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 Saygı Değer okurlarımız;

 Dergimizin kırkıncı sayısı ile sizlerle birlikte ol-
maktan onur duyuyorum.

 24 Mart 2019 Pazar günü yoğun bir katılımla Av-
şarelleri Derneğimizin katılımını gerekleştirdir. Hepi-
mize hayırlı olsun. Allah çıktığımız bu yolda bizleri 
utandırmasın, İnşallah.

 Köy Enstitülerinin Avşar yöreleri için büyük öne-
mi vardır. Benim Babam Ahmet Avşarkocaoğlu da 
Pazarören Köy Enstitüsününden 1944 yılında mezun 
olmuştur. Bu oluşumda emeği geçenlerin hepsinden 
Allah razı olsun.

 Tüm Ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını  şimdiden kutluyorum.

 Bildiğiniz üzere dergimizi 2016 yılı Ocak ayın-
dan itibaren çıkarmaya başlamıştık. Ne mutlu bize ki 
kesintisiz olarak, istikrarlı bir şekil de devam etmek-
teyiz.

 Bizleri takip ettiğiniz, bizleri yalnız bırakmadığı-
nız için hepinize, çok teşekkür ediyorum.

 Geleceğin ülkemize, dünyamıza huzur ve mutlu 
yarınlar getirmesi dileklerimle. Hoşça kalın...

Okan AVŞARKOCAOĞLU
(Editör)
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Aslan AVŞARBEY

DEĞİŞİM
Güçlüler alıştı hakkı ihlale
İlamda güçsüze kalır ihale
Neticede durum geldi bu hale
O ilke, bu kişi, şu yer değişti

Herkes kul oldu keseyi açınca
Makamı mevkiyi bol bol saçınca
Ölçü firar edip elden kaçınca
Kantarın topuzu ayar değişti

Sığırlar koyunlar kaçtı meraya
Çakallar sırtlanlar geçti sıraya
Tarlayı terkedip göçtü seraya
Patlıcan, domates, hıyar değişti

Yollar ya çukur ya hüyük şehirde
İnsan küçük, para büyük şehirde
Bir gecede otuz büyükşehirde 
Köy mahalle oldu diyar değişti

Sarılırız doğru diye yalana
Bu yalanlar kılıf oldu talana
Muhtaç kaldı artık çula palana
Kır at sırtındaki eyer değişti

Mülki diye hayallere dalarken
Günde yüz kişiyle selam salarken
Görünce eteği ziller çalarken 
Şimdi yüz vermiyor, o yar değişti



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

3 4

Ahmet Z. ÖZDEMİR

BÖYLE RÜSVA OLMASAYDIK CİHANDA

 Derviş Paşa’nın ordusu Kozan’a geldiği zaman 
Uzun Yayla, Pınarbaşı, Sarız, Haçin (Saimbeyli) ve 
Feke yöresinin derebeyi Kozanoğlu Yusuf Ağa’dır.

 Yusuf Ağa ile Derviş Paşa’nın anlaşması şöyle olur: 
Yusuf Ağa önce iki bin beş yüz kuruş aylıkla Maraş’ta 
ikamete razı olur. Sonra da bundan vazgeçer Sivas’ta 
ikamet etmek ister. On üç yaşındaki oğlu Ali Bey’in de 
Mekteb-i Harbiye’de (Harp Okulunda) okutulmasını 
şart koşar. Paşalar bunu da kabul ederler. Lakin Yusuf 
Ağa yine de birkaç kez isyan eder. Sonunda bir gece 
hapis olduğu çadırdan kaçarken vurularak yakalanır. 
Yaralı yaralı idam edilir.

 Şiir bu olay üzerine söylenmiştir:

N’olaydı da Kozanoğlu’m n’oyladı
Sen ölmeden bana ecel geleydi 
Bir çıkımlık canımı da alaydı
Böyle rüsva olmasaydık cihanda
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Bir çıkımlık can: Dayanıksız, sağlıksız ve yaşlı kişiler için söylenir. Dada-
loğlu’nun son yıllarıdır.
Rüsva olmak: Ayıpları meydana çıkmak.
Yar yetimi kalmak: Sevgilisini kaybetmek.
Kına yakmak: Sevinmek, neşelenmek. Avşarlar üzüntülü, yaslı günlerde 
kına yakmazlardı.
Böbürlenmek: Öğünerek kubarmak, kurulmak.
Emme: Ama.
Zindan: Hapishane.

Neyledik de Hakk’a büyük söyledik
Ne akılla kahpeleri dinledik
Cahil idik n’ettiğimiz bilmedik
Aciz çıktı bak adımız her yanda

Beyim gelir arkasında bin atlı
Cümlesi de sanki kuştur, kanatlı
Ölürsek derdimiz olur (i)ki katlı
Yar yetimi kalır mıydık meydanda

Derviş Paşa gayri kına yakınsın
Böbürlensin dört bir yana bakınsın
Emme bizden gece, gündüz sakınsın
Öc alırız ilk fırsatı bulanda
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Gülhan ÇABUCAK
(AvşarBabamBenim)

Muhammed Aşkına yazar kalemim!
Rabbime sığınan bir kulum bugün!
Ezandır huzuru cana verenim!
Yormayın bu canı! Yoksulum bugün!

Gencecik yaşımda, mum gibi söndüm!
„O“ Cani, sebebim, geceye döndüm!
Yaşayan bedenim, ben o gün öldüm!
Yormayın bu canı! Huysuzum bugün!

Uyku, huzur nerde? Ruhum nöbette!
Bir insan dayanmaz, çöker elbette!
Ne işim var benim, zalim gurbette!
Yormayın bu canı! Sürgünüm bugün!

Yedi yıl cihanda, gün göremedim!
Aynalara kustüm! Ben gülemedim!
Her gün süründüm de bir ölemedim!
Yormayın bu canı! Durgunum bugün!

Dostu canım bildim, vurup kaçmadım!
Yalan söz giyinip, ışık saçmadım!
Harama hak deyip, yelken açmadım!
Yormayın bu canı! Vurgunum bugün!

YORMAYIN BU CANI
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Allah korkusu var, hak inkâr etmem!
Bir söze özümü, riyakâr etmem!
Âlem Mecnun dolsa, cana yar etmem!
Yormayın bu canı! Küskünüm bugün!

Kötü gözle bakıp yuva yıkmadım!
Hedefim kaybedip yoldan çıkmadım!
Ben iftira atmadım, canlar yakmadım!
Yormayın bu canı! Şaşkınım bugün!

Düşmana dost olup, dostu satmadım!
Düşene varıp ta tekme atmadım!
Kimsenin aşına zehir katmadım!
Yormayın bu canı! Kırgınım bugün!

Yalan söylemedim, yılan ben oldum!
Doğrudan şaşmadım, yalan ben oldum!
Dost çağırdı, koştum, düşman ben oldum!
Yormayın bu canı! Dargınım bugün!

Dostu kıskanmadım! Yarışmadım ben!
Güçsüze, zayıfa sataşmadım ben!
On altı yıl oldu, barışmadım ben!
Yormayın bu canı! Öksüzüm bugün!

Kime dost dedimse, hep cellat çıktı!
Şu gönül hanemi, hep onlar yıktı!
Gönül kuşum dertten, dert benden bıktı!
Yormayın bu canı! Üzgünüm bugün!

İnsanoğlu yeter! SEN çok ettin!
Cehennem dibini! Sen hak ettin!
Çıkmazsam yarına! SEN yok ettin!
Yormayın bu canı! Güçsüzüm bugün! 

Şiir: Gülhan Can Ceyhan 14.02.2012-13.26
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TELLİ SENEM
 Yolların yapılmadığı, otomobillerin olmadığı bir 
zamanda, Tahir’in de evlenme çağı gelip de geçiyordu 
bile. Evlenmek için de parası olmalı idi. Parayı da an-
cak Çukurova’da ırgatlık veya tutmalık yaparak kaza-
nabilirdi. 

 Çalışmak ve para kazanmak için Maraş’ın Tanır 
köyünden Torosları yaya olarak aşarak bir gün, Çu-
kurova’ya vardı. Kendi bildiği, yapabileceği bir iş bu-
lamadı. Irgatlığı (1) denedi. Elinde bir çapa ile diğer 
insanlarla birlikte, bir ağanın pamuk tarlasında ot 
dövdü. Birkaç gün çalıştıktan sonra, bu iş bana göre 
değil deyip o işten ayrıldı.

 Bir de tutmalığı (2) deneyim diyerek başka bir 
ağanın kapısında tutma olarak çalışmaya başladı. Bu 
tutmalık ırgatlıktan da daha zordu. Her sabah erken 
kalkacaksın, atları, öküzleri tımar edecek, karınlarını 
doyurup, altlarındaki dışkıları temizleyecek, bu iş bit-
tikten sonra ağaya varıp, “başka bir isteğiniz var mı” 
diye soracaksın. Hiç bir iş olmasa dahi ağa; Tahir Oğ-
lum “çamurdan evin önü tümsekleşmiş, şuradan bir 
kazma kürek getir de düzeltiver” diyerek bin türlü iş 
çıkartıyordu.

 Tahir düşündü taşındı, bu işin de kendisi için ol-Y ı l m a z    I L I K
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madığına karar vererek, bir ayın sonuna kadar çalışıp 
oradan da ayrıldı.

 En iyisi ben Kozan’a gideyim. Orada bir handa 
yatar hamallık yaparım. Kendi işimde kendim çalışı-
rım diyerek Kozan’a gitti. Önce bir hana yerleşti. Orda 
çarşı da gezerken saz yapan bir adam gördü. Adamın 
yanına girip, “ağam ben bir saz almak istiyorum ama 
çalmasını bilmiyorum. Bana belletir misin saz çalma-
yı?” “Bende çok iyi bilmem ama bildiğim kadar belle-
tirim. Kimsin? Ne iş yaparsın?” gibi sualler den sonra, 
“her gün gel akşamüzeri sana göstereyim, bu saz nasıl 
çalınır” dedi.

 Tahir arada bir hamallık yaparak, sazı tutmayı, te-
zene nasıl kullanılır onları öğrendi. Ustası da sesini 
çok beğendi. Artık hamallık yapmana gerek yok köy 
köy dolaş çal söyle dedi. Ustasının elini öperek, sazı 
omzuna alıp köylerde çalıp söylemeye başladı. Kadir-
li’nin Tırmıl köyünde çalıp söylerken, kendini dinle-
yen bir ağa, Âşık çok güzel söylüyorsun, buradan son-
ra benim konağıma gel de benim çocuklarıma da söyle 
seni dinlesinler dedi. Tahir her davet edilen yere gidi-
yordu. Ona herkes Âşık Tahir diyorlardı. Anası babası 
duysa inanmazdı. Artık âşıklık onun işi idi.

 Tahir kendisini davet eden ağanın konağına gel-
di. Konağın geniş avlusunda yüksek bir çardağın ve 

dut ağacının gölgesinde, kadınların kimi yufka ekmek 
açıyor, kimi de yemek pişiriyor domates salatası ya-
pıyorlardı. Tahir gelip binek taşının üstüne oturdu. 
Kendine göre Dadaloğlu’ndan, Köroğlu’ndan, Kara-
caoğlan’dan çalıp söylerken, onu dikkatle dinleyen ka-
dınlardan biri; “Bırak şu Dadaloğlu’nu, Karacaoğlan’ı 
da bize biraz Avşar öldür de (3) onların ağıtlarını söy-
le? Hikâyesini anlat”. Ağıtları söylemeye başlayınca, 
bir kız geldi karşısına dikilerek, iki elini göğsünün al-
tından birbirine bağladı. Kıpırdamadan, Tahir’e baka-
rak onu dinledi.

 Tahir kızı görünce, sazın telleri bir daha güzel öt-
meye başladı. Başkalarının türkülerini, ağıtlarını bı-
rakarak kendi kendine farkında olmadan yakıştırıp, 
yakıştırıp çalıp söylemeye başladı. O anda karşısında 
duran Telli Senem’e âşık oldu. Tüttü yüreği her yeri 
yanmaya başladı. Daha fazla söyleyemedi. Binek taşın-
dan kalkıp gitmeye hazırlanırken, “Dur Âşık! burada 
yemek yenmeden gidilmez” dediler. Tahir’in karnını 
doyurup biraz da bahşiş verdiler.

 Aşık buralara bir daha gelirsen seni yine bekleriz. 
Bizleri ağlattın duygulandırdın. Avlu kapısından çı-
kıp giderken, kız arkasından gelerek, “senin adın ne” 
dedi?  “Tahir”, “Benim adım da Telli Senem”.

 Tahir; “Senem... Telli senem...” diyerek arka arkaya 
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giderken yere düştü. Kalktı sazını aldı. Giderken ağ-
zından sadece “Senem.. Telli Senem..” çıkıyordu. Yat-
tığı yerde sabaha kadar uyuyamadı. Tahir’e göre Telli 
Senem yüce bir varlıktı. Adı şanı belli Haydar ağanın 
kızıydı. Kapısında çalışan sayısız ırgat, atlarına bakan 
tutmaları vardı. Telli Senem kim, ben kimim? Telli 
Senem’i bana verirler miydi? Hayır vermezler. “Tahir 
bunları aklına bile getirme” dedi kendi kendine. Üç 
yıl içinde zaman zaman Telli Senem’in babasının ko-
nağına giderek ağıtlar türküler söyledi. Bir defa dahi 
Senem’e “seni istiyorum, seviyorum“ diyemedi. Mem-
leketine döndü. Bir daha da Çukurova’ya gitmedi. 
Unutamadığı aşkı, Telli Senem arşın arşın uzaklarda 
kaldı. Evlendi bir başkası ile çocukları oldu. Aradan 
elli yıldan fazla zaman geçti.

 Maraş yöresinde kalaycılık yaparak geçimini sağla-
yan bir Ermeni vardı. Köy köy gezer kap kalaylar ayaklı 
gazete gibi ne olmuş ne bitmiş o bilirdi. Her köye ge-
lişinde ona saygı gösterir evlerinde misafir ederlerdi. 
Ermeni, kış gelip yollar aşılmaz olunca da, Çukuro-
va’ya gider. Oradaki köylülerin kaplarını kalaylardı. 
Böyle bir günde Ermeni’nin yolu Çukurova’da Tırmıl 
köyüne düştü. Telli Senem’in gelin olduğu konakta kap 
kalaylarken;

Telli Senem, Kalaycıya “sen nerelisin evladım?” diye 
sordu.

Ermeni: “Maraş’ın Tanır köyündenim.”

Telli senem, bir şey olmuş gibi Ermeni’ye bakarken 
donup kaldı.

Ermeni; “Hayırdır abla öyle donup kalıverdin, bir şey 
mi oldu?”

“Yo, hayır, bir şey olmadı. Sen âşık Tahir’i tanır mı-
sın?” 

“Onu tanımayan kimse yok ki.”
“Yaşıyor mu bari?”

“Evet, üç ay evveline kadar yaşıyordu.” 

“Eğer onu görürsen, Telli Senem’in selamı var de.”

“Olur, abla söylerim selamını.”

 Ermeni işini bitirip giderken Telli Senem, Erme-
ni’nin hak ettiğinin iki misli para vererek onu uğurla-
dı.

Ermeni, Tahir’in köyüne gelince Tahir’i gördü,  ona, 
sana bir şey söyleyeceğim. “Kışın Çukurova’ya gitmiş-
tim kap kalaylamak için orada bir köyde, adı Tırmıl 
mı ne olacak işte o köyde bir kadın seni sordu.”
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(1)Irgat: 1. Tarım işçisi, rençper Yapı işçisi. 3. Amele, işçi.
(2)Tutmalık: Aylık veya yıllık anlaşmalı işçi.
(3)Avşar öldür: Avşar Ağıdı söyle.
(4)Şad: Mutlu, sevinçli.
(5)Kör Pınar: Ağlamayan gözler.
(6)Bozuk çark evi: Kendisini suyu akmayan eski değirmene benzetmiş. 
(7)Felek: 1. Gök, gökyüzü, sema2. Dünya, âlem. 3. Talih, baht, şans
(8)Kırcı: Dolu.
(9)Yazıcıoğlu: Maraş’ta tanınmış aile adı.
(10)Şerefli: Maraş’ta bir köy adı.

Aşkın tavası da ocakta kaynar
Coştu deli gönül, meydan da oynar
Ermeni dillerin, şekerler çiğner
Tatlı tatlı söz olmaya başladı

Bir selam geldi. Telli Senem’den
Deli gönlüm, şad(4) olmaya başladı
Akmaz iken kör (5) pınarın ayağı
Suyu gelip, çağlamaya başladı 

Senemin giydiği, ipekli sarı
Yılda bir selamın, geleydi bari
Yıkık değirmenin, bozuk çark evi (6)
Suyu geldi, çağlamaya başladı

Hele bakın şu feleğin (7) işine
Neler geldi, genç yaşımda başıma
Senem değmiş, yetmiş seksen yaşına
Benim ki de yüz olmaya başladı

Şu görülen, Bin boğanın dağları
Kırcı (8) boran aşılmıyor belleri
Yazıcı oğlu, (9) Şereflinin (10) beyleri 
Koca Tahir, yaz olmaya başladı

“Bir kadın mı, ne dedi adı neymiş o kadının?”

“Adının Telli Senem olduğunu söyledi. Dedi ki yaşı-
yorsa Âşık Tahir’i görürsen Telli Senem’in sana selamı 
var” de dedi.  

 Tahir, Senem adını duyunca doksan yaşındaki yor-
gun yüreği hopladı. Ömür boyu unutulmayan, kana-
yan aşk yarası sızladı. Bir defa dahi Telli Senem’e ben 
sana vurgunum diyemediği, bir gün dahi aklından çı-
karamadığı Telli Senem’den selam gelmişti. Sazını alıp 
geçmişlere taa ötelere giderek şunları söyledi. 
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SÖZÜM İNSANA
İnsanım, insana sözüm var benim
İnsanın izinde okul olmalı.
Senlik-benlik kavgasına takılmış,
İnsanın sözünde, okul olmalı.

Turan KORKMAZ

Hedefi koymalı yolun başında,
Kendini bilmeli taze yaşında,
Bilginin yolunda, bilim peşinde,
İnsanın yüzünde, okul olmalı.

Cehalet, sefalet aslını bozar,
Akıbet toprak der, sonumuz mezar,
Sohbetten anlamaz, her sözü azar,
İnsanın ağzında, okul olmalı.

Hayat okulundan yolu geçmeli,
Aşkınan yağmalı, dolup taşmalı,
Kaynamalı, ezilmeli, pişmeli,
İnsanın közünde, okul olmalı.

Bir okul var, cıvıl cıvıl gül demi,
Bir okul var, yetiştirir çiğdemi,
Bir okul var, adam etmez adamı,
İnsanın özünde, okul olmalı.

Devir hangi devir, kaçıncı asır,
Kavga, çıkar için, benlikler esir,
Tükürsen suçlusun, öksürsen kusur,
İnsanın tezinde, okul olmalı.

Turan der ki yazan farklı yazıyor
Kimi madden, kimi manen eziyor,
Kan gölü şu dünya canlar yüzüyor,
İnsanın hazında, okul olmalı.
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 Bugün ikinci yarıyıl başladı. Öteden beri köy ens-
titüleri hakkında bir kaç kelam etme arzusundayım.
Bilindiği üzere, eğitim sistemimiz çok büyük sorun-
larla boğuşmakta, ortaöğretim kurumlarından mezun 
olan gençlerimizin entelektüel birikimleri son derece 
sınırlı düzeydedir. Hayata, dünyaya dair neredeyse hiç 
bir şey bilmiyorlar. İşin ilginç tarafı, bu gençlerimizin 
karne notlarına bakacak olursak, sanki her şey güllük 
gülistanlık.

 Eğitim sistemimizin öteden beri tartışılan uygula-
malarından biri de köy enstitüleri idi. Bizler ilk kuru-
lan bir kaçından biri olan Pazarören Köy Enstitüsüne 
çok yakın bir köyde yetiştik.

 Pazarören Köy Enstitüsünün yetiştiğimiz Av-
şar köyleri için anlamı o kadar büyüktür ki; belki de 
1865’de yerleşik hayata geçen bu Türkmen toplulu-
ğunun ilk kez Devletle tanışması bu Enstitü sayesin-
de olmuştur. Nitekim kimisi doğrudan bu Enstitüde 
okuyarak, kimi Enstitüden mezun olan öğretmenlerin 
yetiştirmesiyle tanıştılar. Benim gibiler de, Pazarören 
Köy Enstitüsü ve Öğretmen Okulundan yetişen öğret-
menlerin köylerde medeniyetin şehirde olduğunu işa-
ret etmesiyle şehirlerde okumaya gittik.

 Köy Enstitülerinin nevi şahsına münhasır olduğu Necip TOPUZ

KÖY ENSTİTÜLERİ ÜZERİNE
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bilinmektedir. Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç 
tarafından hayata geçirilmiş; Dünyanın başka yerinde 
bulunmayan bir uygulamadır. Her öğrenciye mutlaka 
bir zanaat öğretilmiştir. Kimi terzi, kimi nalbant, ki-
misi ise demirciliği öğrenmiştir genç dimağlar. Mezun 
olan öğretmenlere gidecekleri köylerde kullanmaları 
ve köylülere öğretmeleri için 150 parça malzeme ve-
rildiği bilinmektedir. Ayrıca her ders yılı döneminden 
en az 25 tane klasik okuma mecburiyeti vardır. Milli 
Eğitim Bakanlığı yayınlarından o dönem çıkan Batı 
Klasikleri halen en iyi çevirilerdendir.

 Köy Enstitüleri, 1950 yılında Demokrat Partinin 
iktidara gelmesinden sonra, 1954 yılında kapatılarak 
Öğretmen Okullarına dönüştürülmüştür. Marshall 
yardımları çerçevesinde Amerika ile ilişkilerin gelişti-
rilmesi amacıyla kapatıldığı söylenebilir.

 Köy Enstitülerine getirilen en büyük eleştiri Mark-
sist-sosyalist bir nesil yetiştirdiği iddiasıdır. Gerçekten 
de yetişen birçok yazar toplumcu gerçekçi edebiyat 
ekolü içinde yer almış;(Fakir Baykurt, Mahmut Makal 
vb.) Ülkemizde toplumcu-gerçekçi ekolün gelişme-
sinde önemli rol de oynamıştır.

 Bununla birlikte, kanaatimce köy enstitülerinin 
kapatılması büyük bir hata olmuştur. Nitekim müf-
redatta yapılacak değişikliklerle ve ona uygun kadro-
larla Türk Milletini muasır medeniyetler seviyesine 

ulaştıracak Marksist veya sosyalist olmayan bir neslin 
doğmasını sağlamak içten bile değildi.

 Son olarak, Devletimiz (1942 yılında büyük bir 
kıtlığın yaşandığı ve köy enstitülerinin açıldığı yılla-
rın İkinci Dünya Savaşı yılları olduğu ve Savaşın kasıp 
kavurduğu nazara alındığında) hiç bir fedakârlıktan 
kaçınmamıştır. Büyüklerimizin anlattığına göre 1952 
de traktör aldıklarında Pınarbaşı’nda 3 adet traktör 
varmış. Oysa fotoğraftan da anlaşılacağı üzere Enstitü 
öğrencilerine, 1940’lı yılların başında makineli tarımı 
öğretmişlerdir. Makinenin ne kadar kıymetli olduğu-
nu anlatmak için 1940’lı yıllarda Ülkemizdeki toplam 
motorlu aracın 3.000 civarında olduğunu anlamak 
yeterlidir. Köy Enstitüsünde en azından bu 3.000’den 
ikisini (bir traktör ve bir biçerdöver) bu fotoğrafta gö-
rüyorsunuz.

 Fotoğrafı gönderen Özgün Özhan ‘a çok teşekkür 
ederim.

 Bu vesile ile selam ve saygılarımı sunuyorum.
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ÖĞRETMENLERE
Başöğretmen’in izinde,
Aydınlığa yürüyen o.
Sanki keramet sözünde,
Her büyüğün temeli o.

Aileden sonra öğretmen,
Çok kutsal, insan eğiten,
Bilgi yolunda yürüten,
İleriye götüren o.

A.Zeynep ŞAHİN

Kâğıt, kalem can yoldaşım.
Oku, öğren fark etmez yaşın.
Bilirsen ağrımaz başın,
Bütün derde devadır o.

Zorluk çeker, cefa demez.
Sevgisinden ödün vermez.
Farklıdır kötüyü görmez.
Hep güzele bakandır o.

Görev yapar ücra köyde.
Vardır insan olan yerde.
Kimi şehittir görevde,
Cehaletin düşmanı o.

Yükü ağır, kalem taşır.
Çiçeklerle haşır neşir.
Tozsa da ona tebeşir,
Karaya ak yazdıran o.

Bir harfe köleyim diyen,
Mutludur değerini bilen,
Düşünsün hakkını veren,
Emeğini yiyendir o.

Ben Zeynep’im saygım sonsuz.
Düşünemem bir gün onsuz ,
Gidemem ışıksız, yolsuz,
Çığırımı açanım o...
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DEVELİOĞLU
 Aslı bir ağıt olan Develioğlu Türküsü, sonradan 
oyunlaştırılmıştır. Avşarların çoğunlukta olduğu Ada-
na ve Kayseri de kına gecelerinin gelin ağlatma türkü-
sü olarak söylenmektedir.

 Develioğlu Türküsünün kısa hikâyesi ise şöyledir;

 Avşar Beyi ile Develioğlu arkadaştır. Develioğ-
lu’nun evlilik çağında bir oğlu, Avşar Beyinin de evlilik 
çağında bir kızı vardır. Bir gün Develioğlu Avşar Be-
yinden kızını oğluna ister. Avşar Beyinin kızı babasını 
kırmamak için gönlü olmadığı halde evliliğe razı olur 
ve Develioğlu’na gelin gider. Ama bir türlü alışamaz 
ve kendi obasına hasret kalır. Bunun üzerine ailesine 
ve akrabalarına durumunu anlatmak için bu türküyü 
söyler:

Okan AVŞARKOCAOĞLU

Oyunun Türküsü:
Devel’oğlunun inadı
Keklik gafese tünedi
Vermen beni Develiye
El âlem sizi gınadı

Develeri haydan almaz
İnsanları söz anlamaz
Yanılsam başımı yusam
Beliğimi ören olmaz

Baba gızın çok muyudu
Bir gız sana yük müyüdü
Gırılası emmilerim
Heç oğlunuz yok muyudu

Atım gedikten aşmıyor
Fistanım dar gavuşmuyor
Vermen beni Develiye
Gurbet bana yakışmıyor
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OYUNUN OYNANIŞI:
 Türkülü Halaylarda yaygın olarak Dairesel oynan-
sa da oyun alanına göre düz veya yay şeklinde de oy-
nanmaktadır.  Oyuncular serçe parmaklar veya el ele 
tutuşarak, ya da alkış tutarak, oyunun oynanış şekline 
göre tek sıra veya yan yana dizilerek, belden hafif bir 
şekilde eğilirler. Oyuna sağ ayak ile başlanır. Oyunun 
temel figürleri Aşağıda verilmiştir. Koreografiye göre 
adım sayıları düzenlenir.

1  - Sağ ayak hafifçe kaldırılıp yere basarken, sol ayak 
hafifçe kaldırılır.
2  - Sol ayak yere basarken, sağ ayak hafifçe kaldırı-
lır.
3  - Sağ ayak yere basarken, sol ayak hafifçe kaldırı-
lır.
4  - Sol ayak parmak ucu yere vurulup diz yukarıya 
çekilir.
5  - Sol ayak yere basarken, sağ ayak hafifçe kaldırı-
lır.
6  - Sağ ayak yere basarken, sol ayak hafifçe kaldırı-
lır.
7  - Sol ayak yere basarken, sağ ayak hafifçe kaldırı-

Yeldirir kır at yeldirir
Yelesini yel kaldırır
Vermen beni Develiye
Gaynana gelin öldürü

Don yuduğum yastı taşlar
Eriştiğim gab’ardıçlar
İşte geldim gidiyorum
Savuşturun eşim gızlar

Semenim geldi duruyor
Her hal kına yakıcılar
Gayrı umudum kesildi
Her hal beni vericiler

Develer geldi düzüldü
Cehizimi sarıcılar
Gayrı umudum kesildi
Her hal beni vericiler

Atım küçük dağdan aşmaz
Fistanım dardır kavuşmaz
Vermen beni Develiye
Bize gurbetlik yakışmaz

Devel’oğlu geldi geçti
Kayseri’ye dükkan açtı
Vermen beni Develiye
Güzelin iyisin seçti

Bindirirler arap ata
Götürürler tuta tuta
Savuşturun eşim gızlar
Yed’oluktan daha öte

Devecinin yükü şeker
Pazardan pazara çeker
Vermen beni Develiye
Üç oğlun üçü de bekâr

Develer geldi düzüldü
Dizimin bağı çözüldü
Ellam beni vericiler
Anamın benzi bozuldu

Elimi yuduğum arklar
Belimi verdiğim dutlar
İşte goydum gidiyorum
Silip süpürdüğüm yurtlar

Develeri yüce yüce
Deve yüklettiler gece
Vermen beni Develiye
Emmim oğlu İshak Hoca

Develinin bayırına
At örkledim çayırına
Vermen beni Develiye
Babanızın hayırına

Çatması çatal üleşli
Üç ocağı dokuz daşlı
Vermen beni Develiye
Yedi emmim emir başlı
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Yusak: Yıkasakmak.
Beliğ: Belik, Saç örgüsü.
Emmi: Amca, Babanın erkek kardeşi.
Fistan: Elbise, Tek parça kadın giysisi.
Yeldirmek: Aceleyle koşturmak, koşuşturmak.
Don: 1. Giysi. 2. Vücudun belden aşağısına giyilen uzun veya kısa iç giy-
sisi, külot.
Yuduğum: Yıkadığım.
Savuşturmak: Yolcu etmek, uğurlamak.
Eşim: Dostum, arkadaşım anlamında kullanılan bir ad.
Semen: Köyden köye gelin almaya giden güvey yanlısı, atlı, davullu, zur-
nalı, silahlı ve cepken giyinmiş delikanlı alayı.
Ellam: Herhalde, galiba, zannedersem.
Örklemek: Hayvanları otlamaları için uzun bir iple çayıra bağlamak.
Çatma: 1. Duvarları ağaç gövdesinden birbirine takılarak ve çivisiz olarak 
yapılan yayla evi, yığma ev. 2. Yörük çadırı. 3. Direkler çatılarak araları 
tuğla veya kerpiçle doldurulan duvar. 4. Köşe. 5. Üç ince ağacın uçların-
dan bağlanarak yayık yaymak için kullanılan bir araç.6. Sehpa.

lır.
8  - Sağ ayak hafifçe sol ayağın yanına konur.



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

33 34

BU GÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM

Bugün benim doğum günüm
Elli yılda çöktü gönlüm
Gurbet elde geçti ömrüm
Çok yıprattın beni dünya

Hep yüzüme gülenleri
Kimsesizken dövenleri
Arkam sıra sövenleri
Öğrettin be yalan dünya

Gözlerine bakındığım
Kurttan kuştan sakındığım
Hep derdimi yakındığım
Yardan ayrı koydun dünya

Dağlarda seyran etmeyi
Yar ile koyun gütmeyi
Soğanla kuru ekmeyi
Özlettin be yalan dünya

Solmaz’ım yanar haline
Geçmiyor sözüm gönlüme
Geçen gün dönmez geriye
Yaktın beni nara dünyaSolmaz ARIK



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

35 36

Gülseren AVŞARKOCAOĞLU

MALZEMELERİ:

5-6 Parça Tarhana
6 Su Bardağı Su
1½  Çay Kaşığı Tuz
1 Çorba Kâsesi Yoğurt (İsteğe bağlı)
1 Yemek Kaşığı Nane
3 Yemek Kaşığı Tereyağı
1 Diş Sarımsak

TARHANA ÇORBASI
(6 Kişilik)

HAZIRLANIŞI:

 Akşamdan tarhanalar ılık suya koyulur. Ilık suda ıs-
lanıp yumuşayan tarhana iyice ufalanır. Yeteri kadar su-
yuyla beraber tarhanalar tencereye koyulur. Yoğurt ve 
tuz eklenir. Kaynayana kadar karıştırılır. Dövülerek sa-
rımsak, eritilen tereyağında nane ile birlikte yakılarak, 
kaynamakta olan çorbaya yavaş yavaş ilave edilir. Sıcak 
olarak servis yapılır.

Kaynak:
Emine AVŞARKOCAOĞLU
Gülseren AVŞAKOCAOĞLU
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GETİRİN BİZE

Alıp götürdüler bir gün izine,
Getirin Kübra’yı dönmedi bize.
Beyaz benzine de güzel yüzüne,
Getirin Kübra’yı dönmedi bize.

Sessiz sakin bir köşede oturur,
Bazen hiddetlenir kızar birine.
Bir ambulans Kayseri’ye götürür,
Şimdi kim otursun O’nun yerine?

Annesi, babası geldi uzaktan,
Acı haber bizi yürekten yıktı.
Sabır ve metanet dilerim haktan,
Umulmadık vaka nereden çıktı?

Çok perişan oldu arkadaşları,
Yatağı bomboşta, dolabı ıssız.
Silin gözünüzden akan yaşları,
O gitti dünyadan suçsuz günahsız.
10.01.2004

İbrahim MUCUK         
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Okan AVŞARKOCAOĞLU

İNSAN
 Anadolu’da ölüm doğum döngülü törenlerin ru-
hun beden değiştirmesi gibi inançların Şaman kül-
türünün bir devamı olduğu bilinmektedir.  Anadolu 
motiflerinde sık sık rastlanan insan figürü daha çok 
erkek ve kız çocuğu olarak betimlenmiştir1.

 Bu figürler dokuyan kişinin erkek çocuk beklen-
tisini veya gurbetteki sevgiliyi anlatır.  Bu motifler ça-
lışmanın ve yaratıcı aklın sembolüdür. Objeleri bir süs 
gibi görebilen göçebelerin stilize etmeleridir. Doğal 
yetenekleri olan bu kişiler, duru kafa ve ruh yapıları 
ile yalın yaşamlardaki arınmışlıktan kaynaklanan bir 
yaratıcılığa sahiptirler2.

 İnsan motifinin belli bir kişiyi anımsamak, anmak 
için yapıldığı düşünülebilir. Duvar panolarında rast-
lanılan insan figürleri ise daha çok av büyüsü ile ilgi-
lidir. Dokumalardaki insan figürleri daha çok çocukla 
ilgili olup, dokuyan kişinin kız veya erkek çocuk bek-
lentisini yansıtır3.
Çizim: Okan AVŞARKOCAOĞLU
1 Çatalhöyük’ten Bugüne Anadolu Motifleri, Mine Erbek, Dösim Yayın-
ları.
2 Çatalhöyük’ten Bugüne Anadolu Motifleri, Mine Erbek, Dösim Yayın-
ları.
3 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, El Sanatları Teknolojisi, Karışık Motif Çi-
zimleri, 211GS0084, Ankara 2011, Sayfa 10.
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Çizim: Okan AVŞARKOCAOĞLU
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GELİR BANA

Akıl ermez neler vardır işimde
Nice karsız dağdan; kar gelir bana
Gündüz hayalim de, gece düşümde
Uyanır, ağlarım, ter gelir bana.

Taşa dokunuyor benim sözlerim
Dünya bir tarafa, seni özlerim
Her nereye baksam arar gözlerim
Seni görememek zor gelir bana.

Ey sevdiğim; etme bana itiraz
Dayanamam gayrı gel biraz, biraz
Yanağı al gibi, dudağı kiraz
Derdimin dermanı yar gelir bana.

Halil Daylak’ım da yazar kalemim
Benimle beraber gezer kalemim
Gönlüm sende ama çizer kalemim
Üzerini çizmek ar gelir bana.

Halil DAYLAK
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Prof.Dr.Remzi KILIÇ

 Gazi milletin torunlarına selam olsun. Allah şehit-
lerimize rahmet eylesin. Bizlere de emanetlerini koru-
mak ve yüceltmek için birlik, dirlik, sağlık ve kuvvet 
versin. Çanakkale Savaşı, 18 Mart 1915 bütün yokluk-
lara ve olumsuzluklara rağmen kazanılmış bir Zafer 

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
*Prof. Dr. Remzi KILIÇ, remzikilic@mynet.com
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

olarak tarihimize geçmiştir. Çanakkale, savaştan çok 
bir destandır. Müslüman Türk Milleti’nin tarihe ken-
disini bir kez daha imanla kaydettiği yer olmuştur.

 Mehmetçiklerimiz 97 yıl önce, göğsündeki iman 
ile güçlü görünen düşmana, unutamayacağı bir ders 
vermiştir. Allah’ın kendilerine bahşettiği şehitliğe se-
verek kucak açmışlar ve bir gül bahçesine girercesine 
kara toprağa girmişlerdir. Fiilen bir yıldan fazla süren 
Çanakkale savaşlarının seyrine ve yer yer kesitlerine 
bir göz atalım;

 I. Dünya Savaşı başlamadan önce durum şöyledir: 
İngiltere’nin toplam 710 bin askeri, 250 savaş gemi-
si, denizaltı ve kruvazörü bulunmaktadır. Fransa’nın 
toplam 3,5 milyon askeri, 105 savaş gemisi, denizaltı 
ve kruvazörü vardır. Rusya’nın toplam 4.400 bin aske-
ri, 65 savaş gemisi, denizaltı ve kruvazörü mevcuttur. 
Türklerin bütün cephelerinde toplam 2.300 bin askeri 
vardır. Kayda değer savaş gemisi, denizaltı ve kruvazö-
rü yoktur. Bir tarafta dünyanın en güçlü devletleri ve 
donanmaları öbür tarafta bütün cephelerde saldırıya 
uğramış bir Osmanlı Devleti vardır. Çanakkale Türk 
ve Dünya tarihinin en büyük savunma savaşıdır.

 3 Ocak 1915’de İngiliz Bahriye Nazırı Çörçil, Ça-
nakkale önündeki müttefik İngiliz-Fransız filosu Baş-
komutanı Amiral Karden’den Çanakkale’yi yalnız 
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deniz kuvvetleriyle zorlamanın başarılı olup olmaya-
cağını sorar. Amiral Karden buna 5 Ocak’ta, Çanak-
kale’nin bir vuruşla değil, çok sayıda gemi ve geniş öl-
çüde bir harekât ile ele geçirilebileceği cevabını verir. 
8 Ocak’taki toplantıda Harbiye Nazırı Lord Kicner, 
Çanakkale için 150 bin kişilik kara ve deniz kuvvet-
lerinin bulunması gerektiğini belirtir. Amiral Karden, 
11 Ocak 1915’te bu harekâtın dört aşamada yapılması 
gerektiğini bildirmiştir.

1)Boğazın ağzındaki savunma tesislerinin tahribi.

2)Boğazın içindeki savunma tesislerinin tahribi.

3)Çanakkale dar geçidindeki savunma tesislerinin 
tahribi.

4)Mayın hattından açılacak bir gedikten ilerlenerek, 
yukarıda bulunan savunma tesislerinin tahribinden 
sonra, Marmara Denizi’ne ve başkent İstanbul’a giril-
mesi.

 13 Ocak’ta toplanan İngiliz Harp Meclisi; siya-
si durumun Rusya’ya yardım etmek, Bulgaristan’ın 
merkezî devletlere katılmasını önlemek, Doğu’da bir 
şeyler yapılmadıkça Almanlara kesin bir darbe indi-
rilemez, İstanbul hedef olmak üzere Gelibolu Yarıma-
dası’nı ele geçirmek fikri üzerine karar almıştır. Şubat 

ayı içerisinde yapılacak deniz harekâtı ile birkaç hafta 
içerisinde kesin sonuç almayı hesaplamışlardı. Fransa 
Bahriye Nazırı ile yapılan görüşmeden sonra İngilte-
re Bahriye Nezareti 15 Ocak’ta tasarlanan harekâttan, 
Rus Başkomutanlığını haberdar etti. Rus Hükûmeti, 
Karadeniz Boğazı önünde yapılacak harekâtta mütte-
fikleri destekleyeceğini ve Rus  kara kuvvetlerinin de 
hazırlanacağını belirtmiştir.

 28 Ocak tarihli harp meclisinin ikinci toplantısın-
da Çörçil’in ısrarlı tavırları ile İtilaf devletleri, Çanak-
kale’de savaşa karar verdiler.

 3 Kasım 1914’te Çanakkale boğazı ağzındaki tab-
yaların kısa bir bombardımanından sonra bu cephede 
üç buçuk aylık bir durgunluk olmuştu. Bu esnada İti-
laf devletleri Çanakkale’ye sefer açılmasını tartışıp ka-
rarlaştırmışlardır. Türkler de Çanakkale savunmasını 
pekiştirmişlerdir.

 12 ve 13 Şubat’ta boğaz önündeki düşman filo-
su atış eğitimleriyle meşgul oldu. 14 Şubat’ta, Midil-
li Adası’nın bir haftadan beri İngiliz işgalinde olduğu 
öğrenildi. Fransızlar müttefik filonun Amiral Karden 
emrine verilmesini kabul ettikten sonra Karden’in ya-
nına ikinci komutan olarak de Robek ve Komodor 
Keysi’ye de kurmay başkanı olarak verdiler. Fransız-
lar da Şubat başlarında Çanakkale üzerine geldiler. 15 
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Şubat’ta yapılması kararlaştırılan taarruz deniz uçak-
ları ve mayın arama tarama gemilerinin henüz hazır 
olmamasından dolayı 19 Şubat’a bırakılmıştı.

 Türk tarafı, bu taarruz karşısında; Barbaros ve Tur-
gut muharebe gemileri ile boğazdaki mayın engelleri 
gerisinde yer alarak düşmanı karşılayacaklar ve ken-
dilerini feda edercesine karşı koyacaklardı. Yavuz ve 
hafif kuvvetler, İstanbul Boğazı’nı savunacaklardı. Sa-
rayburnu-Kız Kulesi arasında mayın engelleri kurula-
cak ve bunlar, harp gemileriyle kıyı topları tarafından 
korunacaktı. Torpidobotlar, Marmara’da gece hücum-
ları yapacak, buna rağmen düşman İstanbul Boğazı’na 
girerse sonuna kadar çarpışılacaktı.

 Düşman kuvvetleri, vaktiyle 19 Şubat 1807’de Mar-
mara’ya girmiş olan bir İngiliz filosunun bu hareketi-
nin tam 108. yıldönümü günü olan 19 Şubat 1915’i 
Boğaza yapacakları büyük taarruzun başlangıç günü 
olarak seçmişlerdi. Saat 09.35’de Kumkale ve Orha-
niye tabyalarına ateş açılmasıyla başlayan bombar-
dımandan, sonra Ertuğrul Koyu ve Seddülbahir’i de 
içine aldı. Menzil 1700 metrenin üstünde olduğu için 
tabyalar bir karşılık veremediler. O gün akşama kadar 
bombardıman sürmüştür. İki üç gün boyunca fırtına 
olmuştu. 24 Şubat’ta öğleden önce sekiz İngiliz, dört 
Fransız savaş gemisi, Çanakkale Boğazı girişine yak-
laşıp geri çekilmişlerdir. 25 Şubat’ta yeniden bombar-

dımana başlamışlardır. Donanma başarılı olmadıkça 
kara birliği kullanılmayacaktı. 25 Şubat saat 11’de bü-
tün boğaz ağzındaki tabyalar düşmanın şiddetli ateşi 
altındaydı. İlk hücum Amiral de Robek tarafından ya-
pılmıştı. Akşam düşman gemileri Bozcaada’ya doğru 
çekilip giderken, Boğazı zorlama planının birinci saf-
hası sona ermiş ve bu iş bir hafta içinde tamamlanmış-
tı.

 19-25 Şubat arasında yapılan saldırıda, Boğaz ağ-
zındaki dört tabya tahrip olmuş, düşmana boğaza giriş 
yolu açılmış oluyordu. 26 Şubat’ta harekete geçen düş-
man Çanakkale - Kilitbahir bölgesine kadar bulunan 
bataryaları tahrip edecekti. 28 Şubat şiddetli poyraz 
fırtınasıyla başladı. Mart ayı da kötü hava ile girmişti. 
Düşman gemileri, Türk savunma hattına yaklaşınca 
şiddetli karşılık alıyordu. Anadolu ve Rumeli kıyıla-
rında ki, bataryalar ile 3-6 km’den savaşa başladılar. 
Düşman her iki kıyıdaki bataryaların tedirgin edici 
ateşine uğradı.

 İngilizler: Kuin Elizabet, Infıleksıbıl, Agamem-
non, Lord Nelson, Vencens, Oşın, Irizistıbıl, Macestik, 
Konopaş, Kornvolis, Suviftşur, Albion, Tiriyamf ve 
Prens Corc muharebe gemileri ve Dablin Safir, Minev-
ra, Ametist kruvazörleri ile Fransızlar: Sufren, Golva, 
Buve ve Şarlman muharebe gemileriyle gelmişlerdi. 
İngilizler aynı tarihlerde Limni’ye iki deniz piyade ta-
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buru ile gelmişti. 3. Avusturalya Tugayı da İskende-
riye’den Çanakkale’ye hareket etmişlerdi. Fransızlar, 
Yakındoğu seferi kuvveti adı altında önden bir tümen 
göndermişlerdi.

 Deniz uçakları şu ana kadar bir iş görmemişlerdi. 
Kara birliklerine şiddetle ihtiyaç vardı. 4 Mart’ta düş-
manlar, Kumkale ve Yenişehir ile Ertuğrul ve Orhani-
ye’yi tahrip etmişler ve buraları dörder makinalı topla 
donatmış, birer deniz piyade bölüğü çıkarmaya karar 
vermişlerdi. Bu arada yukarıda adı geçen gemiler de-
vamlı takviyeli bombardımana devam ediyorlardı.

 6-7 Mart günleri boğaza giren gemilerinin mayın 
tarama ekibi, bu aramada Mesudiye, Soğanlı, Muini 
zafer, Havuzlar ve Kepez bataryalarının şiddetli ateşi 
karşısında hiçbir şey yapamadılar. 8 Mart günü, Nus-
ret Mayın Gemisi’nin Erenköy Koyu’na yaptığı bir ma-
yınlama hareketi tarihi bir önem taşır. Nusret Mayın 
Gemisi’ni ve O’nun yürekli personelini burada anmak 
bir minnet borcudur. Türk tarafında 46 adet mayın 
vardır. Öyleyse Çanakkale’nin güneyinde 400’den fazla 
mayın denize nasıl serpilmişti? Rus savaş gemileri sık 
sık Karadeniz boğazına mayın döşüyorlardı. Bunların 
bir kısmı akıntıya kapılarak boğaza geliyor ve topla-
nıyordu. Diğerleri de, Alman ve Türk mayın tarayıcı 
gemiler aracılığı ile birer birer toplanıp Çanakkale’ye 
getiriliyordu.

 19 Şubat’ta başlayan yoğun bombardıman 18 
Mart’a kadar bütün şiddeti ile devam etmiş, sürekli 
Kumkapı ve Gelibolu ile boğazın içindeki Türk tabya-
ları İngiliz-Fransız savaş gemileri ve uçakları tarafın-
dan bombalanıyordu. Bu durum bir ay sürmüştür.

 14-15 Mart 1915 gecesi boğazda yapılan mayın 
arama taramasında gemilerin personeli gönüllü deniz 
erlerinden teşekkül edilmişti. Bu harekâtta dört balık-
çı gemisi ile iki istimbotları hasara uğradı. Düşman 
kuvvetleri bu arada 27 ölü 43 yaralı vermişlerdi. Bu 
mayın aramaları sonunda düşman mayın arama tara-
ma gemilerinin üçte biri batmış veya kullanılmaz hale 
getirilmişti.

 17-18 Mart gecesi saat 22.00’den itibaren, üç Muh-
rip ile yedi İngiliz ve Fransız arama tarama gemisi, 18 
Mart saat 02.00’ye kadar Karanfil burnu ile Akyar-
lar arasında mayın aramasına devam ettiler. Bir şeye 
rastlamadıklarını ve bu bölgenin temiz olduğunu ra-
por etmişlerdi. 18 Mart’ta müttefik düşman kuvvetle-
ri; üç tümen deniz gücü ile en ünlü ve son teknoloji 
ürünleri olan on sekiz büyük savaş gemisi ile ve sa-
vaş uçaklarıyla Çanakkale boğazına yüklendiler. Düş-
man filosunun amacı 18 Mart’ta yapacakları büyük 
taarruzda Çanakkale ve Kilitbahir tabyaları ile mayın 
bölgesini savunan sabit ve seyyar bataryaları bir anda 
susturmaktı. Mayınları tarayarak 800 metre genişli-
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ğinde serbest geçit oluşturarak Marmara’ya girmekti. 
18 Mart’ta Çanakkale boğazı muharebesi çok şiddetli 
bir şekilde cereyan etmiştir. Yedi saat süreyle, düşman 
birlikleri bütün kuvvetiyle Türk tabyalarına ateş yağ-
dırmışlardı. Kesin neticeyi alarak Marmara’ya girmeyi 
hedeflemişlerdi. Düşman tümeni özellikle 2. Tümen 
müthiş bir manzara ile karşılaşmıştı. Nusret’in Eren-
köy açıklarına döşediği mayınlar etkisini göstermeye 
başlamıştı.  Sonuçta müttefik düşman filosu üç büyük 
gemisini, Irizistıbıl, Oşın ve Buve’yi kaybetmişlerdi. 
Üç tanesi de; Infıleksıbıl, Golva ve Sufren, ağır yara 
alarak devre dışı bırakılmıştı. Düşman kuvvetlerinin 
üçte biri imha edilmişti. Düşman için büyük bir hayal 
kırıklığı olan bu sonuç, Türk askeri için büyük bir de-
niz zaferi olmuştur.

 İngiliz Çörçil, yıllar sonra, 1 Ağustos 1930 tarihli 
Paris’te yayınlanan bir dergide; “Fırtınalı bir günde 8 
Mart 1915 sabahı, İngiliz muhriplerinin geri çekilmiş 
olduğu bir saatte, NUSRET adındaki “Türk Mayın Ge-
misi”  bilinen mayın hatları önüne, boğazın orta hat-
tına paralel yeni bir hat kurdu… 1915 yılında bütün 
Avrupa’da milyonlarca insan bir ölüm kalım mücade-
lesine girmişti. Büyük taarruzlar yapılmaktaydı… İki-
üç milyon asker ölü ve yaralı idi. Dört- beş bin harp 
gemisi denizlerde hareket halindeydi. Fakat Nusret 
mayın gemisinin gizlice döktüğü bu 20 demir kap, 
harbin devamı ve dünyanın geleceği bakımdan diğer 

bütün gayretlerden daha mükemmel ve daha keskin 
sonuçlu hedeflere varmak içindi. Bu engel, İngilizler 
tarafından başarı ile başlanmış olan Çanakkale ha-
rekâtını durduran ve yalnız başına Çanakkale’nin ge-
çilmesini önleyen bu engel, Türkiye’yi bir bozgundan 
kurtardı ve harbi uzattı. Bu yüzden mağluplar kadar 
Avrupa’da sarsıldı. Polonya, Galiçya, Suriye, Balkanlar, 
Filistin ve Kuzey İtalya topraklarının örttüğü altı-ye-
di milyon insan, düşmanlarının kurşun ve gülleleriyle 
değil, 18 Mart sabahı Çanakkale’de tel hatları üzerinde 
gerili duran 20 demir kap yüzünden yok olup gitti”, 
demektedir.

 23 Mart 1915’ten sonra sadece deniz harekâtı ile 
Çanakkale’nin geçilemeyeceğini anlayan düşman kuv-
vetleri, kara harekâtına ağırlık vermeyi, denizlerde de 
takviye eylemeyi kararlaştırdılar. 25 Nisan 1915’de 
başlayan kara harekâtı öncesi düşman kuvvetleri 60 
taşıt gemisi, 30 kadar balıkçı gemisi, 90 kadar harp ge-
misi, birçok römorkör ve yardımcı araçla, hepsi 200 
parça civarında olup faaliyet halindeydi. Sayısı biline-
meyen savaş gemileri himayesinde Arıburnu, Kabate-
pe arasında düşmanın çıkarma yaptığını görmekteyiz. 
Seddülbahir ve Hisarlık sırtları ve Kumkale-Yenişehir 
arasında birçok gemi ve çıkarma kuvvetleri bulun-
maktaydı. Sırasıyla; Arıburnu, Seddülbahir, Kumkale, 
Saros Körfezi ve Besike çıkarmalarından sonra, 1. 2. 
ve 3. Kirte savaşlarını zikredebiliriz.
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 7 Haziran 1915’te İngiliz Harp Meclisi; Çanakkale 
seferinin devam ettirilmesine karar vermişti. Düşman 
kuvvetleri hazırlıklarını tamamlayarak, 7 Ağustos’ta 
Anafartalar’a çıkarma yaptılar. 8 Ağustos’ta burada bir 
adım dahi ilerlemeleri mümkün olmadı. Bu başarılar 
8-9 Ağustos gününde Anafartalar Gurubu komutan-
lığına atanmış olan Albay Mustafa Kemal’in eseri idi. 
Çünkü O askerlerine: “Ben size taarruzu değil, ölmeyi 
emrediyorum” diyordu. 1915 Yılının Ağustos, Eylül, 
Ekim ayları boyunca kara savaşları bütün şiddetiyle 
devam etmiştir. Düşman tarafının, Anafartalar ha-
rekâtının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Gelibo-
lu Yarımadası’nı terk etmek zorunda olduklarını gö-
rüyoruz.

 6 Aralık 1915’te düşman kuvvetleri, “Çanakkale’yi 
geçilmez”, olarak boşaltma kararı almışlardır. 6-7 Ara-
lık’ta Anafartalar ve Arıburnu’nu boşaltmak üzere ha-
rekete geçip, 17-18 Aralık gecesine kadar, 6 feribot, 13 
layter, 10 çeşitli araç, 44.000 kişi, 130 top, 3000 hayvan, 
çeşitli gereç ve mühimmat geceleri taşındı. 25 Nisan 
1915’ten Ocak 1916’ya kadar sekiz ay boyunca yapılan 
çok şiddetli taarruz ve 4 kara harekâtı da düşmanın 
hezimeti ile sonuçlanmıştır.

 Çanakkale savaşı, Türk ve Dünya tarihinde eşine 
ender rastlanır eşsiz bir zaferdir. 1914-1918 yılları ara-
sında süren 1. Dünya savaşının en kanlı cephesi şüp-

hesiz ki, Çanakkale cephesidir. Çanakkale savaşı kü-
çücük bir kara ve deniz parçası üzerinde cereyan eden 
müthiş bir ölüm kalım mücadelesidir.

 İtilaf devletleri ki, İngiltere, Fransa ve Rusya’nın 
amaçları; Çanakkale boğazını geçerek, bir an evvel İs-
tanbul Hükümeti’ni savaş dışı bırakarak, Rusya ile Ka-
radeniz’de birleşerek, Akdeniz ve Karadeniz arasındaki 
kuvvetlerin birbirine irtibatını sağlamak istiyorlardı. 
Düşman kuvvetleri gerek sayı, gerekse teçhizat ola-
rak, Türk kuvvetlerinden kat kat üstündü. Dünya’nın 
en güçlü filosuna ilaveten, Fransız Deniz Kuvvetleri 
ve bu iki devletin ordularının yanı sıra sömürgelerden 
topladıkları kuvvetlerle ezici bir sayı ve teknolojiye sa-
hiptiler.

Müslüman Türk’ün en büyük aşkı, vatanına duyduğu 
aşktır. Bu yüce millet Allah’ını sevdiği gibi, vatanını 
canından çok sever ve ona hizmet eder. Vatan için öl-
mek, şehitlik mertebesine ulaşmak, her Türk için elde 
edilebilecek en büyük şereftir. Elbette yaşamak ve ha-
yatın bütün nimetlerinden yararlanmak herkesin en 
doğal hakkıdır. Fakat Türk’ün bütün benliğini yurdu-
nu korumak ve bağımsızlığını yaşatmak inancı sardı-
ğı an, ateş yağmuru altında dahi olsa, ölesiye savaşır 
mücadele eder.

 İşte, Türk ordusu yüzyıllardan beri sadece Yüce 
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Türk Milleti’ni, hür, bağımsız ve müstakil olarak ya-
şatabilmek için, milletini, vatanını, bağımsızlığını, 
bayrağını düşünmüş ve bu uğurda ölmekten çekine-
memiştir. Tarihimizin altın sayfalarından biri olan 
Çanakkale Zaferi, Türk askerinin tarihimizde kazan-
dığı en büyük zaferlerden biridir. Ölüm saçan düşman 
topları, tüfekleri karşısında, Türk ordusu var gücüyle 
savaşmış, vatan toprağını düşman çizmesi ile çiğnet-
memiştir. Çanakkale; imanı ve gönlündeki vatan sevgi-
sinden başka savunma aracı olmayan Türk Milleti’nin 
çağın en gelişmiş araç gereçleriyle donatılmış güçlere 
karşı, Türk’ün kahramanlığını, yiğitliğini bir kez daha 
gösterdiği ve vatanı, milleti, hürriyeti için kıyasıya 
mücadele verdiği yerdir. İşte, bu özellikleri benliğinde 
taşıyan milletimizin tarihi, kahramanlık örnekleri ile 
doludur. Bunların içinde Çanakkale tarihimizde abi-
deleşmiş, kahramanlığımızla destanlaşmış sayfalar-
dan biridir. Çanakkale güçler arası dengenin olmadığı 
bir cehenneme dönüşmüştür.

 Mehmet Akif, bu tabloyu şöyle çizmektedir:

“Ölüm indirmede gökler, Ölü püskürmede yer,
O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer.
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak
Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak”.

 İşte, bu cehennemî ateşin içinde destanlaşan Türk 

ordusu, düşmana geçit vermez. Çanakkale’de karşılıklı 
savaşan askerler arasındaki siperlerin 6-8 metre kadar 
çok yakın olduğu, günlerce karşı karşıya süngü harbi 
yaptıkları, sabahtan akşama kadar savaşıp, akşamla-
rı yaralı arkadaşlarını tedavi için yanlarına taşıdıkla-
rı, hatta zaman zaman biri birileriyle dostane tavırlar 
içerisinde tütün gibi karşılıklı alış veriş de bulunduk-
ları bilinmektedir.

 Gelibolu’da karadan saldırıya geçildiği zaman, 
Türk askeri düşmana çok şiddetli bir mukavemet gös-
termiştir. İngilizler, önce Fransızları öne sürmüşler. 
Fransızlar, daha ilk hamlede on binlerce askerini kay-
betmişler. Durumun vahametini kavrayan Fransız-
lar, bu sefer İngilizlerle müşterek taarruz etmişlerdir. 
Buna rağmen iki buçuk ayda (75 gün) ancak, 3 km. 
ilerleyebilmişlerdir. Ağustos 1915, Çanakkale savaşla-
rının Anafartalar’da en kanlı çarpışmalarının olduğu 
ve düşman ilerlemesinin durdurulduğu ve 9000 şehi-
de karşılık düşmanlara üç haftada 45.000 kayıp verdi-
rildiği, Çanakkale Zaferi’nin dönüm noktası olmuştur.

 Çanakkale savaşlarında; bütün taraf devletlerden 
bir milyonun üzerinde asker savaşmıştır. Anadolu ya-
kasındaki Kumkapı ve Çanakkale boğazının Gelibolu 
yarımadasında siperlerde dağlar gibi yığılmış kemik-
ler bulunmaktadır. Kaynakların belirttiğine göre; Ça-
nakkale’ye İngilizler, 300 bin asker, Fransız ve Fransız 
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sömürgelerinden 350 bin civarında asker getirilmiş-
tir. Toplam 300 bin askerleri öldürülmüş, Türkler 253 
bin şehit, 100 binden fazla kayıp vererek Çanakkale’yi 
geçilmez yapmışlardır. Çanakkale’yi geçilmez kılan 
Türk’ün sarsılmaz imanı ve vatan sevgisidir. Bağım-
sızlığı uğruna şehit olma inancıdır.

 Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; “Bomba sırtı 
olayını anlatmadan geçemeyeceğim, karşılıklı siper-
ler arasında mesafe 8 metre, yani ölüm muhakkak… 
Birinci siperdekiler, hiç birisi kurtulmamacasına ka-
milen şehit düşüyor. İkinciler onların yerine geçiyor. 
Fakat ne gıptaya şayan bir soğukkanlılık ve güven an-
layışı biliyor musunuz? Öleni görmüyorlar, üç dakika-
ya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir korku ve endişe 
bile göstermiyor, sarsılmak yok. Okumayı bilenler el-
lerinde Kuran-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyor-
lar. Bilmeyenler şahadet getirerek yürüyorlar. Bu Türk 
askerindeki ruh kudretini gösteren hayrete değer ve 
tebrike şayan bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Ça-
nakkale savaşlarını kazanan bu yüksek ruhtur”…

 Çanakkale’de İman, kuvvete, Türk askeri, yedi dü-
vele, İnsan, çelik, zırh ve ateşe galip gelmiştir. Bir Türk 
anası: “Yiğit oğlum Hüseyin’im, Dayın Şıpka’da, baban 
Dömeke’de, ağabeylerin Çanakkale’de şehit düştüler. 
Eğer minarelerden ezan sesi kesilecekse, camilerin 
kandilleri sönecekse, sütüm sana haram olsun. Öl de 

Kaynakça:
-Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Çanakkale Cephesi, C. V, 2. Kitap, 
Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1978.
-Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri, Birinci Dünya Harbinde 
Türk Harbi Çanakkale Cephesi Harekâtı, C. V, 3. Kitap, Genelkurmay Ba-
sımevi, Ankara, 1980.

köye asla dönme” diyerek oğlunu yollamıştır. Özellik-
le 15 yaşındaki çocukların savaşa gönüllü olarak git-
tiklerini bilmeliyiz. Anadolu’dan Sultani denilen Lise-
lerin çoğu Çanakkale’ye gitmiş ve şehit oldukları için 
birçok lise 1915’te mezun verememiştir.

 Çanakkale’ye gençlerimizi mutlaka götürmeliyiz. 
Şehitlikleri ve tarihi mekânları gençlere gezdirmeli ve 
yaşanan acı geçekleri onlara anlatmalıyız. Çanakka-
le, Türk Milleti’nin aydınlarını, âlimlerini, gençlerini, 
hatta çocuklarını şehit verdiği bir yerdir. Sorumlulu-
ğumuz bugün dünden daha çoktur. Başarmak, çalış-
mak, üretmek ve birlik beraberliğimizi muhafaza et-
mektir. Aziz vatanımızın her karış toprağı nasıl şehit 
kanıyla sulanmış ise,  Çanakkale’de de metre kareye 22 
litre kan düştüğü ifade edilmektedir. Aramızda aca-
ba Çanakkale’de dedesi şehit olmayan var mıdır? Bü-
tün şehitlerimizi rahmetle anarken, güzel vatanımızı, 
Türkiye Cumhuriyeti’ni birlik ve beraberlik içerisinde 
ebediyete kadar barış ve kardeşlik inancıyla yükselt-
meli ve korumalıyız…
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Ayfer Avşar ÇABUCAK

BACIM! 
Sana gelinlik yakışır,
Kefen yakışmadı bacım.
Eller halime bakışır,
Beni sensiz koydun bacım!

Ana diye mi ağlayım?
Bacı diye mi yanayım?
Söyle nasıl dayanayım?
Yapa yalnız koydun bacım!

İsyanım çok felek sana
İki mezar da yan yana
Bu acı revamı bana?
Ateşlere koydun bacım! 

Ayfer ağlarda yorulmaz.
Kan gelir daha durulmaz.
Alandan sual sorulmaz.
Sende garip koydun bacım!

24.1.2019 01.05
Ayfer Avşar Çabucak
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Aziz DOLU

MUSUL…
NUREDDİN ZENGİ’NİN YADİGÂRI

 Avşar Türkmenlerince kurulan Musul Atabeyliği-
nin ünlü hükümdarı Nureddin Zengi tarafından 1173 
yılında yaptırılan ve onun adıyla anılan dahası Mu-
sul’un en önemli tarihî eseri konumundaki Nuri Ca-
misi, dünyaca ünlü eğik minaresiyle birlikte havaya 
uçuruldu.

 Nureddin Zengi, Haçlıların Ortadoğu’dan kovul-
masıyla sonuçlanan süreci başlatan hükümdardır. 
Atabey Zengi’nin emriyle harekete geçen Selahaddin 
Eyyubi komutasındaki Türk Ordusu Kudüs’ü, Haçlı-
lardan geri almıştır. Suriye’nin, Haçlılardan temizlen-
mesi de Nureddin Zengi’nin siyaseti, feraseti sayesinde 
mümkün olmuştur. Yine dolaylı olarak Eyyubilerin ve 
Memlukların (Ed-Devlet’it Türkiyya) temellerini atan 
kişi de bizzat Atabey Nureddin Zengi’dir.

 Modern zamanların Haçlıları ve onların uşaklığı-
nı yapan IŞİD canileri, Türk’e ve İslâm’a olan kinlerini 
kusmaya devam etmektedir. Terör örgütü IŞİD’in ku-
rucusu olan Bağdadi’nin sözde halifeliğini niçin Nuri 
Camisinde ilân ettiğini ve dünya kültür mirası liste-
sindeki bu caminin şimdi niçin havaya uçurulduğu-
nu sanırım daha iyi anlamışsınızdır. Atabey Nureddin 
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Zengi’nin başlattığı cihatla Ortadoğu’ya veda eden 
Haçlılar, sekiz asırlık hesabı yine onun üzerinden gör-
mek; dünya kamuoyuna mesajı yine onun üzerinden 
vermek istemişlerdir. Sahi Müslümanları asıp-kesen, 
Avrupa şehirlerine korku salan IŞİD adlı bu “ne idüğü 
belürsüz” terör örgütü niçin İsrail’e ve Amerika Birle-
şik Devletlerine hiç saldırmamaktadır?

Musul Atabeyliği, Avşarlar (Afşar) tarafından oluştu-
rulan ilk siyasal yapılanmadır. Avşarlar önce Haçlılara, 
sonrasında Moğollara ve tabi Osmanlı Devletine kar-
şı verdikleri mücadele ile tarihe özellikle de Anadolu, 
Azerbaycan, İran ve Ortadoğu tarihine yön vermiş da-
hası Karamanoğlu Mehmet Bey, Avşar Nadir Şah gibi 
hükümdarlar; Şahkulu, Köroğlu, Dadaloğlu gibi halk 
önderleri; Atatürk, Denktaş, Türkeş gibi millî kahra-
manlar çıkarmış bir topluluktur.

Avşar Türkmen’i Nureddin Zengi’yi rahmetle ve say-
gıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

Aziz Dolu Atabey
Serik-24.06.2017
https://azizdolu.wordpress.com/
Avşarlar (Afşar, Alpşar)
http://www.facebook.com/groups/avsarlariz/
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KUŞAK FARKI

 Devlet parasız yatılı okulunda okuyan Aslan abi-
min “Büyük olsun seneye de giyer” düşüncesiyle alı-
nan. Ki Abim liseyi bitirdiğinde dahi büyük gelen, her 
yıkamada solan, kendisi kırmızı, yan şeritleri beyaz 

Şerife MUCUK

“Eşofmanı”. Eğer “Germeç”te (çamaşır ipi) asılıysa ve 
neredeyse 3,5 km. uzaktaki okulun bulunduğu Pa-
zarören’den köye yaklaştıkça bayrak gibi görünmeye 
başladıysa, bilirdik ki Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde 
yatılı okulda okuyan abim gelmiş ve rahmetli anam 
çamaşırlarını yıkamış, asmıştı. Tabi yarıyıl tatilinde 
yıkanmış ve ayazda “Germeç”te asılmış kırmızı “eşof-
man” korkuluk gibi buz tutar. Yaz tatiline geldiğinde 
yıkanmış olan ise ipte efil efil eserdi. Kırmızı “eşof-
man” bizim için “kırmızı alarm” değil, on beş gün hep 
birlikte eğlenilecek “tatil paketi” habercisi demekti.

“Ankara’dan abim gelmiş,
Evde bir bayram havası,
Annem babam 
Beni çok severmiş”.

 Grup Gündoğarken bu şarkısını bizim için yazmış 
olmalıydı…

 Yarıyıl tatiline girmiştik. Ben ortaokul birinci sını-
fa gidiyordum. Aynı yaşta olmamalarına rağmen abi-
lerimin ikisi de aynı sınıf seviyesinde ortaokul üçüncü 
sınıfta okuyorlardı. Çünkü ilkokula aynı yıl yazılmış-
lardı. Şehir dışından gelen Aslan abimin gelişi, aynı 
okula gittiğimiz Nafiz abim ve benim için büyük bir 
sevinçti.
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 Nafiz abim güreş meraklısı, sürekli ona sataşacak, 
önce güreş sonra dövüş olacak, ben “Ara dayağı” yi-
yeceğim; Aslan abim biz okuyalım diye kitap getirmiş 
olacak, Nafiz abim de o gider gitmez kitapları satacak... 
Anama “Ağama” yardım olsun diye ahır işlerini on beş 
gün süreyle üstlenecekler; Hasan Emmimgil’in özel-
likle “Buzlandırılan” sokakta kızak kayılacak, kartopu 
oynanacak... Köydeki arkadaşları ile bir araya gelecek-
ler; Eğer köyden bir vefat eden olursa onun mezarını 
kazıp, “ıskat” için ayrılan bütçeden verilen o parayla 
alınacak meşin topun matematiği yapılacak…

 Tabi ilkokulu bitirir bitirmez evden ayrılan Abim 
için Anam onun sevdiği yemeklerden yapacak; sürek-
li kar yağdığı için dam kürünecek, merdiven temizle-
necek, çeşmeye gidecek “çiir” (Çığır, karda büyüklerin 
önden giderek açtıkları iz) açılacak…

 Bunların hepsi ayrı ayrı birer şölendi sanki. Sayılı 
gün işte, ne çabuk gelir geçerdi, bilemezdik.

 O zamanlar, çocuk halimizle bizim için devasa 
bir oda gibi duran ancak öyle olmadığını yıllar son-
ra büyüyünce anladığımız, göçmen sobasının ısıttığı 
bir odanın içinde, şimdilerde “Amerikan mutfak” diye 
heveslenilen, o zaman ise mecburiyetten öyle yapılmış 
olan mutfak, yatak, “sedir” (Taştan oturma ve yatma 
yeri) dâhil her şey bir aradaydı. Odanın kapısından 

girince hemen kapının arkası anamın mutfağıydı(!). 
Ve bir mutfağın olmazsa olmazı duvara boydan boya 
çakılmış üç beş bakır tabak çanağın dizildiği “kaplı-
ğı” namı diğer “tereği” vardı. Kapıyı eğer biraz hızlı 
çarpacak olsak kaplıktan her seferinde tangır tungur 
bir şey yuvarlanırdı. “Yuvarlansın canım, ne olacak; 
cam değil ki kırılsın; kalaylı bakır, krom, alüminyum, 
Kap-kacak. Biraz yamulabilir ama olsun kırılmıyor ya, 
al, yerine geri koy.” düşüncesi üzerinde zımnen anla-
şılmış bir hoşgörü ilkesiydi.

 Oturma odası da, yemek odası da, yatak odası da, 
mutfak da, “yüklük” de, hatta kilim gibi dokunmuş ve 
sonra yanlarından dikilmiş zahire “hapanları” da bu 
odadaydı.

 İşte bu odada kış gecelerinde ailece birlikte uyu-
mak da ayrı bir roman konusuydu. Her gece yatağa gir-
dikten sonra, yatakta uykumuz gelene kadar Abimgil 
güreşir, gülüşür, fıkra anlatır, oyun oynar; Karanlıkta 
da olsa birlikte çok eğlenirdik. Hiç düşünemezdik ki 
orada bizden başkaları da var ve uyuyacaklar. “Ağam” 
rahmetlik arada bir “susun artık, yatın” der, o arada 
kıkırdamayı keser, iki dakika sonra geri başlardık.

 Yine böyle, on beş tatil içindeki soğuk mu soğuk, 
karlı mı karlı bir günün akşamıydı. Dışarıda hem kar 
yağıyor hem de tipi yerdeki karı savuruyordu. Anam 
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bizim yataklarımızı yere “yazmış”, kendileri de odada 
gündüz oturmak için kanepe gece yatmak için karyola 
vazifesi gören “ranzaya” yatmışlardı. Henüz televizyon 
yoktu evde. Evi ölgün ışıklarıyla aydınlatma çabasın-
da olan gaz lambası da söndürülmüştü.

 Biz her zamanki gibi yatakta yine oynuyor, gülü-
şüyorduk. “Ağamdan” gelen bir kaç “susun da yatın” 
uyarısını kısa süren sessizliklerle atlatıp yeniden “ki-
kirdeşmeye” başlayınca “Ağam” bir kızgınlıkla yata-
ğından kalktı ve “Çıkın lan dışarı, eşollueşşekkler” diye 
gürledi. Kızgınlığı o kadar belliydi ki çıt çıkaramadan 
üçümüz de arka arkaya sessizce dışarı çıktık. Dışarı bir 
kar, bir ayaz, bir soğuk... Evin önüne tipi kar yığdığı 
için damın “dulda” tarafına gidip boy sırasına geçtik. 
Soğuktan dişlerimiz takırdıyor, ellerimiz titriyor ama 
bir yandan da hala “kikirdeşmeler” devam ediyordu. 
O soğukta bile neye gülüyorsaydık artık. Aradan bir-
kaç dakika geçtikten sonra dayanamayıp gelen Anam 
bizi içeri aldı. Hiç birimizden çıt çıkmadan, suçlu suç-
lu yataklarımıza girip uyumuştuk.

 Daha sonra okullarda öğrendik ki “kuşak farkı” 
diye bir şey varmış. Tabi ya, biz ana ve babamızın her 
ikisinin de (ilk eşleri vefat ettiği için) ikinci evliliğin-
den olan çocuklardık ve o zamanlar babam altmışlı 
yaşlarda, anam ise ellili yaşlarında idi. Yaşlarının da 
verdiği yorgunlukla onların uyumak istemeleri ve bi-

zim bunu anlayamamamız...

 Bizim de en büyük “kuşak farkımızın”(!) bu oldu-
ğunu şimdi anlıyorum. Belki başka farklarımız da var-
dı ama bize hissettirmiyorlardı. Bizim için, o mahrum 
köy şartlarında bile dünyanın en mutlu mekânı olan o 
taş evde, dünyanın en fedâkar ve olgun ebeveynlerine 
karşı en büyük saygısızlığımız bu olmuştur diye düşü-
nüyorum. 

 Bu kadar kusur kadı kızında da olurdu herhalde...
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Okan AVŞARKOCAOĞLU

BABAİLER İSYANININ İKTİSADİ
SEBEPLERİ

Babailer veya Baba Resul isyanının muhtelif sebepleri 
arasında, XIII. yüzyılda, özellikle de bu yüzyılın orta-
larına doğru Anadolu’nun içinde bulunduğu iktisadi 
sıkıntılar, daha baştan itibaren araştırıcıların dikkatini 
çekmiştir. Genellikle, bu olayda halkın içinde bulun-
duğu kötü hayat şartlarının başrolü oynadığı belirtil-
miş, özellikle Rus Türkologlar işin bu yönü ile yakın-
dan ilgilenmişlerdir. Mesela W.A. Gordlevski Baba 
Resul isyanını sadece iktisadi sebeplere bağlı olarak 
ele alır ve bunun bir köylü ayaklanması olduğunu id-
dia eder .

Konuya yakından bakıldığında bunların, Anadolu 
Selçuklu devletinin toprak rejiminin o devirdeki du-
rumuyla oldukça yakından ilgili bulunduğu anlaşıl-
maktadır .

Daha Anadolu’da yaptıkları ilk fetihlerden itibaren 
Selçuklular, vaktiyle Horasan’a indiklerinde zengin 
toprak sahipleriyle halk kitleleri arasında gördükleri 
büyük uçurumu, Bizans aristokrat toprak sahipleriyle 
yerli ahali arasında da gördüler . Bu sebeple her hangi 
bir sosyal krizden sakınmak maksadıyla, kendi gele-
neklerine de uygun olan mîrî toprak rejimi ile aske-
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ri iktâlar sistemini uygulamaya başladılar. Hatta XIII. 
yüzyıla kadar feodal sistemin oluşmasına da engel 
olabildiler. Feth olunan bütün topraklar, İslam huku-
ku gereğince doğrudan doğruya devletin malı telakki 
ediliyordu .

Özel mülkiyet bahçeleri, bağları ve şehirlerle köylerin 
yakınlarında bulunan buğday ve arpa tarlalarını içine 
alıyordu . Bu özel mülkiyetin yanında başka bir çeşit 
mülkiyet daha vardı ki, devlet hizmetindeki bazı şa-
hıslara hükümetçe verilmişti. “Divanî malikâne” diye 
adlandırılan bu çeşit toprak mülkiyeti ne satılabilir, ne 
bağışlanabilir ne de miras yoluyla intikal edebilirdi .

Yukarıda belirtildiği gibi, Anadolu Selçuklularında 
toprak rejimi askeri iktâ sistemine dayanıyordu. Bu 
iktâları hükümet bazı askeri sınıfların temsilcileri olan 
Türkmen beyleriyle devlet memurlarına vermektey-
di . Üzerinde birçok köylülerin ve bu arada Türkmen 
boylarının yaşadığı bu iktâlar, mîrî arazinin büyük 
çoğunluğunu teşkil ediyordu. Buralarda yaşayan müs-
lim ve gayri müslim ahali, her yıl ikta sahibine belli 
miktarlarda vergi ödüyordu. Duruma göre öşür veya 
haraç adını alan bu vergiyi ödeyenler, karşılık olarak 
üzerinde oturdukları ve işledikleri toprakların sadece 
tasarruf hakkına sahiptiler .
Yerleşik olsun göçebe olsun Türkmenler, toprakları-
nın tasarruf hakkını eski müşterek kabile mülkiyeti 

esaslarına uygun olarak kullanıyorlardı . Yani, kendi 
beylerinin iktâ arazilerini, ona yıllık bir vergi ödemek 
suretiyle tasarruf edebiliyorlardı. Onlar bu araziler-
den, hayvanları için otlak ve kendileri için kışlak şek-
linde faydalanıyorlardı. Tarım için ayrılanlar da aynı 
müşterek mülkiyet esasına tabi idi .

1192’de II. Kılıçarslan’ın ölümünden sonra, memle-
ket yıllar boyunca saltanat mücadelelerine sahne oldu 
. Daha bunun doğurduğu arızalar silinmeden I. Gı-
yaseddin Keyhusrev’in ölümüyle oğulları I. İzzeddin 
Keykâvus ve I. Alaeddin Keykubad arasındaki yeni bir 
seri mücadelenin, memleketin ekonomik durumuna 
oldukça zarar ve ziyan verdiği tahmin ediliyor .

Muhtemelen XIII. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra, dev-
letin siyasi, ekonomik ve kültürel bakımlardan en par-
lak bir dönemde bulunmasına rağmen, toprak rejimi 
bozulmaya ve özel mülkiyet veya vakıflar, konar-gö-
çerler için hayatî önemi haiz müşterek mülkiyet aley-
hine gelişmeye başladı. Bu bozulma, köylerde de hatırı 
sayılır özel mülklere sahip bir toprak aristokrasisinin 
çıkmaya başlaması şeklinde görüldü . Bu toprak aris-
tokratları köylüleri ırgat olarak kullanıyordu. Böylece, 
köylülerle devlet arasında bu büyük toprak sahiplerin-
den ibaret bir aracı sınıf meydana geldi . Aynı dönem-
de bu birincisi kadar önemli ikinci bir değişiklik de, 
askerî iktâların vakıf haline dönüştürülmesidir. Bazı 
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sipahiler ve bir kısım emirler, iktâlarını evlatlık vakıf 
haline getiriyorlar, böylece onların gelirini çocukları-
na bırakmanın yolunu bulmuş oluyorlardı . 

Aslında bir iktâın sahibi öldüğü zaman, devlet o iktâın 
küçük bir kısmı hariç geri kalanına el koyuyordu. İşte 
buna engel olmak için, yani iktâın gelirini bir bütün 
halinde aile içinde muhafaza edebilmek amacıyla bu 
tedbir alınıyordu. İktâların bu suretle vakıf haline ge-
tirilmesi de, Türkmenlerin yaşadığı kolektif arazilerin 
miktarının büyük çapta azalmasına ve bu hususta bir 
darlık ve sıkıntının doğmasına sebebiyet vermiş ol-
malıdır .

Netice olarak denebilir ki, toprak rejimindeki bu de-
ğişikliklerin doğurduğu arazi sıkıntısı gibi hayatî bir 
tehlike önünde Türkmenler, gittikçe hayvanlarını ot-
latacak mera ve kışı geçirecek kışlak bulma konusun-
da güçlüklerle karşılaşmaya başladılar. Bu da tabiatıyla 
onların günlük yaşantılarında esaslı bir kriz yaratıyor-
du. Burada, Türkmenlerin hayat şartlarını ağırlaştıran 
önemli bir faktörü, demografik etkeni unutmamak ge-
rekir ki bu da toprak konusundaki bu sıkıntılara rağ-
men bir de, XIII. yüzyılın başından beri Anadolu’ya 
devamlı surette vukû bulan göçlerle aralıksız büyüyen 
Türkmen nüfusundaki artıştır .

İlk göçler süresince Selçuklu yönetimi, yeni gelen boy-

ları yerleştirme meselesinde hemen hiç bir güçlüğe uğ-
ramıyordu. Çünkü Orta Anadolu’nun geniş bozkırları 
boş denecek kadar tenha idi. Yerli ahalinin büyük bir 
kısmı, yıllarca Bizans yönetiminden ve toprak aristok-
rasisinden çektiği ağır ıstıraplar sebebiyle yeni gelen-
ler karşısında fazla direnmek lüzumunu hissetmeyip 
batıya doğru çekilmişti. Bu itibarla Selçuklu hüküme-
ti, boş araziyi kendi mülkiyet hakkını kullanarak göç-
menlere dağıtıyordu. Bu sebepledir ki ilk zamanlarda 
göçler, yönetimi her hangi bir güçlükle karşı kaşıya bı-
rakmadı . Oğuzlar ve öteki Türk boyları, Sivas, Tokat, 
Amasya, Çorum, Kayseri, Bozok, Kırşehir, Çankırı ve 
Eskişehir’i içine alan Anadolu bozkırlarını dolduru-
yorlardı. Üstelik Bizans sınırı boylarına yerleşmiş olan 
Türkmen boyları, zaman zaman sınırların ötelerine 
yaptıkları akınlarla devlete hizmette bulunuyorlardı. 
Bazı boylar giderek göçebeliği bırakıp yerleşik hayata 
geçmek suretiyle hem boş arazileri şenlendiriyorlar, 
hem de tarıma katkıdan geri kalmıyorlardı .

XIII. yüzyılın başlarına, hatta ilk çeyreğine gelince-
ye kadar durum bu merkezdeydi. Fakat bu devirden 
itibaren, Moğol istilasınınkiler de dâhil olmak üzere 
yeni göç dalgaları, yeni nüfus artışı sebebiyle eskiden 
gelip hayatlarını düzene sokmuş olanların bu düzeni-
ni büyük bir ihtimalle alt üst etti. Arazi muhtemelen 
yetersiz hale geldiğinden hükümet yeni gelenleri yer-
leştirme hususunda zor durumda kalmaya başladı . 
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Ayrıca, yerleşik hayata geçip buna alışanlar, ellerinde-
ki ekili arazileri yeni gelenlerle mer’a veya kışlak ola-
rak paylaşmaya razı olmuyorlardı. Tabiatıyla bu da ye-
nilerle eskiler arasında geçimsizliğe yol açıyordu. Bu 
tip kavgalar, hayvanlarına mer’a arayan ve hükümetin 
talimatını dinlemekten çok kendi bildiği gibi hareketi 
tercih eden Türkmenler arasında, Baba Resul isyanın-
dan önce beliren genel memnuniyetsizliğin artmasın-
da hatır sayılır bir etken oluşturmuş olmalıdır .

O halde isyanın gelişip kısa zamanda geniş bir alana 
yayılmasının sebeplerinden birini, söz konusu bu nü-
fus yoğunluğunda aramak her halde doğru olacaktır .

Sebeplerden bir diğeri, belki de en önemlisi, bizce 
Türkmenlerin takip ettikleri hayat tarzının bizzat ken-
disi olmalıdır. Bilindiği gibi onların temel iktisadî fa-
aliyetleri hayvan yetiştirmekten ibaretti. Kendilerinin 
koyun, at ve hatta deve sürüleri vardı. Bu sürüler on-
ları her yaz yaylaya çıkıp serbest mer’a aramaya ve kı-
şın da soğuktan korunmak için düze inmeye mecbur 
kılıyordu. Büyük sürülerle ve kalabalık insan kitlele-
riyle kışlaktan yaylaya, yayladan kışlağa vukû bulan 
bu devamlı gidiş ve gelişler, yerleşik halkın hayatında 
sarsıntılara sebep oluyordu. Bu gidiş-gelişler esnasın-
da, sürülerin tarlalarda ve bağlarda hâsıl ettiği ağır za-
rar ve ziyanlar yüzünden, köylüler ile aralarında ba-
zan hükümetin müdahalesini bile gerektirecek büyük 

kavgalar çıkıyor, bazan da Türkmen boyları kışlak ve 
mer’â yüzünden kendi aralarında geçimsizliğe düşü-
yorlardı .

Bütün bunlara bir de Türkmenlerin bazan yolları üs-
tünde bulunan şehir ve kasabalara, köylere yaptıkla-
rı yağma akınlarını eklemek gerekir. Onlar bu yağma 
hareketlerini kendi bâzı kaçınılmaz ihtiyaçlarını te-
min için yapıyorlardı ve bu arada kervanlara da hü-
cumdan geri durmuyorlardı . Bu yağma hareketlerine 
engel olmak için şayet hükümet araya girerse, o za-
manda hükümet kuvvetleri ile Türkmenler arasında 
kavgalar çıkıyordu. Devrin kaynakları Türkmenlerin 
bu tip yağma hareketlerinden örneklerle doludur . İşte 
gerek köylüler, gerekse şehirli ahali ile yaptıkları bu 
sürekli çatışmalar, onların yerleşik nüfus ile aralarında 
doldurulmaz bir boşluk yaratmıştı. Bu boşluk, birbi-
rinden tamamen farklı bir hayat tarzı sürdüren bu iki 
zümre arasında, belki bizim bugün yeterince kavraya-
madığımız bir sosyal zıtlaşma meydana getiriyordu .
 1 Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti ss. 180-181.
 2 Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, ss 57.
 3 O. Turan, “Le droit terrien sous les seldjoukides de Turquie”, REL., XVI 
(1948), s. 47; aynı yazar, Selçuklular ve İslamiyet, İstanbul 1971, s 21-22.
 4 Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, ss. 58.
 5 Aynı yazar, “Le Droit terrien”, ss, 37-38;aynı yazar, Selçuklular Tarihi, 
s. 274.
 6 Aynı yazar, “Le Droit terrien”, s. 39
 7 A.g.m., ss. 46-47; Cl. Cahen, “Le regime de la terre et l’occupation turque 
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