dökülmesin hâl meydana.  
 
Zindanlara tıka dilin  
Bir üflesem yok kandilin  
Göz yaşıdır şol mendilin;  
Destekçini sal meydana.  
 
Vuruşmaya hazır Ceylan  
Antalya' da bekliyor can  
Sen şiirim, sen heyecan!  
Salla dostum el meydana.  
 
Mustafa CEYLAN  
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: Rasim Köroğlu  
Alan: (grup üzerinden) Mustafa Ceylan  
Tarih: 06.08.2004 02:03:00  
Konu: [mustafa-ceylan-..] BİR TAŞALAMA  
----------  
Sayın arkadaşlar,  
Üstat Mustafa Ceylan şair arkadaşları atıştırıp kendisi kenarda duruyor. 
Aşılık geleneğinde ilşme olarak adlandırılan şiire de bir örnek anlamında 
başta üstat Mustafa Ceylan olmak üzere bazı arkadaşlara ilştim. Onların 
yazacağı cevaba göre atışma başlayacak.Ben halk ozanlığı geleneğinden 
geldiğim için belki üslup ve tavrımı yadırgaya bilirsiniz. Şimdiden özür 
dilerim. Aşık dilinden sorumlu değildir.  
MEYDANA  
Aşık isen Ceylan gardaş,  



Al sazını gel meydana,  
Sakın ola etme telaş,  
Usul usul çal meydana,  
 
Ona buna akıl verme,  
Usulca kişiri kırma,  
Çekilip kenarda durma,  
Önce kendin dal meydana.  
 
Saçın kısa, aklın uzun,  
Görmez ise iki gözün,  
Sabit olsun klavuzun,  
Öyle gitsin yol meydana.  
 
Yağmur diner, hava açar,  
Şapkasızlar kalır naçar,  
Yaz gününde sıcak geçer,  
Gelme sakın kel meydana.  
 
Hani bizim Bolat nerde,  
Sesi çıksın perde perde,  
Boş yatmasın hep Kemer'de,  
Getir onu sal meydana.  
 
İrşadi bey çocuk gibi,  
Aklı sanki azcık gibi,  
Tipi biraz gıcık gibi,  
Gelmesin o kıl meydana.  
 
(Bu dörtlük şair Asım Kısbet'i gruba davet içindir.)  
Göbeğini yaya yaya,  
Asım çıktı yüz okkaya,  
Gelsin yatsın kuluçkaya,  
İşte koydum fol meydana.  
 
Bilirim hayırı,şeri,  
Bu meydanlar koşu yeri,  
Gidemeyen kalsın geri,  
Tez dökülsün nal meydana.  
 
Hedef seçtim beşinizi,  
Bırakmam ki peşinizi,  
Sıkı tutun çişinizi,  
Akıtmayın sel meydana.  
 
Dilim derde sokar beni,  
Her belaya çeker beni,  
Biri kızıp yakar beni,  
Yığılacak kül meydana.  
 
Şiir ile vuruşalım,  
Antalya'da görüşelim,  
Rasim der ki barışalım,  
Atıyorum gül meydana.  
RASİM KÖROĞLU 
 
 
Kimden : Mustafa Ceylan (Bay, 52)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 6.8.2004 22:36 (GMT +2:00) 
  

   



 Konu : Yn: [mustafa-ceylan-..] Yn: BİR TAŞALAMA 
  
Rasim Hoca' mın muhteşem şiirini yeni buldum. Durun dostlar biraz 
güleyim... Güleyim, sonra bu şiiri bütün muhataplarına göndereyim. Ondan 
sonra da CEVAP VEREYİM...  
N e dersiniz?  
Yoksa hemen cevap mı vereyim?  
 
 
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: KÖYLÜ OZAN  
Alan: (grup üzerinden) Mustafa Ceylan  
Tarih: 06.08.2004 08:48:00  
Konu: [mustafa-ceylan-..] Yn: BİR TAŞALAMA  
----------  
Çok güzel. Buna cevap verebilenler hemen vermeli. Grup olmanın gereğide bu 
bence. Anlaşılır ve anlayabilir... Selâmlar... Hüseyin Gümüş  
 
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: Rasim Köroğlu  
Alan: Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
Tarih: 06.08.2004 02:03:00  
Konu: BİR TAŞALAMA  
---  
Sayın arkadaşlar,  
Üstat Mustafa Ceylan şair arkadaşları atıştırıp kendisi kenarda duruyor. 
Aşılık geleneğinde ilşme olarak adlandırılan şiire de bir örnek anlamında 
başta üstat Mustafa Ceylan olmak üzere bazı arkadaşlara ilştim. Onların 
yazacağı cevaba göre atışma başlayacak.Ben halk ozanlığı geleneğinden 
geldiğim için belki üslup ve tavrımı yadırgaya bilirsiniz. Şimdiden özür 
dilerim. Aşık dilinden sorumlu değildir.  
MEYDANA  
Aşık isen Ceylan gardaş,  
Al sazını gel meydana,  
Sakın ola etme telaş,  
Usul usul çal meydana,  
 
Ona buna akıl verme,  
Usulca kişiri kırma,  
Çekilip kenarda durma,  
Önce kendin dal meydana.  
 
Saçın kısa, aklın uzun,  
Görmez ise iki gözün,  
Sabit olsun klavuzun,  
Öyle gitsin yol meydana.  
 
Yağmur diner, hava açar,  
Şapkasızlar kalır naçar,  
Yaz gününde sıcak geçer,  
Gelme sakın kel meydana.  
 
Hani bizim Bolat nerde,  
Sesi çıksın perde perde,  
Boş yatmasın hep Kemer'de,  



Getir onu sal meydana.  
 
İrşadi bey çocuk gibi,  
Aklı sanki azcık gibi,  
Tipi biraz gıcık gibi,  
Gelmesin o kıl meydana.  
 
(Bu dörtlük şair Asım Kısbet'i gruba davet içindir.)  
Göbeğini yaya yaya,  
Asım çıktı yüz okkaya,  
Gelsin yatsın kuluçkaya,  
İşte koydum fol meydana.  
 
Bilirim hayırı,şeri,  
Bu meydanlar koşu yeri,  
Gidemeyen kalsın geri,  
Tez dökülsün nal meydana.  
 
Hedef seçtim beşinizi,  
Bırakmam ki peşinizi,  
Sıkı tutun çişinizi,  
Akıtmayın sel meydana.  
 
Dilim derde sokar beni,  
Her belaya çeker beni,  
Biri kızıp yakar beni,  
Yığılacak kül meydana.  
 
Şiir ile vuruşalım,  
Antalya'da görüşelim,  
Rasim der ki barışalım,  
Atıyorum gül meydana.  
RASİM KÖROĞLU 
 
 
Kimden : KÖYLÜ OZAN (Bay, 44)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 6.8.2004 08:48 (GMT +2:00) 
  

   
 Konu : Yn: BİR TAŞALAMA 
  
Çok güzel. Buna cevap verebilenler hemen vermeli. Grup olmanın gereğide bu 
bence. Anlaşılır ve anlayabilir... Selâmlar... Hüseyin Gümüş  
 
 
========================================  
** YANITLANAN MESAJ ********************  
========================================  
Gönderen: Rasim Köroğlu  
Alan: Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
Tarih: 06.08.2004 02:03:00  
Konu: BİR TAŞALAMA  
----------  
Sayın arkadaşlar,  
Üstat Mustafa Ceylan şair arkadaşları atıştırıp kendisi kenarda duruyor. 
Aşılık geleneğinde ilşme olarak adlandırılan şiire de bir örnek anlamında 
başta üstat Mustafa Ceylan olmak üzere bazı arkadaşlara ilştim. Onların 
yazacağı cevaba göre atışma başlayacak.Ben halk ozanlığı geleneğinden 
geldiğim için belki üslup ve tavrımı yadırgaya bilirsiniz. Şimdiden özür 
dilerim. Aşık dilinden sorumlu değildir.  
MEYDANA  



Aşık isen Ceylan gardaş,  
Al sazını gel meydana,  
Sakın ola etme telaş,  
Usul usul çal meydana,  
 
Ona buna akıl verme,  
Usulca kişiri kırma,  
Çekilip kenarda durma,  
Önce kendin dal meydana.  
 
Saçın kısa, aklın uzun,  
Görmez ise iki gözün,  
Sabit olsun klavuzun,  
Öyle gitsin yol meydana.  
 
Yağmur diner, hava açar,  
Şapkasızlar kalır naçar,  
Yaz gününde sıcak geçer,  
Gelme sakın kel meydana.  
 
Hani bizim Bolat nerde,  
Sesi çıksın perde perde,  
Boş yatmasın hep Kemer'de,  
Getir onu sal meydana.  
 
İrşadi bey çocuk gibi,  
Aklı sanki azcık gibi,  
Tipi biraz gıcık gibi,  
Gelmesin o kıl meydana.  
 
(Bu dörtlük şair Asım Kısbet'i gruba davet içindir.)  
Göbeğini yaya yaya,  
Asım çıktı yüz okkaya,  
Gelsin yatsın kuluçkaya,  
İşte koydum fol meydana.  
 
Bilirim hayırı,şeri,  
Bu meydanlar koşu yeri,  
Gidemeyen kalsın geri,  
Tez dökülsün nal meydana.  
 
Hedef seçtim beşinizi,  
Bırakmam ki peşinizi,  
Sıkı tutun çişinizi,  
Akıtmayın sel meydana.  
 
Dilim derde sokar beni,  
Her belaya çeker beni,  
Biri kızıp yakar beni,  
Yığılacak kül meydana.  
 
Şiir ile vuruşalım,  
Antalya'da görüşelim,  
Rasim der ki barışalım,  
Atıyorum gül meydana.  
RASİM KÖROĞLU 
 
 
Kimden : Rasim Köroğlu (Bay)  
 Kime : Grup: Mustafa Ceylan ve Antalya GÜLLÜK Dergisi..  
 Tarih : 6.8.2004 02:03 (GMT +2:00) 
  



   
 Konu : BİR TAŞALAMA 
  
Sayın arkadaşlar,  
Üstat Mustafa Ceylan şair arkadaşları atıştırıp kendisi kenarda duruyor. 
Aşılık geleneğinde ilşme olarak adlandırılan şiire de bir örnek anlamında 
başta üstat Mustafa Ceylan olmak üzere bazı arkadaşlara ilştim. Onların 
yazacağı cevaba göre atışma başlayacak.Ben halk ozanlığı geleneğinden 
geldiğim için belki üslup ve tavrımı yadırgaya bilirsiniz. Şimdiden özür 
dilerim. Aşık dilinden sorumlu değildir.  
MEYDANA  
Aşık isen Ceylan gardaş,  
Al sazını gel meydana,  
Sakın ola etme telaş,  
Usul usul çal meydana,  
 
Ona buna akıl verme,  
Usulca kişiri kırma,  
Çekilip kenarda durma,  
Önce kendin dal meydana.  
 
Saçın kısa, aklın uzun,  
Görmez ise iki gözün,  
Sabit olsun klavuzun,  
Öyle gitsin yol meydana.  
 
Yağmur diner, hava açar,  
Şapkasızlar kalır naçar,  
Yaz gününde sıcak geçer,  
Gelme sakın kel meydana.  
 
Hani bizim Bolat nerde,  
Sesi çıksın perde perde,  
Boş yatmasın hep Kemer'de,  
Getir onu sal meydana.  
 
İrşadi bey çocuk gibi,  
Aklı sanki azcık gibi,  
Tipi biraz gıcık gibi,  
Gelmesin o kıl meydana.  
 
(Bu dörtlük şair Asım Kısbet'i gruba davet içindir.)  
Göbeğini yaya yaya,  
Asım çıktı yüz okkaya,  
Gelsin yatsın kuluçkaya,  
İşte koydum fol meydana.  
 
Bilirim hayırı,şeri,  
Bu meydanlar koşu yeri,  
Gidemeyen kalsın geri,  
Tez dökülsün nal meydana.  
 
Hedef seçtim beşinizi,  
Bırakmam ki peşinizi,  
Sıkı tutun çişinizi,  
Akıtmayın sel meydana.  
 
Dilim derde sokar beni,  
Her belaya çeker beni,  
Biri kızıp yakar beni,  
Yığılacak kül meydana.  



 
Şiir ile vuruşalım,  
Antalya'da görüşelim,  
Rasim der ki barışalım,  
Atıyorum gül meydana.  
RASİM KÖROĞLU 
 
 
Konu: 1. ANTALYA ŞAİRLER BULUŞMASI  
Tarih: 11-12 Eylül 2004 Cumartesi ve Pazar  
 
TEŞEKKÜRLER ÜLKEMİN ŞAİRLERİ!  
 
Şiiri can evinden duyan ve yazanların katılacağı 1. ANTALYA ŞAİRLER BULUŞMASI programı ve 
katılımcıları belli olmaya başladı.  
 
Bu buluşmada, şairlerimizin birbirleriyle tanışmaları, aşağıda konuları sunulan komisyonların 
düzenleyeceği raporlar çerçevesinde fikir alışverişinde bulunmaları, 2000’li yıllarda şiirimizin içinde 
bulunduğu durumu müzakere etmeleri ve şiir okumaları amaçlanmıştır.  
 
11 Eylül cumartesi günü saat 17.30’ da ANTALYA KÜLTÜR MERKEZİ fuayesinde dileyen şairlerimiz 
kitaplarını imzalayabilecekler, yayınevleri veya dergiler kendilerine ayrılan standlarda eserlerini satışa 
sunabileceklerdir. Aynı gün saat 20.00’ den itibaren ANTALYA KÜLTÜR MERKEZİ’ nde HALKA AÇIK 
ÜCRETSİZ ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ yapılacaktır.  
 
Etkinlik sonrasında komisyonlarımızın ortak raporları Başta Kültür Bakanlığımıza ve kamuoyuna 
sunulacak ve Antalya GÜLLÜK Dergisi’nde yayınlanacaktır.  
 
Katılımcılarımızdan kendilerine ait ANTALYA konulu şiirler de istenmiş olup, şiirlerin ve komisyon 
üyelerimizin 4 sayfayı geçmeyecek görüş ve önerilerini içeren raporları 15 Ağustos 2004 tarihine kadar 
mceylanya@mynet. com adresine veya “www. antoloji. net” üzerinden Mustafa Ceylan, Sabit İnce, Ali 
Gündüz, Nevin Kalafatoğlu, Ahmet Ünal ve Bolat Ünsal’dan herhangi birisine ulaştırmaları 
gerekmektedir.  
 
-Antalya dışından gelecek konuklarımız otel, yemek vb. giderler için (İçki hariç) toplam 40.000.000.-Tl’ 
sını geçmeyecek bir katılım payı ödeyeceklerdir.. Detaylı program ileride bildirilecektir.  
 
ETKİNLİĞİMİZE KATILMAYI DÜŞÜNENLER  
ANTALYA DIŞINDAN  
 
1-Abdülkadir GÜLER  
2-Ahmet CANBABA  
3-Ali ABDÜLKERİMOĞLU  
4-Ali GÜNDÜZ  
5-Arif EREN  
6-Arslan BAYIR  
7-Asım KISBET  
8-Asya-Gülgün ÖZKAN  
9-Aşık Halil BAŞAR  
10-Aşık NURŞAH (Durşen MERT)  
11-Ateş Dilli Şair-Türker KOLUMAN  
12-Aysel AL  
13-Bayram KAYA  
14-Bekir GEDİKOĞLU  
15-Berat Öktem ÖZEL  
16. Dr. İsa KAYACAN  
17-Emine SÖNMEZ  
18-Geneyikli-Hasan GENEYİKLİ  
19-Gurbet Meleği  
20-Halil GÜRKAN  



21-Hüseyin Avni ERDEMİR  
22-Hüseyin BALIM  
23-Hüseyin Doğan BEYPAZARLI  
24-Hüseyin YILDIZ  
25-Hüsrev TABAK  
26-İbrahim SAĞIR  
27-İsmail KARA  
28-İlkan SAN  
29-İlyas ÖZMEN-ÖZMENEM  
30-Kazım POYRAZ  
31-Köylü Ozan-Hüseyin GÜMÜŞ  
32-Latifi / Hıfzı ÖZBEKMEZ  
33-Mehmet BARDAKÇI  
34-Melahat ECEVİT  
35-Metin ESER  
36-Mihrace / Ahmet OK  
37-Muharrem KUBAT  
38-Muhsin DURUCAN  
39-Mustafa ÇAKIR  
40-Muzaffer YILDIRIM  
41-Nazmi Alper TANRIVERDİ  
42-Neşer SELMAN  
43-Nevin KURULAR  
44-Nurten ALTINOK  
45-Nusret TURAN  
46-Osman KARAASLAN  
47-Ozan Muharrem YAZICIOĞLU  
48-Ozan ŞAHTURNA  
49-Özkan GÖNLÜM  
50-Ramazan KIZILKAYA  
51-Rasim KÖROĞLU  
52-Reşide SARIKAVAK  
53-Sabit İNCE  
54-Selami PATIR  
55-Sevil MISIRLIOĞLU  
56-Seyhan ÖZDAMAR  
57-Şakir SUSUZ  
58-Şemsettin KÜZECİ  
59-ŞİARCAN  
60-Ufuk Çizgisi  
61-Ulviye SAVTUR  
62-Ümit HARUN  
63-Ümüt GÜNGÖR  
64-Ünal ŞÖHRET DİRLİK  
 
 
 
Muhtemel Gelecekler  
1-Ahmet TUFAN ŞENTÜRK  
2-Güzide TARANOĞLU  
3-Abdullah SATOĞLU  
4-Abdürrahim KARAKOÇ  
5-Yavuz Bülent BAKİLER  
6-Dr.H. Rıdvan CONGUR  
7-Dr. Bekir MUTLU  
8-Yahya AKENGİN  
9-Dr. İrfan Ünver NASRATTINOĞLU  
10- Doç..Asım YAPICI  
11-Sevil NİZAMOĞULLARI  
12-Özen Günay ATACAN  



13-Yalçın BENLİCAN  
14- Kütahya Şiir Sevenler Derneği Başkan ve üyeleri  
 
 
ANTALYA’ dan Katılacaklar:  
 
1-Ahmet ÜNAL  
2-Ahmet BÜYÜKKAYA  
3-Aşık BURHANİ  
4-Aşık ÇELİK AHMET  
5-Aşık ÇİMENOĞLU  
6-Aşık FİRGANİ  
7-Aşık GÜRKANİ  
8-Aşık Mehmet AKBABA  
9-Aşık Muhlis KOCAMAN  
10-Aşık Nebi DURMAZOĞLU  
11-Aşık SAĞLAM  
12-Aşık SEYFİLİ  
13-A. Kadir BİRİNCİ-Sanalayna  
14-Av. Mustafa Kemal PINAR  
15-Ayten AKDAĞ  
16-Aziz Kör Bektaşi-H.İ.Şahin  
17-Bolat ÜNSAL  
18-Dr. Mustafa AKBABA  
19-Dr.Sadık ÖZEN  
20-Duran AYGÜLTELİ  
21-Emine ÖNAL  
22-Erdinç MUTLU  
23-Erdoğan DENİZ  
24-Hatice ASLAN  
25-Hanım TAŞKIRAN  
26-Hasan YILDIZ  
27-Meriç ATEŞ  
28-Mevlüde BUDAK  
29-Mithat SÖNMEZ  
30-Mustafa CEYLAN  
31-Mustafa DEMİR  
32-Mustafa Nadi TAŞÇIOĞLU  
33-Keskinli AŞIK HAYDARİ  
34-Nevin KALAFATOĞLU  
35-Nurettin KOCABIYIK  
36-Nuray UYSAL  
37-Nalan KAZAZOĞLU  
38-Prof Dr. Yılmaz ÖZKAN  
39-İsmet ILICAN  
40-Tülin AKSOY-İkilem  
41-Talat AYHAN  
42-Sabiha Nevin İSLAM  
43-Sevda ÖZBEY  
44-Sami TUNCA  
45-Vakkas KAHRAMAN  
46-Avşarlı Ozan H. H. YILMAZ  
47-Ozan İRŞADİ  
48-Aytekin BULUNTİ  
49-Yunus KULAK  
50-Aşık KAZANOĞLU  
 
 
 
KOMİSYONLARIMIZ  



 
Komisyon: 1  
Adı: Şiirimiz ve İnternet Dünyası  
 
Üyeleri:  
1) Ateş Dilli Şair-Türker KOLUMAN  
2) Ümüt GÜNGÖR  
3) Hüseyin Doğan BEYPAZARLI  
4) Bolat ÜNSAL  
5) ……………………………….  
 
Komisyon: 2  
Adı:Şiirimiz ve Ana Dilimiz  
 
Üyeleri:  
1) Ali DEMİREL  
2) Melahat ECEVİT  
3) İbrahim SAĞIR  
4) Şemsettin KÜZECİ  
5) …………………………  
 
Komisyon:3  
Adı: 2003/2004 yılında vefat edip  
Aramızdan ayrılan şair ve ozanları  
Anma komisyonu  
 
Üyeleri:  
1) Dr. İsa KAYACAN  
2) Sabit İNCE  
3) Osman KARAASLAN  
4) …………………………….  
5) …………………………….  
 
Komisyon: 4  
Adı:Şiirimiz ve Yazılı-Görsel Medya  
Ve Toplum  
 
Üyeleri:  
1) Ali GÜNDÜZ  
2) Nevin KALAFATOĞLU  
3) Meriç ATEŞ  
4) Arslan BAYIR  
5) Metin ESER  
*Not:komisyonun üyeliği tamamlanmıştır.  
 
Komisyon:5  
Adı: Halk Ozanlarımızın Sorunları  
 
Üyeleri:  
1) Rasim KÖROĞLU  
2) Aşık GÜRKANİ  
3) Ozan İRŞADİ  
4) Aşık KAZANOĞLU  
5) …………………………. 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


