ATATÜRK HAKKINDA
OZANLARIMIZIN SÖYLEDI~I ~IIRLER (1919-1938)

FEVZ~YE TANSEL
Al~m~~ ba~lad~m delikli da~a
Oniki Kaymakam, bir Kemal Pa~ a
Ta~a Kemal Pa~a, sen binler ya~a
Askerin yürüsün da~~nan da~a

Türk edebiyat~n~n yeni devirleri üzerinde çal~~anlar için ele al~nmas~~gerekli konulardan biri de, Atatürk hakk~nda yaz~lm~~~olan
eserlerdir; roman, hikaye, tiyatro, v.b. nevi'lerdekilerden daha çok
~iirlerde yer-yer bahsedildi~i gibi, bütünüyle ona ayr~lm~~~bulunanlar da say~ca az de~ildir. Böyle ~iirlerin çoklu~u, bunlardan seçilmi~~
örnekleri içine alan, say~ca yüze yakla~an antolojilerin yay~mlanmas~na yol açm~~t~r.
Söz konusu antolojilerden birk~sm~, tertip bak~m~ndan biribirinden ayr~l~r: Mevzû yönünden s~n~rlanarak, yaln~z mar~lara, a~~tlara, çocuklar için ~iirlere ayr~lanlar, yaln~z bir dergide yay~mlananlar~~içine alanlar, ~airlerinin do~um y~llar~na göre s~ralananlar v.b.
yok de~ildir. Bunlardan daha çok, ~iirlerin hiçbir s~n~fland~rmaya
ba~l~~kalmaks~z~n geli~i-güzel harman edildi~i antolojiler görülür.
Kendine öz tertibi bulunsun bulunmas~n hepsinin birle~ik yan~,
seçilen örneklerden ço~unun gençlerin yazd~klar~ndan al~nmas~,
1928'de Arap harflerinin de~i~tirilmesinden sonra yay~mlananlar
oldu~udur; Kurtulu~~Sava~~, Cumhuriyet'in i'lân~~ s~ras~nda yaz~lanlar yok denilecek kadar az olan bu antolojilerde en çok yer alan,
kazan~lan zaferlerin ve Cumhuriyet'in y~ldönümleri, Atatürk'ün ölümü
dolay~s~yle yaz~lm~~~ ~iirlerdir. Ba'z~~antolojilerde, be~-on ~iir d~~~nda
kalanlar~~ a~~tlann te~kil etti~ini görürüz; bunun ba~l~ca sebepleri,
Atatürk'ün ölümünden hemen sonra a~~tlar~~içine alan bir eserin 1,
Muallim ~erif Mikâil Gürfiliz, Ata'ya Gözya~lart, Ist., 1938, Sakarya Matbaas~. Dergi, gazetelerden derlenmi~~48 ~iiri içine alan bu eserdekilerden ba'z~lar~~
Sami N. Özerdim'in a~a~~daki 2. notta ad~~geçen kitab~nda yoktur; bunun görülmedi~i anla~~l~yor.
Belleten C. XLII,
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ölüm y~ldönümü dolay~s~yle böyle ~iirlere dergilerde bol-bol yer
verilmesi, Sami N. Özerdim'in 958'de ne~redilen eserinin, bu konudaki ~iirlerin kolayca elde edilmesine yol açmas~d~r.
Atatürk'ün ölümüne kadar say~ca az olan antolojiler, 938'den
sonra ço~alma~a ba~lam~~t~r; bunda Atatürk için yaz~lanlar hakk~nda
1941-74 y~llar~~aras~nda yay~mlanan bibliyografyalar~n da te'siri
vard~r 2. Yaln~z say~ca de~il, önceleri yay~mlanan antolojilerdeki ~iirlerin aktar~lmas~yle, söz konusu bibliyografya çal~~malar~ndan faydalan~ld~~~~belli olan eklemelerle sayfa say~s~~da gittikçe artan bu
nevi'deki eserlerde halk ~âirlerimizin deyi~lerine pek az yer verildi~ini
görürüz. Böyle ~iirleri içine alan yaln~z bir eserimiz bulunmaktad~r:
Halk ~iirinde Atatürk . .
Halk ~iirinde Atatürk adl~~eser, anonim iki türkünün d~~~nda ellidokuz ozan~m~z~n deyi~lerinden seçilen örnekleri içine almaktad~r;
seçilenlerin ço~u a~~t, Cumhuriyet'in y~ldönümleri üzerine söylenilmi~~
deyi~lerdir. Eserde, Atatürk'ten hiç söz edilmeyen ~iirlerin de bulundu~unu görüyoruz 3. A~~k Hasan, Garip Mustafa, Ermenakli Hasan
~ükrü'den metinler al~nmas~~da dikkati çeken, üzerinde durulma~a
de~en bir mes'eleyi ortaya koymaktad~r: Bu adlar, halk ~âirlerine
âit de~ildir; bu zümre edebiyat~na mensup olmayan ~âirlerimizin
mahlaslar~d~r. A~~k Hasan, Basri Çantay'~n takma ad~d~r;
Gücüm yetse ke~ke yazsam bir destan
Ba~~m~zda her gün o Ba~ kumandan

Okunsa istekle nihâyetedek
Medhini söylerim Klyâmet'edek

2 Dr. Herbert Melzig, Atatürk Bibliyografyas~, Ankara, 1941, Zerbamat Bas~mevi,
143 sayfa.—Muharrem Mercanl~gil, Atatürk ve Devrim Kitaplar~~Katalogu, Ankara,
1953, Yeni Matbaa, 95 sayfa.—Sami N. Ozerdim, ~~o Kas~m-31 Aral~k, 1938
Günlerinde Türk Bas~n~nda Atatürk için Yaz~lm~~~Yaz~lar~n Bibliyografyas~, Ankara, 1958,
Türk Tarih Kurumu Bas~mevi, vi, x~~~A- 239 s.—M. Orhan Durusoy—M. Muzaffer
Gökman, Atatürk ve Devrimleri Biblivografyas~, Ankara, 1957, Türk Tarih Kurumu
Bas~mevi, 144 s.—Muzaffer Gökman, Atatürk ve Devrimleri Bibliyografyas~, ~st., 1963,
Milli E~itim Bas~mevi, v~ +432 s.—Muzaffer Gökman, a.e., tldveli ~kinci Bas~m,
Ist., 1968, Milli E~itim Bas~mevi, xv~~+704 s. Ayn~~eser, Ek—L. ist., 1974, Milli
E~itim Bas~mevi, xv~~4- 656. Muzaffer Göltman'~n haz~rlad~~~~bu dört eserde daha
önce kaydetti~imiz bibliyografya çal~~malar~ndan da faydalan~lm~~t~r; son iki
cildi biribirini tamamlamaktad~r.
3 Dr. Sâim Sakao~lu—Dr. Turgut Günay, Erzurum, 1974, Atatürk üniversitesi Bas~mevi, s. 18, 20, 25, 34, 36, 51, 6o, ~ o8, 109; bu ~iirlerin ço~u Cumhuriyet'in y~ldönümleri için yaz~lm~~t~r.
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dörtlü~ü ile ba~layan Destan'~n kâfiye, vezince çok düzgün olu~u, v.b.
üslüb husftsiyetleri de bir halk ~âirine âit olamayaca~~n~~anlat~r 4.
Garip Mustafa, günümüzde ~iirleriyle tamlrm~~Yusuf Mardin'in
takma ad~d~r 5. 1285 (1868 - 69)'de do~an Hasan Rü~dü ise, ~ 926'da
Konya Lisesi'nde Felsefe ve Edebiyat derslerini okutmakta idi 6.
Eserlerinden birer örnek verilen Mara~h Es'ad ile Sarac Hac~'n~n
da halk ~âiri olmad~~~, bu mahlas~~kulland~klar~~dü~üncesindeyiz'.
Eserin sonundaki Halk Ozanlar~n~n K~sa Hayat Hikâyeleri ba~l~kl~~k~s~mda,
bunlar~n "hayat~~hakk~nda yeterli bilgi bulunamam~~t~r„ deniliyor;
4
Emin Mahmud Kemal Inal, Son As~r Türk ~Iiirleri, c. x~~., s. 2123; bu
eserde son dörtlü~ünde A~~k Hasan mahlas~n~n kullan~ld~~~, alt~nda Mart, 1935
tarihi bulunan, saz~airleri üslûbuyle bir ~iiri de vard~r. Ilk dörtlü~ünü kaydetti~imiz
~iiri, Gdzi Destan~~ba~l~~~~yle Cumhuriyet'in ro'uncu Y~l~~ için raz~lan ~iirler, Destanlar
adl~~ kitapta ne~redilmi~tir (Ankara, 1933, Cumhuriyet Halk F~rkas~~ Kâtib-i Umûmili~i, Hâkim(et-i Milliye Matbaas~, s. 4 v.d.).
5 S. N. ozerdirdin, Atatürk için Yaz~lm~~~Yaz~lar~n Bibliyogrglyas~, bk. Mardin,
Yusuf S~dk~~(S. 91). ~airimizin Atatürk için bu takma adla yay~mlanm~~~ba~ka
~iirleri de vard~r.
Ermenakli Hasan Rü~dü'nün hayat çizgisine dâir önce Babal~k gazetesinde
k~saca bilgi verilmi~tir (Nu. 85o, 24 Mart, 1338/1922). S. Nüzhet Ergun ile Mehmed
Ferid'in birlikte haz~rlad~klar~~ Konya Vildyeti Halk~yyât ve Harsiyydt~'nda verilen
bilgi daha geni~tir (Konya, 1926, Vilayet Matbaas~, s. 33-37); Son As~r Türk ~dirleri'nde bundan faydalamlnu~, buna ilave olarak 19 Ocak, ~~936'da öldü~ü, "ö~retmen Memduh Yavuz Süslü de, hayat ve eserleri hakk~nda bir kitap„ yay~mlad~~~~
bildirilmi~tir (C. ~x., Ist., 1940, Maârif Bas~mevi, S. 1541 v.d.). Halk ~iirinde Atatürk
adl~~eserdeki destanlar~ndan ilki, Konya Halk~yydt ve Harsiyyât'~r~da yay~mlanm~~t~r.
1922-27 y~llar~nda, Babal~k'ta bas~lan, Mustafa Kemal'den de s~k-s~k bahsetti~i
epeyi ~iiri bulundu~unu da söyleyelim.
Esere bunlar~n ~iirlerinden birer metin al~nm~~t~r (S. 34, 84); elimizdeki
malzemeye göre, bunlar~n önce 1933'de Cumhuriyet'in ro'uneu Y~l~~için raz~lan ~iirler,
Destanlar adl~~eserde yay~mland~~~n~~söyleyebiliyoruz (S. 9, 12). Vslûb bak~m~ndan
halk deyi~lerini yad~rgatan bu iki ~iir, Atatürk hakk~nda olmad~~~ndan kitapta yer
almamas~~gerekli idi. Öte yandan, Türk'ün Destan~~ adl~~çok uzun ~iirin sonundaki
Çank~rd~~Sarac Hac~-o~lu imzas~ndan, bu ~airin nereli oldu~unu ö~reniyoruz;
birçok dörtlüklerinde Mustafa Kemarden de bahsedilen bu destanda, Türk'ün
yarad~l~~~ndan ba~lamlarak, Türkler'in muhtelif yerlerde kurduklar~~devletler
anlat~ld~ktan sonra Cumhuriyet devri'ne geçilmi~tir; yeni harflerin kab~:dünden de
bahsedildi~i için 1928'den sonra yaz~lm~~t~r. ~airinin din, tarih dal~nda epeyi bilgisi oldu~u anla~~l~yor. Alp Ertunga'dan, Ergenekon ve Bozkurt'tan, Attila, Mete;
O~uz'dan, v.b. ~eylerden bahsedilmesi de bunun bir halk ~iirine ait olamayaca~~n~,
dolay~s~yle Çank~r~l~~ Sarac Hac~-o~lu'nun bir halk ~airi olmad~~~n~~kesinlikle anlat~r (Çank~r~~Destanlar~, b. y., b. t. y., s. ~~- 12).
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bunun sebebi, mahlaslar~n~n o ~airin as~l ad~~sanilmasi, böyle bir
eserin haz~rlanmas~~için gerekli bilgi ve malzeme eksikli~idir 8.
Günümüze kadar yay~mlanan bütün incelemelerimizde görüldü~ü
gibi, bu yaz~m~zda da önce konuyu seçmi~, sonra onu i~leme~e elveri~li
malzemeyi ara~t~rmaya ba~lam~~~de~iliz. Tarad~~~m~z gazete ve dergiler, gezi notlar~n~~içine alan makâle ve kitaplar, biyografiler, k~saca
söylersek, devaml~~okuyup not almak sûretiyle elde etti~imiz malzeme,
Atatürk hakk~nda yaz~lm~~~~iirler mevzûunu da kendili~inden önümüze
sermi~tir. Ayd~n s~n~f ~airlerimizin Çanakkale Sava~~'ndan ba~layarak
onun ölümüne kadar yazd~klar~~ ~iirlerin çoklu~u, s~n~fland~r~lma ve
yaz~lmas~~geni~~zaman~~gerekli k~ld~~~~için, böyle bir incelemenin
haz~rlanmas~n~~ ~imdilik bir yana b~rakm~~, daha az malzeme elde
edebildi~imiz ozanlar~m~z~n deyi~lerini ele alm~~~bulunuyoruz.
Bu incelemede yer alan ~iirlerden ba'z~lar~nda ne zaman, hangi
hadiseler üzerine söylenildi~ini anlatan m~sralar vard~r; böyle olmayanlar~n hangi y~llara âit olabilece~ini, içine ald~~~~fikirlere, ba~ka
ip-uçlar~na dayanarak belirtme~e çal~~t~k 9. Elimizdeki malzemeye
8 Eserin ad~~geçen bu bölümünde A~~k Mehmed, Afyonlu Yusuf Zülâli hakk~nda
da yeterli bilgi bulunamad~~~~kaydedilmi~tir (S. 11 2, I I 7). Bunun ba~l~ca sebeplerinden biri de, esasl~ , ~ahsi ara~t~ rma verimi ilk kaynaklara de~il, ondan-bundan aktanlarak kolayca haz~rlan~vermi~~makâle ve eserlere ba~vurulmas~d~r. Kitab~n sonundaki
Bibliyografya'ya bak~l~~nca halk ~âirlerimize dâir yeni bilgi ve metinleri içine alan
kaynaklar~n bir yana b~rak~ld~~~~görülür; S. N. Ergun'un, Fuad Köprülü'nün
eserleri incelense idi, A~~k Mehmed, Zulâli hakk~nda sa~lam bilgi edinilebilirdi
(Bk., a~a~~daki not-3o, 24). Fuad Köprülü'nün XX. As~r Saz~âirleri Antolojisi, bu
nev'in ilk örne~idir; bilgi ve metinler dolay~s~yle her ~air için ayr~~bibliyografya da
verilmi~tir. Genç meslekda~lanrn önce bu ilk kaynaklar~, Çank~nl~~Tarat, Eflâtun
Cem Güney, Vehbi Cem A~kun, v.b. mühim ara~t~r~c~lar~n yazd~klar~n~~incelese
idiler, kaydettikleri sonralara âit eserlere bunlardan aktar~ lanlan farkedebileceklerdi.
9 Atatürk, Kurtulu~~Sava~~, Cumhuriyet devri ile ili~i~i bulunan tarihlerin
tesbitinde a~a~~daki kaynaklardan faydalan~lm~~t~r Atatürk mad., ~slâm Ansiklopedisi,
~ o. C~lz, Ist., i49 (Salih Omurtak, Hasan-Ali Yücel, Ihsan Sungu, Enver Ziya
Karal, Faik Re~id Unat, Enver Söknr~en, Ulu~~I~demir taraf~ndan haz~rlanm~~t~r)
.—Yusuf Hikmet Bayur, Türk ink~lâb~~Tarihi, 1914-18 Genel Sava~~, c. ~~~ ., K~s~ m: 4,
Ankara, 1967, Türk Tarih Kurumu Bas~mevi.—Gotthard Jaeschke, Türk Kurtulu~~
Sava~~~Kronolojisi, Mondros'tan Mudanya'ya kadar-3o Ekim, 1918-11 Ekim, 1922 (Ankara, ~~970, Türk Tarih Kurumu Bas~mevi) ; a.e., c. ~~ ., Mudanya Mütârekesi'l~den
1923 Sonuna kadar, Ankara, 1973, a.y.-30 A~ustos 1922, Ba~komutan Meydan
Muhârebesi'nin 50. y~ldönümü dolay~s~yle, Türk Tarih Kurumunca Düzenlenen Resim
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göre bu s~n~fland~rmadan, 1919 May~s'~nda Izmir, Manisa, Ayd~n
ve çevresindeki yerlerin i~galinden, Mustafa Kemal'in Hey'et-i
Temsiliyye arkada~lar~~ile Ankara'ya gelip buran~n Kurtulu~~Sava~~'n~n idare merkezi halini almas~ndan sonra, ozanlar~m~z~n ondan
bahsetme~e ba~lad~klar~~anla~~lmaktad~r; anonim cenk türkülerinde
Istiklal Harbi'nin can-evi Ankara ile birlikte, Kemal Pa~a ad~~da kurtulu~~ ~~~~~n~n kayna~~~olarak yer alm~~t~r. 12 ~ubat, ~~92o'de F~rans~zlar'~n Mara~'ta~~~çekilip gitmesi, bu y~l~n 30 Ekim'inde Kars'~n ikinci
kurtulu~u, 1921'de Birinci ve Ikinci Inönü Sava~lar~, Sakarya Meydan
Muharebesi dolay~s~yle, ozanlar~m~z~n türkü ve destanlar~nda Mustafa Kemal'den daha çok bahsedilmeye ba~lan~lm~~t~r; bu arada,
kendisine Büyük Millet Meclisin'ce 5 A~ustos, 192 ~ 'de Ba~kumandanl~k yetkisi, ~~9 Eylül'de Mü~Irlik (Mare~all~k) rütbesi ile Gazi
unvân~~verildikten sonra, halk ~iirlerimizde, Musrafa Kemal ad~ndan
çok, her sava~~dolay~s~yle Ba~kumandan, Gazi rütbe ve unvarnyle
aluld~~~n~~görürüz. 30 A~ustos'ta Dumlup~nar'da Ba~kumandanl~k
Meydan Sava~~'n~n kazarulmas~, 1922, 9 ve ~~o Eylül'ünde Izmir'in,
Bursa'n~n kurtard~~~, 18 Eylül'de Anadolu'nun dü~mandan temizlenmesi ozanlar~m~z için ilham kayna~~~olmu~, bu ~iirlerin ço~unda,
kazan~lan zaferlerin yan~ba~~nda, kurtar~c~l~~~~dolay~s~yle Ba~kumandan'~nnz Gazi de unutulmayan varl~~~yle yer alm~~t~r.
Kurtulu~~Sava~~~hakk~ndaki ve Mustafa Kemal'den bahsedilmi~~
olan destanlardan, türkülerden ba'z~lar~~Çank~r~, Sivas, Malatya,
v.b. yerlerin köylerinde do~an, okuma-yazma bilmeyen, sava~a
kat~lm~~~neferler, çavu~lar taraf~ndan söylenilmi~tir; gerek bunlar~n,
gerek ya~l~l~k, hastal~k yüzünden sava~a kat~lmam~~sa da i~gal, esirlik
günlerinin ac~lar~n~, zaferlerin sevincini s~ca~~-s~ca~~na duyan ozanlar~m~z~n o y~llarda söyledikleri ~iirleri, bu nev'in en içten gelen
milli heyecanlar~~yans~tan en güzel örnekleridir. Bunlardaki canl~l~~~, s~cakl~~~, ileride zafer y~ldönümleri üzerine söylenilmi~~~iirlerde
pek bulamay~z.
Ozanlar~m~z~n, Anadolu dü~mandan temizlendikten sonraki
y~llara âit ~iirlerinden, menleketimizde olup-bitenlere s~rt çevirve Belgelerle Türk Kurtulu~~Sava~~~Kronolojisi Sergisi, Ankara, 1972, T. T. Kurumu
Bas~mevi.—Kurtulu~~Sava~~~ve Atatürk Devrimi K~sa Kronolojisi (1918-1938), Ankara,
1972, T. T. Kurumu Bas~mevi. Bu sonuncu kronolojilerden her üçü'nün önsözleri,
Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü Ulu~~i~demir taraf~ndan yaz~lm~~t~r.
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medikleri, uyan~k bulunduklar~~anla~~l~ r: Lozan sulhu, Cumhuriyet'in
Nam, Hilâfet'in kald~r~lmas~, Do~u'da ~eyh Said ayaklanmas~ ; a'~ar
vergisinin kald~r~ lmas~, ~ apka giyilmesi, tekye ve türbelerin kapat~lmas~~
hakk~ndaki kanünlar~ n, yeni harflerin kabûlü, Menemen isyan~~ve
Kubilay'm ~ehit edilmesi deyi~lerinde ele ald~klar~~ba~l~ca konulard~r.
Bunlardan ba~ ka, muhtelif seyahatleri dolay~s~yle, kendi çevrelerinde
Mustafa Kemal'i yak~ ndan görüp tan~ malar~, ~iirleri için gerçekleri
yans~tmaya elveri~li birer kaynak olmu~tur. Ozanlarm, Mustafa Kemal
hakk~ndaki ~iirleri, onun ömrü ile atba~~~gitmi~ tir; ölümünden iki ay
kadar önce Hatay'~n ba~~ms~zl~~a kavu~mas~~onun son zaferi idi;
halk ~airlerimiz için, o hayatta iken söyledikleri destanlarda i~tedikleri
konular~n sonuncusu da, bu ilimizin ba~~ms~zl~~a kavu~mas~~zaferi
olmu~tur.
Elimizdeki malzemeye göre, Yunan kuvvetlerinin ~~5 May~s, ~~9 ~~
da Izmir'de karaya ç~k~p topraklar~m~z~~ele geçirme~e ba~lamas~ndan,
Mustafa Kemal'in 27 Aral~k, 1919'da arkada~lar~~ile Ankara'ya gelip
yerle~mesinden sonra, halk ~iirlerimizde onun ad~na s~k-s~k yer
verildi~i görülmektedir. Bunlardan birini, Hâmid Zübeyr Ko~ay'~n
1928'de, Afyonkarahisar'~ndan Dinar'a kadarki gezisinde Sand~kl~'da
tesbiti dolay~s~yle ö~renmi~~bulunuyoruz 1°. Bu anonim ~iir, bir
Mehmedcik a~z~ ndan söylenilmi~~gibi tertip edilmi~ tir:
Sabah~nan kakt~m, centeme bakt~m
Ana (ben) 11 bu can~~ vatana b~rakt~m

A~laya, s~zlaya boynuma takt~m
Dini bir u~runa ölen askerler

At~m~~ ba~lad~m delikli da~a
Ya~a Kemal Pa~ a, sen binler ya~a

Oniki Kaymakam, bir Kemal Pa ~ a
Askerin yürüsün da~~nan da~a

10 Hars Tedkikleri, Memleket Harbi ve Halk Edebiyat~, Türk rurdu mec., nu 201
(7), Temmuz, 1928, S. 41. Bundan al~ narak, Dr. Phil. Hamid Zübeyr Ko~ay, Makaleler ve incelemeler, Ankara, 1974, Ayy~ld~ z Matbaas~ , s. 72 v.d. Bu ikinci ne~irde,
müellif, söz konusu ikinci dörtlü~-ü, herhalde naz~m ~ekli bak~m~ndan bu meme
alt olmad~~~n~~gördü~ünden, yaym~lamam~~t~r. Ma'nân~n anla~~lmas~~için müellif
taraf~ndan ne~rinde, birinci m~srâclaki kakt~m ve cente~ne kelimelerinin yan~na, parantez i~areti içerisinde kalkt~m ve çantama kelimeleri eklenmi~tir.
~~~Yarmlad~~~m~ z metinlerin asl~nda kelimeler ve gramer ekleri bak~m~ndan
) içerisine ald~k. Tertip yanl~~~ ndan
fazlal~klar vard~r; bunlar~~parantez i~areti (
yle
bizim ilave ettiklerimiz ise, yine
lan
eksiklikler
dolay~s~
ileri geldi~i aç~kca anla~~
parantez i~areti içerisinde gösterilmi~, fakat italik olarak dizilmi~tir.
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Izmir'in üstünü duman bürüdü
~ehirler içinde Izmir bir idi

Onikinci F~rka harbe yürüdü
Dini bir u~runa ölen askerler

Sabah~nan kakt~rn, güne~~parl~yor
S~lacht validem beni ar~yor

Oturmu~~askerler silah ya~l~yor
Dini bir u~runa ölen askerler
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Mustafa Kemal ad~~ikinci dörtlükte geçmektedir. Dikkat edilince
bu dörtlü~ün kavu~tak m~srâm~ n öteki dörtlüklerden farkl~, bu yüzden
bir ba~ka cenk türküsüne âit oldu~u anla~~l~r. A~a~~da görülece~i
üzre, böyle ~iirler, milli destanlar~m~z gibi, halk aras~nda dildendile söylenilirken, içinde bulunulan ~artlara uyularak de~i~ikli~e
u~ram~~, bunlara yer-yer ilâveler de yap~ lm~~t~r.
Hâmid Zübeyr Ko~ay, tesbit etti~i bir ba~ka destan dolay~s~yle,
"Arap-Ören Alevi köyündeki katl-i <Am üzerine Mehmed Çavu~'un
söyledi~i parçay~, ö~retmen Nu'mân Bey'den yaz~p„ ald~~~~bilgisini
vermi~tir 12. Dü~man Polatl~' dan çevirdi yüzün m~srülyle ba~layan bu
destanm yaln~ z ikinci dörtlü~ünde Gzi'den bahsedilmi~tir:
Haymana dedikleri (bir) susuz yaz~~
Yeti~(in), Kemal Pa~ a, koruyun bizi

Yard~mc~m~z olsun ol ulu Gazi
Yeti~in arslanlar, zaman bu zaman

Büyük Millet Meclisi taraf~ndan 5 A~ustos, 192 ~ 'de Ba~kumandanl~ k vazifesi verilen Mustafa Kemal, 12 A~ustos'ta Polatl~'da
Cebhe Karargâhfna giderek ordunun ba~~na geçmi~, Sakarya Zaferi'nden sonra, yine Büyük Millet Meclisi'nce Mü~irlik (Mare~all~k)
rütbesi, GAzi unvân~~verilmi~ti (19 Eylül, 1921). Bunlar~~gözönüne
alarak, destan~n o s~ralarda söylenildi~ini öne sürebiliriz.
Cenk türküsü, a~a~~da verdi~imiz iki dörtlü~ünden anla~~laca~~~
üzre, Mustafa Kemal ve arkada~lar~n~n 27 Aral~k, ~~ ~~g'da Ankara'ya
gelmesinden sonra, ~~920'de söylenilmi~~olsa gerektir:
Ankara'n~n ta~~na bak
Biz Yunan'a esir olduk

Gözlerimin ya~~na bak
~u fele~in i~ine bak

Ankara'da harb olacak
(Biz) Yunan'a esir olursak

Tarihlere ~an dolacak
Yüzümüze âr olacak 13

Türk Turdu, ayn~~makale, s. 41-42, ayn~~eser, s. 73 v.d.
Enver Behnan ~apolyo, üç dörtlükten meydana gelen bu türküyü Ankara
Türküsü ba~l~~lyle, sonuna 1920 tarihini kaydederek ne~retmi~ tir;"Bu türküyü Milli
Mücadele'de cepheye giden askerler söylemi~lerdi. Afyon zaferine kadar bu türkü
Anadolu'da söylenmi~tir. O günlerin canl~~ bir hât~ras~d~r„ bilgisini vermi~tir (~stiklc21
Sava~~~Edebiyat Tarihi, Nesirler ve ~iirler, Ist., 1968, Ak Kitabevi, s. 78).
12

12
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Türkü'nün bu eski metninde Mustafa Kemal ad~~ geçmemektedir;
ayn~~türkü zaferler kazamlma~a ba~lan~ld~ktan sonra, esir olmak yerine esir almak, v.b. fikir ve ifade de~i~meleri ile, Kemal Pa~a ad~n~n
kat~lmas~yle askerler, halk aras~nda söylenilme~e ba~lan~lm~~t~r:
Ankara'n~n ta~t~r yolu
Yeti~~Kemal Pa ~ a Kolu

Sa~~-solu asker dolu
Kan a~l~yor Anadolu

Ankara'n~n ta~~na bak
Biz dü~man~~esir ald~k

Gözlerimin ya~~na bak
~u fele~in i~ine bak 14

dörtlüklerini içine alan destan~n, zaferle sona eren Birinci ve Ikinci
Inönü sava~lar~~ s~ras~nda (6-1 o Ocak; 31 Mart— ~~ Nisan, 192 1)
söylenildi~ini san~yoruz. Mehmed Tu~rul'un, Ankara'n~n Ah~-köyü'nde dinleyip yaz~ya geçirdi~i a~a~~daki dörtlük 15, Gazi unvân~ndan söz edildi~ine göre, Yunanl~lar'~n bozguna u~ramas~yle son bulan
Sakarya Sava~~'ndan (23 A~ustos - 13 Eylül, 1921), bunun ard~ndan
Mustafa Kemal Pa~a'ya bir kanünla Gazi unvân~~ile Mare~all~ k
rütbesi verildikten sonra söylenilmi~~olabilir:
14 Etem Üngör, Türk Mar~lar~, Türk Kültürünü Ara~t~rma Enstitüsü Yay~nlar~~ :
Seri 4—Say~~A 4, Ankara, 1965, Ayy~ld~z Matbaas~ , s. 214; notas~yla birlikte ne~redilmi~tir.
Ayn~~ türkünün, be~~dörtlükten meydana gelen bir ba~ka varyant~n~n ilk dörtlü~ü, Etem engör'ün eserindekinden farks~zd~ r; bu yüzden, geri kalan dörtlüklerini
veriyoruz (Dr. Sâim Sakao~lu—Dr. Turgut Günay, Halk ~iirinde Atatürk, Erzurum,
1 974, Atatürk Üniversitesi Bas~ mevi, s• 5):

Ya~mur ya~ar için-için
Kemal Pa~ a yemin etti

Kemal a~lar millet için
~u Bursa'y~~almak için

istihköma indirdi/er
Melül olma garib anam

Kanl~~gömlek giydirdiler
Bir o~lunu öldürdüler

Kazanc~k'ta harb olacak
Atalardan mirds kalan

Tarihlere kayd olacak
Ye~il bayrak as~lacak

Ankara'da ~anl~~ordu
G cizi Pa~a harb edecek

Her tarafa çad~r kurdu
Hep askerler haz~r durdu

Yunanl~lar'~n Bursa'y~~almas~, 1920 Haziran'~ndad~r. Mustafa Kemal'e Gazi
unvân~~19 Eylül, 1921'de verilmi~, Bursa, ~~o Eylül, 1922'de kurtar~lm~~~oldu~undan,
türkünün bu son iki tarih aras~nda söylenildi~ini öne sürebiliriz.
15 Türkü/erin ba'zi Husüsiyetleri, rurt ve Dünya mec., nu. 17, May~s, 1942. Mehmed
Tu~rul'un bu yaz~s~nda yine Istiklâ1 Harbi hakk~nda, fakat Mustafa Kemal'den
bahsedilmeyen bir ba~ka türkü. de vard~r.
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Gzl Pa~ a ordular~n ba~~nda
Gece yatak yatmaz dü~man pe~inde
Türkiye'yi (de) görür hayal, dü~ünde Yol ver da~lar (inece~im) girece~im Izmir'e

F~rans~zlar'~n Mara~'~~ i~gali yüzünden 21 Ocak, 1920'de ba~layan sava~~bu y~l~n ii Subat'~nda sona ermi~, bozguna u~rayan
dü~man ertesi günü buradan çekilmi~tir. Böyle sava~lar~n sürüp
gitti~i günlerde söylenilen halk ~iirleri bulundu~u gibi, aradan y~llar
geçtikten sonra o günlerin ac~-tatl~~ hat~ralar~n~~canland~ran türkülerimiz, destanlanm~z da vard~r; bu sonunculann bir örne~i de,
Mara~'~n kurtulu~u destamd~r. 2 ~~Haziran, 1934'de Soyad~~Kanünu'nun kabülünden, Gazi Mustafa Kemal Pa~a'ya bir kanünla Atatürk
soyad~~verilmesinden (24 Kas~m, ~~934), söz konusu kurtulu~~sava~~ndan
en az~ndan ondört y~l kadar sonra söylenilen bu anonim destan~~
Ahmed Cafero~lu Mara~~vilayetindeki gezileri s~ras~nda, ora halk~n~n ~Ivesiyle tesbit etmi~tir 16. Bütününü vermedi~imiz bu kurtulu~~
destan~n~n be~inci, sonuncu dörtlüklerinde ümit ve cesaret da~~tan
ayd~nlat~c~~ sesiyle Atatürk de hat~rlat~lm~~t~r:
Oniki ~ubat'dur gurtulu~~günü
Her tarafda yapd~k zafer dü~ünü

O gün murad~(na) erdi Mara~l~~

Derelerden akd~~ dü~man~n kan~~
Toplu tüfekli, bombal~~dü~man~~

Göve direklendi ah-ü figân~~
Yumrukla, zopayla ezdi Mara~l~~

O gündür dü~man~n gaçmas~yidi
(0) Güne~~Atatürk'ün y~lmas sesiy(i)di

O gündür dü~man~n ölmesiyidi
O sesle sava~a girdi Mara~l~~

Ibtida harbini Mara~~bitirdi
Mara~~dü~man~n~~ vurdu götürdü

Dü~man~~ ~a~~rd~~ akl~n yitirdi
Atatürk'e selam verdi Mara~l~~

O gün dü~man~na vurdu Mara~l~~

"Ruslar 1878'de, Türk-Rus Sava~~'nda, Kars Ardahan, Oltu,
Ka~~zman sancaklar~ndan„ meydana gelen bir askeri-vilayet kurmu~lard~ ; 3 Mart, 1918'de Brest-Litovsk Andla~mas~~ile Bol~evik
Rusya, Kars ve Batum'u Türkiye'ye geri vermi~tir. "Bu anla~maya
kar~~~gelen Ta~nak Ermeniler, 24 Nisan'da ~ehri ate~e verdiler; 25
Nisan, 1918 ak~am~~yang~ndan kurtar~lan Kars'ta ancak„ üç Müslüman vard~. "Alt~~ay kadar burada kalan Türk kuvvetleri Mondros
B~rak~~mas~~hükümlerine göre geri çekilmeye ba~lay~nca 6 Kas~m,
1918 günü ~ehirde Kars Islam Si~ras~~ad~~ile geçici yerli bir Türk
16 Güney Do~u Plerimiz A~~zlar~ndan Toplamalar, Ist., [945, Burhâneddin Erenler
Matbaas~, s. 150 v.d.
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idâresi kuruldu. 17-18 Ocak, 1919 kongresinde, Batum'dan Nahcivan'a kadar uzanan yerlerdeki yerli Türk ahâlisi ile topraklar~n~~
Ermeni ve Gürcüler'e kar~~~koruyan Milli ~ûrâ'ya Cenüb-1 garbi
Kafkas Hükümeti ad~~verildi. 12 Nisan, ~~g'da Ingilizler bu hükümet merkezini Kars'ta da~~tarak ertesi gün buralar~~Ermeni idaresine
b~rakt~lar; Ardahan ile Posof da Gürcü ordusu i~galine u~rad~.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin Kaz~m Karabekir
Pa~a idaresindeki XV. Kolordu'su, Ermeni 1 uvvetlerini, bozguna
u~ratarak„ Kars'~~30 Ekim, 192o'de, zabtet _Ii~tir 17. ~~te Kars'~n bu
ikinci kurtulu~u dolay~s~yle, Kars çevresindeki halk ~airlerimiz bu
zaferden duyduklar~~sevinci yans~tan destanlar~nda Ordu Kumandan~~Kaz~m Karabekir'i, Mustafa Kemal'i ve ba~ka pa~alar~~ da
minnetle anm~~lard~r. 1930'da k~rkbe~~ya~lar~nda oldu~una göre",
bu sava~~ve kurtulu~~günlerini ya~ayan Bard~zl~~ A~~k Nihanrnin,
Bir destan söyledim Son-tarruz'a
Gani Mevlâ'm f~rsat yetirdi bize

I~imiz kerem ve ihsâna döndü
Ortal~k Cennet ve Cinân'a döndü

dörtlü~ü ile ba~layan onüç kit'al~k destan~ ", Mustafa Kemal'in
ad~~geçen =alan da içine almaktad~r:
Kemal Pa~ a te~kilât~~ bitirdi
Halil Be~~kurt gibi sürdü götürdü

Kâz~ m Pa ~ a Kars'~~ ald~~ oturdu
Sonra yal~ n-k~l~ç, Yunan'a döndü

17 M. Fahreddin K~rz~o~lu, Kars mad., islâm Ansiklopedisi, 59. Cüz, Ist., 1953,
Milli E~itim Bas~mevi, s. 363.
18 Abdurrahman ~eref, ~arkt Anadolu ~airlerinden
JVihânt adl~~ yaz~s~nda,
Nihâni'nin Kars'~n Sar~kam~~~kazâs~na ba~l~~Güre~gin-köyü'nden oldu~unu, ~ 93o'da
k~rkbe~~ya~lar~nda bulundu~unu yazm~~, bir Ko~ma's~n~~ da ne~retmi~tir; bu bilgiye göre, 1885'de do~du~u anla~~l~r (Halk Bilgisi Haberleri, nu. 13, ~~ Kas~m, 1930).
Nesib Ya~murdereli, kendi toplad~~~~bilgiye dayanarak Sar~kam~~'a ba~l~~Bard~z
nâhiyesinin Güre~kin-köyü'nde, 1889'da do~du~unu yazm~~, dört ~iirini de yay~mlam~~t~r (Siimmâni, Hayâtz ve ~iirleri, ist., 1939, Ülkü Matbaas~ , s. 70: Sümmâni ile
Mündsebetdiir ~âirler bölümü). Fuad Köprülü'nün Türk Saz~tlirleri'nde (C. 111., XX.
As~r Saz~âirleri bölümü, Ist., 1940, Kanaat Kitabevi, s. 7 ~~o- ~~, 5-111, 721 -23), bu
iki kaynaktan faydalan~larak bilgi, Ko~ma'lar~ndan dört örnek verilmi~tir. Mehmed
Gökalp'in yaz~s~nda, kaynak gösterilmeksizin ~âirimizin hayât~ndan bahsedilmi~,
~iirlerinden örnekler yay~mlanm~~t~r; Nihâni'nin 12 Mart, 1967'de öldü~ünü bu
makâleden ö~reniyoruz (Kaybetti~imiz Halk Stiirleri — Bard~zlz Nihân(, Türk Folklor
Ara~t~rmalar~, nu. 328, Kas~m, 1976).
19 K~rz~o~lu M. Fahreddin, Edebiyat~m~zda Kars,
Ist., 1958, I~~l Matbaas~,
s. 165 v.d. Bu eserde, Nihâni hakk~nda yer-yer bilgi ve epeyi örnekler de bulunmaktad~r.
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Kars'~ n 30 Ekim, 192o'de ikinci kurtulu~ u üzerine, buran~n
Kalo-köyü'nden, 1939'da seksen ya~lar~nda bulundu~u söylenilen
A~~k Kahraman'~n 2°, Destanlar~ndan birinde 21, Kemal Pa~a'n~n da
ad~~geçen a~a~~daki dörtlü~ü görmekteyiz:
Kemal Pa~ a Meclis ba~~nda durur,
Ha li d Pa~ a önden çevirir, vurur

Kara-Kaz~ m Pa~a serclard~r yürür
Dü~man~~alt-eden merdân bizde var

Kars ve çevresindeki ~airlerimiz, buran~ n ikinci kurtulu~unu
sonraki y~llarda söyledikleri destanlar~ nda da, sava~~y~llar~= o ac~tatl~~hat~ralar~n~~anarken, yer-yer Mustafa Kemal'i de önderdi~i,
kahramanli~~~dolay~s~yle ö~mü~lerdir. A~~k Dursun-o~lu Mehmed
Ali Ikrand (1890 - 1926), oniki k~t'al~k Kaz~m Karabekir, Halid,
Ali Said, Rü~di Pa~alar'~~ da ö~dü~ü Destan'~nda 22 , a~a~~daki dörtlüklerde görüldü~ü üzre 1877'den bu yana çektiklerimizi, k~saca
Kurtulu~~Sava~~'m~z~~anlatm~~t~r:
K~rk y~ldan bu yan~~dü~mü~ürn derde
Can kurban etmeli Osmanl~~merde

Çok ~ükür dertlere dermân~m~z var
Gezip dolanmaya meydan~m~z var

Otuzalt~~günü ordumuz geldi
Sar~kam~~, Taht'~~cenk ele ald~~

Hâyin Ermeni'ye bozgunu sald~~
Kars'~~kurtard~~ho~~seyrân~m~z var

Kahraman askerler hücûma kalkt~~
Kafirleri le~-le~~üste b~rakt~~

U~rad~~~~yeri od gibi yakt~~
Ermeni(ler) katline fermarnm~z var

Ka~~zman, I~d~r'a yeti~ti ordu
Ardahan, Ç~ld~r'a ~ubat'ta girdi

Da~~ld~~ ~slâm'~n kederi, derdi
Yol verdi Giircü'ye peymanuruz var

20 F. Saltkan, Kars-ili'ne ait Sbylenmi~~ ~iirlerden— Bar~~~ve ~en Günlerde Sbylenenler, Do~u~, mec., nu. 2 (43), Temmuz, 1 939; bundan faydalan~larak, Fuad
Köprülü, XX. As~r Saz~dirleri, ~st., 1940, Kanaat Kitabevi, c. ili., s. 710- ~ 1, 715-1~,
720.
21 K~rz~o~lu M. Fahreddin, a.e., s. 166. Bu eserde A~~k Kahraman (18631944)'~n hayat~~ hakk~nda yer-yer bilgi, ~iirlerinden örnekler verilmi~ tir (S. 58, 75,
125, 134, 166). Söz konusu destan~n, ilk ve son dörtlükleri d~~~nda üç k~t'as~~Sâim
Sakao~lu-Turgut Günay'~n eserinde vard~r; kitab~n sonunda un~umi Bibliyografya
verilmekle yetinildi'~inden, bu eksik metnin, verilen bilginin kayna~~~kesinlikle
belirtilmi~~de~ildir (S. 63, 1 14, 119)•
Türk
22 K~rz~o~lu M. Fahreddin, a.e., s. ~~ 70. Kemal Zeki Gençosman'~n
Destanlar~'na ba~ tan iki ve üçüncü dörtlükleri eksik olarak al~nm~~t~r; ~krami hakk~ndaki bilgi, F. K~ rz~o~lu'nun eserindekinin ayn~~ oldu~una göre, ondan faydalaruld~~~~anla~~l~r (~st., 1972, s. 195 v.d.). F. K~rz~ o~lu'nun ara~t~rmas~ndan önce,
~krami'ye dâir k~saca bilgiyi, dört Ko~ma's~n~~içine alan, imzas~z, Es'ad Bey'in defterinden kaydiyle yay~mlanan bir ara~t~rman~n bulundu~unu da söyleyelim (~ki Saz~diri, Türk rurdu, nu, 12-14/2436-208, ~ubat, 1929, S. 37 v.d.).
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Kurtuldu Firenk'ten. Antebl'e Urfa
Tamam Yedi-düvel kol çekti sulha

Al~nd~~ Yunan'dan Izmir'le Bursa
En son zaferimiz Lozan'~m~z var

Yaradan art~ra Islam'~n dem'in
~ükür ayd~n oldu sonu Islam'~n

Dü~man~n ba~~na indire gam~n
Mustafa Kemal tek sultân~m~z var

Ba~~k~sm~n~~verdi~imiz bu destan~n, sözü edilen ~eylerin geçti~i
zaman bak~m~ndan sonuncusu Lozan Andla~mas~~(24 Temmuz,
1923) oldu~una dayanarak 1923'de söylenildi~ini öne sürebiliriz.
Kars ~airleri buran~n ve Anadolu'daki birçok ~ehirlerimizin nas~l
geri al~nd~~~n~~aradan y~ llar geçtikten sonra söyledikleri destanlar~nda
canland~rm~~lar, bu konudaki ~iirlerin ço~unda Mustafa Kemal'in
yurdumuzu dü~mandan temizledi~ini, milletimizi derleyip-toplay~c~~
kudretini, Türk'ün ~an~n~~yükseltti~ini anlatnu~lard~r. Bu ~airlerimizden biri de Oluklu-köyü Çepni oyma~~n~n Kara Dede-o~ullar~'ndan. 1883'de do~an, halk hikayeleri ile de tan~lm~~, Zemini takma
ad~n~~kullanan Bekde~~Usta (Tatarhan)'d~r; Kars'~n kurtulu~unun
onüçüncü, Cumhuriyet'in i'lân~n~n onuncu y~ldönümü dolay~s~yle
1933'de söyledi~i ondokuz k~t'al~k Destan'~n~n 23 a~a~~da görülen
7-9, ~~2'nci dörtlüklerinde, Birinci Dünya Sava~~'nda u~rad~~~=
bozgundan sonra, istiklal Sava~~'n~n zaferlerini ya~atm~~t~r
Ordumuz Tebriz'e, Bakü'ya ç~kt~~
Firer~kle Ingiliz can~m~z s~kt~~

Demir-kap~, Derbend ~ehrine bakt~~
Geri döndü asker, husramm~z var

Izmir, Mara~, Anteb gördü i~gali
Ermeniler yurdu görünce hali

Istanbul'un pek güç oldu ahvali
Tekrar doldu Kars'a, efgan~m~z var

Yaradan, halketti Gazi Baba'y~~
Meclis açt~, güttü milli da'vây~~

Toplad~~ba~~na bay~, geday~~
~ark'tan Garb'e kadar fermân~m~z var

Gazi Baba ordu Ba~kumandan'~~
Vatandan ç~kard~~ kalan dü~man~~

Sakarya, Afyon'da ezdi Yunan'~~
Cihana ad salon Türk ~an= var

Kars'~n halk ~airleri, Atatürk'ün ölümünden sonraki destanlar~nda da ayn~~ dü~ünce ve duygular~~yans~tm~~lard~r; Poshovlu
A~~k Zülâli Kökten, Kars'~n yine son kurtulu~unu konu ald~~~, ~ 94o'da
Afyon-Emirda~~'nda söyledi~i 24 k~t'adan meydana gelen ~adl~k
Destan~'mn 24 I O- I 3'üncü dörtlüklerinde,
23 F. K~rz~o~lu, a.e., s. 172 v.d. Kemal Zeki Gençosman'~n Türk Destanlan'nda
Zemini'ye dâir verilen bilginin, bu destan metninin — Sekiz ve onuncu dörtlükleri
ç~kar~larak — F. K~rz~o~lu'nun eserinden al~nd~~~~anla~~lmaktad~r (S. 186 v.d.).
24 F. K~rz~o~lu, a.e., S. 175 v.d. Kemal Zeki Gençosman'~n eserindeki bu destan metninin —dokuzuncu dörtlü& eksik olarak— buradan al~nd~~~~anla~~l~yor.
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Alt~~ay dayand~~Kars tek ba~~na
Dü~man od salm~~ken toprak, ta~~na

Milli Te~kIlatlar bakt~~ i~ine
Ankara'ya vard~~a'lalar~m~z

Sanman unutmu~tuk vatan ad~n~~
Ço~u, kurban dedi öz evlad~m

Bugün ald~k lezzetini, tad~n~~
Bunu duyar-duymaz kazalar~=

Ordumuz gelirken yola bakt~lar
Nezretmi~~ellere kma yakt~lar

Al sanca~muza çiçek takt~lar
Sevindi, güvendi analar~m~z

Otuzalt~'da Kars kurtuldu sonu
Arkada~lanyle Ismet Inönü

Gazi, HüV~~net'i eyledi yeni
Sa~lad~~temelden binalar~n=

diyordu.
Halk ~airlerimizin istiklal Harbi'ni anlatt~klar~~destanlanmn
ço~unda, pek tabi'l olarak Mustafa Kemal'den de bahsedilmektedir.
Bu ~airlerden ba'z~lan bu sava~a kaulnu~~olduklar~~için, destanlan
daha sonralar~~yeti~en genç ~airlerin eserleri gibi ba~kalannçlan duyup
i~ittikleri, hayallerinde canland~rd~klar~~sava~~sahnelerini de~il, içinde
bulunduklar~~o hayat~, gerçekleri yans~tmaktad~r; yapmac~ktan uzak,
içten gelerek söylenil~ni~tir. Böyle destanlardan birinin ~airi, Çanlun'run Özbek adl~~köyünden, Hasan Çavu~-o~ullan'ndan, 130
(1883 - 84) do~umlu Ali-o~lu Ali'dir. Okuyup-yazma bilmeyen bu
zeki A~~k, Birinci Dünya Sava~~'nda asker kaçakl~~~~edip köyünün
bir da~~ndaki ma~araya saklanm~~~ise de, Kurtulu~~Sava~~'na seveseve kaulm~~t~r ;
Biz Islam~z, K~blegalfa yönümüz
DIn yoluna feda ettik can~m~z
Muhammed dInidir bizim dInimiz
~ükr olsun vatandan sürdük Yunan'~~
Külli, kesretlice k~rd~k Yunan'~~

Poshollu ;I~~k Züldit adl~~makalede, ~airimizin 191 ~~'de Afyon'da yerle~ti~inden,

930'da Poshov'a geldi~inden, Ardahan'a gidip tekrar Afyon'a döndü~ünden bahsedilmi~tir (Do~u~~mec., nu. 3/44, A~ustos, 1939). M. Fahreddin Çelik'in bu yaz~s~ndan, bu s~rada altnu~be~~ya~~nda bulunan Zülalrnin 1874'de do~du~u anla~~l~r.
Afyon'da uzun süre kald~~u~dan, Afyonlu Yusuf Zülall diye de an~lmaktad~r. 19347den bu yana, bu de~erli ~airimiz hakk~nda epeyi ara~t~rmalar yap~lm~~, hakk~nda
bir eser de yay~mlanm~~t~r (Erdo~an Kökten, Züllilrden Parçalar, Ak~ehir, 1953,
Yeni Matbaa). Konur= s~n~rlar~n~~ a~rnamak için, bu yolda daha çok bilgi verme~e giri~meyece~iz ; Zülali hakk~nda, yaln~z Do~u~~ dergisinde yarmlananlar
için bk., Fuad Köprülü, Türk Saz~~ firleri, c. ~~~., Ist., 1940, s. 454, 485, 468 -XXl~~~
71 ~~; Türk Sazolirleri, Ikinci Bas~~~~, XIX. As~r Saz~~lirleri, Ankara, ~~964,Güven Bas~mevi,
s. 542, 549—xxv~n, 625-30.
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m~sralanyle ba~layan, yirmiüç k~t'ay~~içine alan destan~nda, ba~ka
~iirlerinde görüldü~ü gibi alçak-gönüllülü~ü anlatan Sefil Ali takma
ad~n~~kullanm~~t~r 25. Türklük-Islâml~k duygular~n~n kayna~t~~~~bu
destanda, Yunanl~lar'~n Afyon, Izmir, yurdumuzun ba~ka bölgelerinde
nas~l bozguna u~rad~~~, al~nan esirler biraz da mizah ifadesiyle canland~r~lm~~t~r; a~a~~ya ald~~~m~z iki k~t'as~nda Mustafa Kemal'in
kahramanl~~~~ ö~ülmektedir:
Dinsiz la<in, dahi-edersin Kemâ
Onun hulûsu pâk, nürdur cemâli
K~rar kâfirleri arslan misali
Kurtard~k dü~mandan yurdu, vatan~~
~ükr olsun, kesretli k~rd~k Yunan'~~
Harc ettik vatana elde var~m~z
Kemal Pa ~ a bizim Ba~-serdar'~m~z
~ehidlik, gkzilik cedden kar~m~z
Dönmeyiz Yunan'dan sürdük kafiri
Külli, kesretlice k~rd~k kâfiri

Oldukça güzel bu destanda anlat~lanlar,
Nusret Allah'dand~r Muslumanlar'a
Yunanl~~arada oldu mashara
Askerlere sayan oldu tezkire

=alan da, Anadolu'nun Yunanl~lar'dan temizlenmesi (18 Eylül,
1922) üzerine söylenildi~ini gösterir.
Kurtulu~~ ~ava~~~dolay~s~yle bir ba~ka güzel destamm~z~, Hamid
Zübeyr Ko~ay yay~mlam~~, ara~t~rmasm~n ba~~nda bu destan~~nas~l
elde etti~ini anlatm~~t~r: "Garbi Anadolu'da etnografyaya ait ba'z~~
e~ya toplamak için dola~~rken Afyon-Karahisar~'ndan Sand~kh'ya
ve oradan Dinar'a kadar Afyon'un. Nam~k Kemal Mektebi muallimlerinden Süleyman Bey'le birlikte seyahat ettik. Süleyman Bey,
25 Ahmed Tal'at, Halk ~iirlerinin ~ekil ve Nev'i, Ist., 1928, Devlet Matbaas~,
s. 127-31. Tal'at Bey, Çank~r~~ ~dirleri'nde, Sefil Ali'nin Güzelle~nesi ile Uyuz Destan~'m
da yayunlam~~t~r (Çank~r~, 1930, Çank~r~~ Matbaas~, S. 92-99). Bu iki kaynaktan,
bizden önce, M. Hâlid Bayr~~faydalanm~~t~r (Sefil Ali, Kopuz ~nec., nu. 3, Temmuz,
1943, s. 65-66). Cahid Oztellrnin bu kaynaklar~~görmedi~i anla~~l~yor ()~~~k Sefil,
Ali, Türk Folklor Ara~t~rmalar~ , nu. 317, Aral~k. 1975); rahmetli C. Oztelli (1910-24.
~ubat, 1978)'nin Sefil Ali üzerine Yeni Bilgiler adl~~yaz~s~nda ne~retti~i Antebli Sefil
Ali'ye âit destan'~n (Ayn~~mec., nu. 324, Temmuz, 1976), Ispartal~~Seyrânrnin
oldu~u hakk~nda hk., ~akir Sabri, Gazi Anteb Büyükleri, Gazi Anteb, 1934, s. 167-70).
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Afyon vilayeti tarih ve co~rafyas~ m yazabilmek için materyal topluyordu. Memleket Harbi'ne ait edebi parçalar~~soru~tururken, yol
arkada~~m geçen sene Aziziyye'ye seyahat ettikleri s~ rada kendisinin
de bir parça i~itip kaydetti~ini ve avdetinde gönderece~ini va'detti„
diyor; Süleyman Bey, verdi~i sözü tutup, bu destan~~H. Z. Ko~ay'a
göndermi~tir 26 . Onalt~~dörtlükten ibaret destanda Aziziyye'nin kuzeybat~s~ndaki Adaçal-tepesi'nde kopan pat~rt~dan sonra Yunanhlar'~n
birçok köyü ya~ma etti~i, askerin bir ucu Hisar'~~geçti~i, yapt~klar~~
i~kenceler, esirlik günlerinin ac~s~~unutulmaz vak'alar~~anlat~lm~~t~r.
Destan~n sonlar~na do~ru, Yunanl~'n~n Haymana çölünde susuz kald~~~ndan, etti~ine pi~man oldu~undan bahsedilmi~tir.
Ziyade ya~asin Mustafa Kemal
Gerisin-geriye kaçt~~Yunanl~~

~alan ile sona eren destan~n alt~nda, "Aziziyye kazas~= Karacabey-karyesi'nde Malatyal~~Torun-o~lu A~~k Hasan„ kaydi, 28 Mart,
1338 (1922) tarihi vard~r. Destan, Yunanhlar'm Afyon'u almalar~~
(Mart 1921) sava~~yle ba~lay~p, Ankara'y~~ele geçiremeyerek u~rad~~~~
bozgunun anlat~lmas~yle (~kinci ~nönü zaferi, ~~Nisan, 1921) son
buluyor; Sava~~n bitti~ine, Anadolu'nun dü~mandan temizlendi~ine
(18 Eylül, 1922) dâir hiçbir fikre yer verilmeyi~ i, destan~n sonundaki
tarihin gerçe~e uydu~unu, Kurtulu~~Sava~~'n~n sürüp-gitti~i s~ralarda
söylenildi~i dü~üncesini uyand~rmaktad~r.
Kurtulu~~Sava~~'na kat~lan bir ba~ka ~airimiz Çoban Süleyman'd~r.
Sivas'~n Kocabey köyünde 1307 (1889 - 90)'de do~mu~tur; babas~,
Hac~-o~ullar~'ndan Müsâ'd~r. ~~9 ~ 'de Balkan, daha sonra Kurtulu~~
Sava~~'na kat~lm~~t~r. Sefil Ali gibi, bu ~airimizin de okuyup-yazmas~~
yoktur. Saz çalm~yor, deyi~ lerini kendine öz bestesiyle okuyordu.
Kendisinin çobanl~k hayat~n~~anlatan destan~ndan ba~ka, Kurtulu~~
Sava~~~dolay~s~yle söyledi~i, onyedi dörtlü~ü içine alan bir destan~~da
vard~r 27. Sakarya Sava~~'na (23 A~ustos - 13 Eylül, 1921) kat~l28 Memleket Harbi ve Halk Edebiyat~~— II., Türk Yurdu mec., nu. 205/1 ~ , Kas~m,
1928, s. 18 v.d. H. Z. Ko~ay'~n. Makaleler ve Incelemeler adl~~eserinin Bibliyografya bölümünde, Türk Yurdu'nun say~s~~ tertip yanl~~~~ olarak ~~~ -208'dir; bibliyografya
künyesi verilen bu ara~t~rma (S.381), dolay~s~yle bu destan, ad~~geçen eserde yoktur.
27 Vehbi Cem A~kun, Sivas Halk Sâirlerinden A‘~~k Süleyman, K~z~l~rmak gzt., nu.
43-44/444-45; 4, II A~ustos, 1939; bu ara~t~rmada Çoban Süleyman Kaya'n~n
Atatürk için A~~t'', Tiren Destan~~ da yay~mlanm~~t~r. Fuad Köprülü, Türk Saz~âirleri'nde bu kaynaktan faydalanm~~, bu Antoloji'sine onun ~iirlerinden ikisini al-
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mam~~sa da, burada kazan~lan zaferi, ba~kalar~ndan i~ittiklerine
göre canland~rm~~t~r:
Her nefer boynuna Kur'ân'~~ takt~~
Dediler Sakarya hep de kan akt~~

Bütün evliyalar aya~a kalkt~~
Dü~man cendekleri 28 ~rmak beraber

O, bu s~rada Bursa'y~~geri almak için sava~an F~rka'da Topcu çavu~u
olarak bulunuyordu:
Bursa'ya girdik biz F~rka Yirmiüç
Sa~da-solda sancak, sen onlar~~ öp

Alay~= Topçu, Bölük'ümüz dört
Onbe~~k~nal~~ koç kurban beraber

Çoban Süleyman'~n e~siz bir pa~a olarak vas~fland~ rd~~~~Mustafa Kemal ve arkada~lar~~hakk~ndaki,
Ya~a Kemal Pa~ a, sen binler ya~a Vurdum süngümü i~ledi ta~a
~ smet, Re'fet, Kaz~ m,Fevzii beraber
Cihana gelmemi~~böyle bir pa~a

dörtlü~ünü de içine alan bu destan,
Ey Süleyman, ho~~görürsün alemi
Aln~m~zda vard~r Hakk'~n kalemi

Güzel-güzel söyle böyle kelâm~~
Yirmiüç neferim, ben de beraber

m~sralanyle sona eriyor. Bursa'ya Yunanl~lar'~n girmesinden, buran~n
geri al~nmas~ndan (8 Temmuz, 1921-1 o Eylül, 1922) söz etti~ine,
Anadolu'nun dü~mandan temizlendi~inden bahsetmesine dayanarak
bu destan~n da, Sefil Ali'ninki gibi 1922 Sonbahar~ 'nda söylenildi~ini
öne sürebiliriz.
A~~k Sad~k, Sefil Ali ve Çoban Süleyman'dan, Kurtulu~~Sava~~'na
kat~lmay~~~~ bak~m~ndan ayr~l~r. 1864'de Keçiaç-köyü'nde do~an
Sad~k, ~ brahim ad~ndaki rencberin o~ludur; bütün ömrünü bu çevrede,
Adana ve Tarsus'ta geçirmi~tir. Kendi anlatt~klar~na göre, Adana'n~n
i~gMi s~ras~nda Tarsus'ta Makam Çar~~s~'ndaki bir elbise dükkan~nda
çal~~~yordu; kaçkaçta (hicrette) hastalanm~t~r. Bunlar~~ anlatt~~~~
1928'de, altm~~dört ya~~nda, gözleri kör, kula~~~sa~~r halde bulunuyordu. Deyi~leri epeyi ba~ar~l~d~r. Adana, Birinci Dünya Sava~~~
sonunda, Mondros Mütarekesi hükümlerine dayamlarak 24 Aral~k,
1918'de F~rans~zlar taraf~ndan al~nm~~, iki y~l kadar onlar~n elinde
m~~t~r (S. 712, 715-~x., 729 v.d.). Vehbi Cem A~kun, Çoban Süleyman için, Kiz~l~ rmak'taki kendi ara~t~rmas~ndan bahsetmeksizin, buna yeni bilgi ve metinler
katarak, Sivas Folkloru adl~~eserinde bir bölüm ay~rm~~t~r (Sivas, 1941, Kamil Matbaas~, S. 349-67)•
28 Cendek: Le~~(Not — V. C. A~kun).
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kald~ktan sonra, Kurtulu~~Sava~'~m~zda, 20. x~~. 1921'de F~rans~zlar
taraf~ndan bo~alt~lm~~, 5 Ocak, 1922'de istiklaline kavu~mu~tur.
Bu y~llarda ya~~~elliyi a~m~~~olan A~~k Sad~k, üstelik hastalanmas~~
yüzünden Kurtulu~~Sava~~'na kat~lamam~~~ise de, çevresinde görüp
i~ittiklerine dayanarak bir zafer destan~~söylemi~tin Anadolu'nun
dü~mandan temizlendi~i (18 Eylül, 1922) s~rada söylenildi~i anla~~lan,
Kemal Pa~a'dan da bahsedilen bu destamn, böyle ~iirlerin güzel
bir örne~i oldu~u için bütününü veriyoruz 29 :
Milletin Meclisi meydan~~ald~~
Dü~man~n gözüne yedi, bin oldu

Erenler, melekler sava~a geldi
Al~nd~~vatanda can~~Yunan'~n

Pe~refler gürledi, sazlar ötüyor
Dü~man belas~n~~ buldu ötüyor

Görünmez yerleri gülle tutuyor
Le~keri da~larda kald~~ dü~man~n

Gaziler bayra~~n çekti doland~~
Tüfekler yivlendi, süngü bilendi

Al kanlara e~ri-k~l~ç boyand~~
Kalbine giriyor i~te dü~man~n

Ye~il ba~l~~ku~lar semada döner
Dü~man~n ba~~na y~ld~r~m iner

Aç~l~r camiler, kandiller yanar
Çivril'i dolan~p kaç~yor dü~man

Razzak~dan yapt~n ~araplar içtin
Hiç ökçen yokumu~~tezce ap~~t~n

Cihanglrim derken hende~e dü~tün
Yi~it ordumuza e~ildi dü~man

Kemal Pa~ a ~anl~~hudut ku~ad~r
Yunan'~n
de~di ni~ad~r

Umar~m milleti serbest ya~at~r
Eritme~e ko~tu denize dü~man

S d ~ k'~n sözleri ç~kt~~ya haçan
Aç~lm~~~cidavu binilmez kalan

Dü~man~n s~rt~na çekildi palan
Gaybetmi~~yular~n kaç~yor dü~man

Konya'da 1295 (1878)'de do~an A~~k Mehmed buran~n Sad~rlar
Mahallesi'ndeki ö~reniminden sonra bir süre devam etti~i medrese
tahsilini babas~n~n ölümü üzerine b~rakm~~, hayat~n~~çiftcilikle kazanma~a ba~lam~~t~r. Saz da çalan ~airimiz 30, Gazi hakk~ndaki
~iirlerinden ilkini, 26 - 30 A~ustos, 1922'de Dumlup~nar zaferiyle
sona eren Büyük Taarruz dolay~s~yle söylemi~tir. Dokuz dörtlükten
meydana gelen bu destan~na,
29 Ali Rizâ Yalman Yalg~~n, Cenub'ta Türkmen Oymaklar~, Ankara, 1933, Hâkimiyet-i Milliye Matbaas~, s. 9 v.d.
30 Hayat~na dâir verdimi~iz bilgi, eserlerinden örnekler için bk., Sa'deddin
Nüzhet — Mehmed Ferid, Konya Vildyeti Halkvyât ve Harsiyyât~, Konya, 1926, Konya
Vilayet Matbaas~, s. 70 v.d. S. Nüzhet, Halk ~iiirleri, Birinci Kitap, Ist., 1927, ~irket-i Mürettibiyye Matbaas~, s. 74 v.d. Fuad Köprülü, Türk Saz~dirleri'nde bunlardan
faydaland~~~~gibi, ba~ka kaynaklar~~da bildirmi~tir (C. Ili., Ist., ~~94o, s. 713, 716—xx,
762 v.d.).
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Ya~asun Gâzt Pa~ a'y-1 (âli-~ân
Küffâr~~etti münhezim, perI~ân

Zât~na lây~kt~r sadâkat-ni~ân,
Görünce arslam kaçt~~bu küffâr

dörtlü~ü ile ba~lam~~t~ r; Afyon Sava~~'n~~ anlatan kat'alar~ndan birinde,
Ya~asun G Az t, cebheleri yard~~
Çekti k~hcnu tâ öne durdu

K~ral Kostantin'in tac~n~~ k~rd~~
Ecelin zehrini içti bu küffâr

diyor; sava~~sahnelerini canland~ran, heycanlar~n~~yans~tan bu destan~,
G Az t Pa~a dedi küffâr~~komam
Ma'nâsm(~) bilsün okuyan adam
A~~ k Mehmed etti destan~n tamam Duâm~z makbffldür bildi bu küffâr

dörtlü~ü ile sona erdirmi~tir. A~~k Mehmed'in, Mustafa Kemal'in
Konya'ya geli~i üzerine söyledi~i bir destan~~da vard~ r. Konyal~lar,
Gâz Pyi kendi ~ehirlerinde dört def'a görebilmi~lerdir; ilk seyahati,
923'dedir ve 19-21 Mart'ta üç gün burada kalm~~, Konya Sultânisi'nde, ba~ka müesseselerdeki toplant~larda konu~mu~, bu ~ehir
çevresindeki yerlere gezintileri de olmu~tur 31 . Ikinci geli~leri 1925
Ekim'indedir 32 . 9 May~s, ~~926'da Adana'ya giderken, tireni bir saat
kadar Konya Istasyonu'nda kalm~~t~r; bu seyahatinden dönü~ünde
19 May~s, 1926'da Konya'ya gelip, etresi günü Bozöyük ve Karaköy
yoluyle Bursa'ya hareket etmi~tir 33 . Bu geli~lerinden son ikisi çok k~sa
sürdü~ü, halkla pek temaslar~~olmad~~~~için, A~~k Mehmed'in, Gâz ~'nin
Konya'ya geli~i üzerine destarun~, 1923'de söyledi~ini tahmin ediyoruz. Yedi dörtlükten ibâret bu destan, a~a~~daki k~t'alar~~da içine almaktad~r:
Büyük Millet Vekili. ~âh-1 merdân
Din, vatan u~runa oluruz kurbân

Ya~asun Kemal Pa~ a derde dermân
Sevgili Pa.~a'm, (sen) ho~, safâ geldin

Kar~ulayub zât~n~~yüzün gördüm
Kalmad~~maraz~m, iy'oldu derdim

Arzuladun seni murâda erdinn
Aleme Lokmân's~n sen safâ geldin

A~~ k Mehmed duâ eder dilinden
Kimse bilmez bu A~~k'~n hâlinden

Duâdan ba~kas~~gelmez elinden
Vâk~fs~n hâline, sen safâ geldin

Babal~k gzt., nu. 1150, 21 Mart, 1339/1923. Bk., a~a~~daki not-36.
Ulu Göd, Büyük Halâskânm~z, Sevgili Cumhurreisi'miz, Ho~~geldiniz, Safâ Geldiniz ba~l~kl~~yaz~da dün Konya'ya geldilderi bildiriliyor (Babal~k, nu. 1294, 18 Ekim,
1341/28 RebIc I., 1344.; Babal~k'm 1297 tarihli say~s~nda Konya'dan o gün ayr~lm~~~
olduklar~~kaydedilmi~tir (2 ~~Ekim, 1341/2 Relni< II., 1344-Çar~anba).
38 Konya Vâlisi'ne, Riyâset-i Cumhur Ba~kâtibi Tevfik imzâslyle gönderilen
yaz~da, Adana'ya giderken Reis-i Cumhur Hazretleri Konya Istasyonu'nda kalmayarak tirenle geçeceklerdir„ denilmi~, hiçbir merâsirn yap~lmamas~n~~arzu
ettikleri bildirilmi~tir (Babal~k, nu. 2094, 9 May~s, 1926/26 ~evvâl, 1344).
31
32
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A~~k Mehmed'in, Cumhuriyet'in onuncu y~ ldönümü dolay~s~yle
söyledi~i, on dörtlükten meydana gelen destan~~ da bulundu~unu
söyleyelim; çevresindeki hadiselere, mes'elelere ili~ik destanlar söylemekle de ün kazanan ~airimiz bu destan~n~n iki dörtlü~ünde Mustafa
Kemal'den bahsetmektedir:
Eski kanün, kad~nlar~~bo~adan
Bu fikirler gelir Gazi Pa ~ a'dan

Yeni lcânün, han~m~~ hür ya~adan
Kutlu olsun Cumhuriyet Bayram~~

Millet Meclisi'yle verip ba~ba~a
Yapal~m Bayram'~~biz ko~a-ko~a

Ya~a Cumhuriyet Reisi'm ya~a
Kutlu olsun Cumhuriyet Bayram~~34

Mustafa Kemal, 19 - 21 Mart, 1923'de Konya'da kald~~~~s~rada
bura kad~nlar~~ile de görü~mü~, onlara, "...s~rt~yla, ka~n~slyla,
kuca~~ ndaki yavrusuyle„ , "cebhenin mühimmat~n~~ ta~~yan hep o
ulvi, o feclakâr, o ilahi Anadolu kad~ nlar~~ olmu~tur„ demi~tir 35.
Konya'n~n ünlü saz~airlerinden, ~em<rnin o~lu Hâfiz Mehmed'in
k~z~~Emine Han~m, 1926'da ya~~~sekseni geçkin oldu~undan Konya'ya
gelen Mustafa Kemari gidip görememi~tir; onun hakk~ndaki destan~n~~çevresindekilerden i~ ittiklerine dayanarak söyledi~i anla~~lmaktad~r. ~emTnin K~z~, ~emTnin Gülü, Hac~~takma adlar~n~~kullanm~~, ~iirleri teknik bak~ mdan düzgün, ma'nâca güzel, içten gelerek söylenilmi~tir. Bu yüzden ba~ tan-sona Mustafa Kemal'den
bahsetti~i söz konusu Destan'~n~n bütününü veriyoruz 36 :
Kolum yok kanad~m, bir garib ku~um
Ne talihsiz imi~~ ~u benim ba~~m

Cenab-~~Kibriyâ, gör benim i~im
Efendi'm, mülkünde can~n sa~~olsun

Semada melekler arz-~~hal okur
Yaradan'a ~smarlad~~bu fakir

Alg~n koyun gibi içerim dokur
Efendi'm, mülkünde can~n sa~~olsun

Konya'ya geldi~i gün Kemal Pa~ a
Allah ömür versin, sen binler ya~a

~an~~yürüdü da~lar ile da~a
Efendi'm, mülkünle can~n sa~~olsun

34 Halk Bilgisi Haberleri mec., nu. 29, 29 Ekim, 1933; Azerbaycan Yurt Bilgisi
Haberleri mec., nu. 21-22, Eylül-Ekim, 1933. Cumhuriyet'in ~o'uncu rd~~için razdan
~iirler, Destanlar, Cumhuriyet Halk F~rkas~~Kâtib-i Umûmili~i, Ankara, 1933, Hâkimiyet-i Milliye Matbaas~, s. 7 v.d. Bu Destan'~n bütünü Sâim Sakao~lu — Turgut
Günay'~n eserine de al~nm~~t~r (Halk ~iirinde Atatürk, Erzurum, 1974., Atatürk
Üniversitesi Bas~mevi, s. ~~~~ v.d.).
35 Gotthard Jaeschke, Türk Kurtulu~~Sava~~~Kronolojisi, II., Türk Tarih Kurumu
Yay~nlar~'ndan, Ankara, 1973, Türk Tarih Kurumu Bas~mevi, s. 29.
36 Hayat~, ~iirlerinden örnekler için bk., S. Nüzhet, a.e., S. 28 v.d. Sa'deddin
Nüzhet Mehmed Ferid, a.e., s. 7 v.d. Ayr~ca y. bk., not-31.
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Seherde uyandun, ya~~yor rahmet
Bâri millete sen eyle merhamet

Seni do~uran ana çekti zahmet
Efendi'm, mülkünde can~n sa~~olsun

~u fânt dünyâya geldim gülmedim
Senin gibi sahavetli görmedim

A~lay~p da gözüm ya~~n silmedim
Efendi'm, mülkünde can~n sa~~olsun

Allâh, Kemal P a~a'ya ömür versin
Sana kötü san~~satanlar bulsun

Tavladan atlar~~gemini küssün
Efendi'm, mülkünde can~n sa~~olsun

Kemal Pa~ a, iskeleden yürüdü
Senin gibi bu klunandar yok idi

~ngiliz, F~rans~z ya~~~eridi
Efendi'm, mülkünde can~n sa~~olsun

K'â~ki Kemâl Pa~~a'y~~göre idim
Arma~an istese can~m vereydim

O yi~ite ziyârete varaydun
Efendi'm, mülkünde can~n sa~~olsun

Bu destan~~düzen ~ em`i'nin K~ z~~
Allâh'un, P a~a'ya kavu~tur bizi

Dev~irin bahçeden gülü, nergisi
Efendi'm, mülkünde can~n sa~~olsun

Siirlerinde Mustafa KemaPden bahseden bir ba~ka saz~âirimiz
Karamanl~~Gufrâni'dir (1280/1863-64-1926); as~l ad~~Ali'dir. A~a~~daki iki dörtlü~ü, Yunan i~g5.1inden ve Ba~kumandan Meydan
Sava~~'ndan, Izmir'in geri al~nmas~ndan, Anadolu'nun dü~mandan
temizlenmesinden de söz etti~i Istik151 Harbi hakk~ndaki, otuz dörtlükten meydana gelen Destan'~ndan ald~k:
GAzi Kemal Pa~ a Hazretleri'ne
Bu can~n yüz-suyu hürmetlerine

A~k olsun kemâl-i izzetlerine
Bize Hak'tan lutf ve ihsan yeti~ti

Görülmedi böyle bir kerem kan~~
Ecânib dediler Ali-i Sâni

Fikr ile fethetti bütün cihan'
Bil ~ah-1 Merdan-1 Zaman yeti~ti

Destanda sözü geçen vak'alar, Bintifyüz ot~tzdokuz senemiz ve
Gufrdni girdi altm~~~ya~~na m~srâlar~, bunun 1923'de söylenildi~ini
ortaya koymaktad~r. Bu saz~âirimizin, onbe~~dörtlü~ü içine alan,
Cumhuriyet'in i'lân~ndan sonra söyledi~i anla~~lan, fakat y~l~n~~
kesinlikle belirtemedi~imiz bir ba~ka Destam'~nda, G5zPnin cesurlu~'runu, kahramanh~m~~ ö~dü~ü ~u dörtlü~üne rastlar~z 37 :
Nekadar medhetsem yüzde-birisi
N~lh ya~~na vars~n Cumhur Reisi

Fazlas~~olmas~n kals~n gerisi
Gâzi Arslan'daki cür'ete bak~n

37 Hayat~, ~iirlerinden örnekler için bk., Sa'deddin Nüzhet, a.e., S. 82 v.d.
Sa'deddin Nüzhet — Mehmed Ferid, a.e., s. 79 v.d. S. Nüzhet Ergun, Halk Edebiyatt
Antolojisi, ist., 1938, Devlet Bas~mevi, S. 156 v.d. Fuad Köprülü, Türk Saz~ilirleri,
c. ~~~., s. 713, 7 6—x~x, 760 v.d. Bu esas kaynaklar d~~~nda hakk~nda birkaç makâle,
bir eser de vard~r (D. Ali Gülcan, Karamanit Halk Ozanlartndan Gufrdni ve Kenzi,
Konya, 1968, 'ülkü Bas~mevi).
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Koçhisar'da do~an (1282/1865), as~l ad~~Mustafa, mahlas~~
Naili olan, bir süre medrese ö~renimi de gören, ustas~~A~~k Dertli'nin
yeti~tirdi~i Geredeli Figani'nin waklar~ndan, ~~935'de ya~amakta
oldu~unu bildi~imiz bu halk ~airimizin oldukça güzel ~iirleri vard~r 38.
Otuzdokuz dörtlü~ü içine alan Harb Destan~'mn 39 ba~~k~s~mlar~nda,
Birinci Dünya Sava~~'n~~anlatm~~, Kurtulu~~Sava~~'n~~daha geni~~
ölçüde canland~rm~~t~r. Dü~man~n Haymana'ya geli~inden, Anadolu'nun kurtar~lmas~ na kadarki sava~lar~n anlat~lmas~ndan hemen
sonra Mustafa Kemal hakk~ndaki ~u dörtlüklere yer verilmi~tir:
Ser-taculuz Gazi Mustafa Kemal
Sâhib-zamân, Hamza, ~skender-misal
Gazi Kemal Pa~ a, <Mi, mükerrem
ömrün efzûn etsin ol kan-~~kerem

Cenab-~~Kibriyâ vermesin zeval
Er do~ru, din do~ru merdân~~gördük
Umûm ordulara serdar-~~ekrem
Elinde hançer-i rah~am gördük

Harb bitti, yerlere serildi ipek
"Ya~a Gazi Kemal Pa~ a!„ diyerek

~stasyondan ~ehr-i Ankara'yadek
~ark'tan Garb'e giden unvân~~gördük

A~~k Naili, destan~n~ n bundan sonraki dörtlüklerinde ~smet,
Fevzi, Kaz~m Pa~alar'~n bu sava~taki gayretleri, her rütbeden askerlerimizin kahramanliklar~, o kolsuz-kanats~z gazi karda~lar üzerinde
durmu~tur. Destan' in, Cumhuriyet Reisimiz var olsun m~srawle ba~layan
sondan bir önceki dörtlü~ünden, 1923'de Cumhuriyet'in i'lân~ndan
sonra tamamland~~~~anla~~l~ r; ileride de zaferlerin hep bizim olmas~~
duas~n~~içine alan a~a~~daki son dörtlü~ünün üçüncü m~sra]. ise,
1922'de tamamland~~~n~~gösterdi~inden, bu dü~üncemizi bir bak~ma
yalanlamaktad~r:
~n~a'llah ba`de-ma hep zafer bizde
Hem sene binüçyüz otuzsekizde

Söyle güzel destan saz~m düz de
Naili Baba'dan Destan'~~ gördük

Mali sene 1338 Ekim'i 1922 y~l~n~~ gösterdi~inden, bu tarihin
1339 (1923) olmas~~gerekli idi; bu m~srada bir tertip yanl~~~~bulunmad~~~n~~ gözönüne al~rsak, Cumhuriyet'in i'lân~ndan bahsedilen
sondan bir önceki dörtlü~ün, destana sonradan eklenmi~~oldu~unu
söyleyebiliriz.
38 Ahmed Tal'at, Çank~r~~ ~âirleri, c. 1., Çank~r~, 1930, Çank~r~~ Matbaas~,
s. 239-41; hayat çizgisine yer verilmi~tir.
39 Çank~r~~Destanlar~, b. t., b. y. y., s. 31-37. Naili hakk~nda yay~mlananlar,
eserlerinden örnekler için, bk., Fuad Köprülü, a.e., s. 713, 7~~7—xx~~~, 764-65.
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Çayeli'nin Demirhisar köyünden, sonralar~~ Gündo~u'nun Bozukkale köyüne göç eden Osman Reis (1865-1950), kendisinin ~iirleri
d~~~nda, ba~kalar~n~ n türkü'lerini söylemekle de ün kazanm~~t~r; toplant~larda, dü~ünlerde, v.b. yerlerde türkü söylemek için ça~~r~ lan;
Topal Osman, Bacak Osman ad~yle an~lan bu zeki ~âirimiz hakk~nda,
deyi~lerinde oldu~u gibi konu~ malarinda da ince bulu~lar~ n~n yer
almas~~dolay~s~yle halk aras~ nda dilden-dile dola~an f~kra'lar meydana
gelmi~tir. Bu ozan~m~z~ n, Istiklâl Sava~~~için söyledi~i, biri onbe~,
öteki be~~dörtlü~ü içine alan iki Destan'', vard~r; bunlar~n, Afyon
zaferi ard~nda Yunanl~lar'~ n 9 Eylül, 1922'de Izmir'de u~rad~ klar~~
o unutulmaz bozgun üzerine söylenildi~i anla~~l~yor. Bu sava~~~canland~rd~~~,
Dinle ey Istanbul, ey Anadolu
Gönlüm sevinç dolu, gönlüm yas dolu

Izmir için yazd~m ben bu destan~~
Ayd~n ba~lar~ndan sürdük Yunan'~~

dörtlü~ü ile ba~layan Destan'~n~n 3, 8, 9, son 15'inci k~t'alar~nda,
Gâz'rnin orduyu ma'nen nas~l kuvvetlendirdi~i, bu zaferin kazan~lmas~ndaki ba~ar~s~~üzerinde durmu~tur:
Y~ld~zl~~ bir gece sabaha yak~n
Afyon Cebhesi'nden ba~lad~~ak~n

Gazi Pa~a dedi, "Süngüyü tak~n!,
Gafil avlam~~t~~kahbe Yunan'~~

P a ~~a'm~z, askerin keyfini sordu
Yunan'~n kurtulup kaçmas~~zordu

Zafer ne~'esiyle co~kundu ordu
Art~k kabarm~~t~~Türk'ün ayran~~

Pa ~ a'm~z demi~ti, "Hedef Akdeniz!„
Yurt için gülerek ölenlerdeniz

Kalmas~n vatanda hiç zâlimden iz
Y~km~~~câmileri, yakm~~~Kur'ân'~~

Cebheden cebheye ko~an Pa~a'm~z
senindir bu ~an Pa~ a'm~z

Yavuz arslan gibi co~an Pa~ a'm~z
Ey yüce ordunun Ba~kumandan'~~

Topal Osman, Kurtulu~~Sava~~~Destan~'mn ikincisine, gördü~ü
i~in büyüklü~ü dolay~s~yle
anmakla ba~lam~~t~ r:
Gâzi P a~~a'm~z ki bu i~i gördü
A~layan gözlerin yüzleri güldü

A~k ve heybetiyle yerinde durdu
Dü~manlar~~ürküttü bir sadâya

Destan'nun üçüncü dörtlü~ünde ise, onun, da~~-ta~~~tutan Türk askerleri ile dü~ man kuvvetini ölçebilmekteki kudretini anlatm~~t~r:
Umümi Kumandan, hem Gzl Pa ~ a
Dü~manlar~~tartt~~bir teraziye a!
39a Süleyman Kazmaz,
Rize Halk ~dirleri, Ankara, 1976, Pars Matbaas~,
s. 51-56, 294 v.d. Bu Destan'lar, Topal Osman'~n ölümünden dört y~l sonra derlen-
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T~rabzon'da do~an (15 Mart, 1887) Salim, buraya gidip gelen
A~~klar'dan faydalanm~~, A~~k fas~llarma da girmi~tir.; tan~lm~~~birçok
halk ~airlerine, "Fuzüli'den Ziya Pa~a'ya, Muallim Nâci'ye kadar
klasik ~airlere de yabanc~~kalmayan„ Sâlim'in, Arüz'la, Hece'yle,
hemen her naz~m ~ekliyle ~iirleri vard~r; yer-yer ince bulu~lar~m
içine alan Ko~ma'lar~, D estan'lar~~ile XX. yüzy~l~n halk ~airleri aras~nda
unutulmayacak yer kazanm~~t~r 40. Onun Mustafa Kemal'den bahsetti~i ~iirlerinin en eskisi, yamlm~yorsak, Sakarya zaferinden (13
Eylül, 1,92 ), 5 A~ustos'ta Büyük Millet Meclisi'nce Ba~kumandanl~k'a
getirilmesinden sonra söyledi~i, yirmibe~~k~t'al~k, a~a~~daki dörtlü~ü
de içine alan Zafer Destan~'d~r 41:
Mustafa Kemal Pa~a, Hakk'~n arslan~~
Parlad~~gö~sünde zafer ni~an~~

Nûr ile doludur cism ile can~~
Ya~as~n Türkler'in Ba~kumandan'~~

Baba Sâlim'in dört k~t'ahk Müseddes'inin bütününde Cumhudolay~s~yle Gazi'den de bahsedilmi~tir. Içine ald~~~~
riyet'in
fikirlere dayanarak 1923'de yaz~ld~~~n~~san~yor, ilk beyti ile üçüncü
k~t'as~n~~vermekle yetiniyoruz :
Bu gün ol gün ki tArih-i binAy-i Cumhuriyya'in
Bu gün bir 'id-i kübrAd~r, bu gün bir ‹id-i millettir

Bu gün G Az I gibi nurlû güne~~etti tulf~< mülke
Bu gün dü~man hücfunundan halAs oldû bütün ülke
Çekildi, tard olub gitti vatandan ol karA gölge
Bu gün binler ya~A G Az I sadAs~~ç~kt~~eflAke
Senin efkAr~n_ey G Az I, bütün nür-1 hakikattir
Senin ~ahs~ndaki kudret cihan fevk~nde kudrettir
mi~tir. Müellifimizin, uzun süre ciddi çal~~ma verimi, bu yoldaki ara~t~rmalara örnek olabilecek bu eserinde, Topal Osman'~n Okul Destan~~ ile Birinci Dünya Sava~~~
için Destan'~ndan ba~ka atmalar'~~ (kar~~l~kl~~söylenilmi~~ türküler'i), böyle olmayan
bir türkü'sü de vard~r (S. 74, 76; 153, 176, 187, 194; 223 v.d.).
4° Hamâmi-zâde ihsan'~n Baba &ilim adl~~eseri, ~âirimizin hayat çizgisini,
~iirlerinden seçilmi~~örnekleri içine al~r (Türk Halk Bilgisine âit Maddeler—V., ~st.,
1930, iktisat Matbaas~); Fuad Köprülü'nün Türk Saz,râirleri'nde bundan faydalan~lrn~~t~r (C. ii,., s. 711, 7 15—v~., 726).
41 Nesib Ya~murdereli, Baba Sâlim, Hayat~~ve ~iirleri, T~rabzon, 1946, ~stikbâl
Basunevi, s. 16.
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Baba Salim, ba~ tan sona Mustafa Kemal hakk~ ndaki bir ~iirini,
onun T~ rabzon'a gelmesi üzerine yazm~~t~ r. Yedi dörtlükten ibaret
bu ~iir,
Bu gelendir bu gün en büyük insan
Ölürken Türk'lü~e verdi yeni can

Büyük yarat~c~, arslandan arslan
Gurürlan T~rabzon, kabars~n gö~sün

Ho~~geldin ey Türk'ü kurtaran önder
Fikirler durmu~ tur âcizdir be~er

Safâlar getirdin ey büyük rehber
Önünde sendeki e~siz kudretin

k~t'alanyla sona ermektedir; Gö~sünde Türk'lü~ün ba~~n~n tac~~* Gö~sünde
en büyük Ata' s~~Türk'ün beytine dayanarak, Mustafa Kemal'e, Atatürk
soy ad~n~n verilmesinden (24. x~ . 1934) sonra yaz~ld~~~n~~san~yoruz 42.
Mustafa Kemal, ömrünün son aylar~nda, 19 May~s, ~~938'de
Ankara'da Gençlik Bayram~ 'nda bulunduktan sonra, o gün Mersin'e
hareketle, tirenden iner-inmez askeri tefti~~etmi~, üç-dört gün
me~gül olduktan sonra Adana'ya gitmi~, burada da, ileride Hatay'a
girecek k~t'alar~~ tefti~ten geçirmi~tir 43. Baba Salim'in, Hatay'~ n
anavatan topraklar~ na kat~lmas~~için çal~~~ld~~~, bu yoldaki zafere
henüz eri~ilmedi~i s~ralarda (Ba~~ms~zl~~~ : 2 Eylül, 1938 — Türkiye
topraklar~na kat~l~~~ : 23 Haziran, 1939) yazd~~~~bir Destan'~~ vard~r;
Ernsâli var m~d~r bu ~anl~~ ~rk~n
"~ leri !..„ dedi mi bizlere birgün

Emrine bakar~z biz Atatürk'ün
Yakar~z cihân~~bütün Antakya

dörtülü~ünü de içine alan bu Destan'', Baba Salim'in, Atatürk'ün
sa~l~~~nda yazd~~~~ ~iirlerinin sonuncusu sayabiliriz. Ölümü üzerine
bir a~~t yazmak~~da ihmal etmeyen bu ~airimiz, 23 Nisan Çocuk Bayram~'n~n, 30 A~ustos Zaferi'nin, Cumhuriyet'in i'lân~n~n y~ldönümlerinin, v.b. hakk~ndaki ~iirlerin.de, bir s~ras~n~~getirip yer-yer Atatürk'ü
hat~rlat~p canland~rma~a çal~~~n~~t~r 44.
42 Nesib Ya~murdereli, a.e., s. 181, nu. 171; s. 129, nu. 117. Atatürk, 29/30
A~ustos—~~7 Ekim, 1924'de elli gün süren seyahatleri s~ras~nda, 15-17 Eylül'de
T~rabzon'da bulur~n~akta idi (Reis-i Cumhur Grid Mustafa Kemal Pa~a Hazretleri'nin
Sonbahar Seyahatleri, b.y.y., 1341, s. 66 v.d.). i ~~ Hazitan, 1937'de buraya gidi~inde,
kendisine T~rabzonlular taraf~ndan hediye olunan Atatürk Kö~kü'nde misafir
edilmi~tir (Mehmed Önder, Atatürk Evleri, Müzeleri, Ankara, 1970,
Türkiye ~~~
Bankas~~Kültür Yaymlar~, s. 119).
43 Tâha Toros, Atatürk'ün Adana Seyahatleri, Adana, 1939, Seyhan Bas~mevi,
s. 46 v.d. Ayr~ca bk., ~slâm Ansiklopedisi, Atatürk mad., s. 796b, a~a~~daki not-52, 55.
44 Nesib Ya~murdereli, a.e., s~ras~~ile bk., s. 27, nu. ~~; 174, nu.165; 183, nu.
174; 130, nu. ~~18; 39, nu. ~ o; 149, nu. 137.
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Sivas çevresinde yeti~en halk ~âirlerimizden, as~l ad~~Bekir olan
Mesleki'nin Gazi için söyledi~i ma'n.âca güzel ve âhenkli bir Ko~ma's~~vard~r. Sivas'~ n Kangal ilcesine ba~l~~Mescidli, halk~n daha çok
Kertme ismini verdi~i köyde do~an (1264/1848) Mesleki'ye bu takma
ad, ustas~~ R~~ hsati taraf~ndan verilmi~tir. Mesleki birgün,
Ya Rabbi, bir sahip, bir çoban gönder
Yi~it belli de~il, mert belli de~il

m~srâlar~yle ba~layan Ko~ma's~m okudu~u zaman, Ridvan Nâfiz ona,
"A~~ k, bu gün de bir çoban ar~yor musun?„ deyince, o s~rada, a~a~~ya
üç ve dördüncü k~t'as~n~~ald~~~m~z Ko~ma'sm~~ söyleyivermi~tir 45:
Hak, sahip gönderdi, çillemiz doldu
G~5nüller ~ad olup ne~veyi buldu

Koyun belli oldu, kurt belli oldu
Deva belli oldu, dert belli oldu

Güzi, H~z~r gibi Hak'tan eri~ti
Eflatan el katt~, Lokman kar~~t~~

Asker (e) Kt~mandan birden yeti~ti
Türk de belli oldu, Kürt (de) belli oldu

Bunlara ilave olarak, Hatay'~n anavatan topraklar~na kat~l~~~, Halkevleri'nin
x~v. y~ldönümü, T~rabzon'un medhi ve Atatürk Park~~hakk~ndaki ~iirlerini gösterebiliriz (Ayn~~eser, S. 29, nu. 3 ; 50, nu. 7 ; ~~6 ~~, nu.
) Saim Sakao~lu — Turgut
Günay'~n Halk ~iirinde Atatürk adl~~eserine, Ctunhuriyet'in xv ve xx'nci y~ldönümlerine âit ~iirleri, A~~t'~~ al~nm~~t~r (Erzurum, 1974, Atatürk Üniversitesi Bas~mevi,
s. 13-17). N. Ya~murdereli'nin eserinin sonunda, Manzümelerin Yaz~lmas~na Sebep
Olan Hddiseler ba~l~kl~~ k~s~mda, 13, 14 numaral~~ ~iirlerin, Cumhuriyetin xv.; ~~o
numaral~suun xx. y~ldönümü hakk~nda oldu~u bildirilmi~tir (S. 199 v.d.). Bunlardan
14, ~~o numaral~s~~(S. 46, 39 v.d.), Halk ~iirinde Atatürk adl~~esere al~nm~~~(Kr~.,
s. 13 v.d.), böylece N. Ya~murdereli'nin eserir~deki yanl~~~tekrarlarn~u~t~r; çünki,
~~o numaral~~~iirin, Curnhuriyet'in xx. y~ldönümü ile hiçbir ili~i~i yoktur; Ey m1ulz7am
Türklük, ey kahraman ~rk m~sralyle ba~layan bu ~iirde Türk'ün kudreti, Cumhuriyet'in kurulu~u, Gazi'nin bu yoldaki gayretleri, dehas~ , Türk'e dü~en vazifeler,
v.b. üzerinde durulmu~tur; Mustafa Kemarden Atatürk de~il, hep Gazi unvamyle
bahsedilmesi ve içine ald~~~~fikirler bak~m~ndan, 1943'de de~il, Ga.zrnin sa~l~~mda
söylenilmi~ , 1934'den önceye âit olabilir. N. Ya~murdereli'nin eserinde, Cumhuriyet'in xx'nci y~ldönümü hakk~nda, fakat söz konusu fihristte kaydedilmeyen,
ondört k~t'al~~k bir ~iirin bulundu~unu söyleyelim:
Ye~il yurtta ne~'e, millette ne~'e
Kalblerde kalmad~~asld endf~e

Yirminci y~l~d~r Cumhuriyet'in
Büyük bayram~d~r ~anl~~milletin

dörtlü~ü ile ba~layan bu destar~m, iki-be~inci k~t'alarmda Atatürk'ün hakramanl~~~,
Türk milletine neler kazand~rd~~~~anlat~hn~~t~r (S. 149, nu. 137).
45 Vehbi Cem A~kun, Sivas Folkloru, Sivas, 1941, Kamil Matbaas~, s. 335 v.d.
Eflatun Cem Güney, Meslekt, Hayât~~ve ~iirleri, Ist., 1953, Maarif Kitaphânesi, s. 28,
59. Mesleki hakk~nda 1939'a kadar yayunlananlar için bk., Fuad- Köprülü, Türk
Saz~dirleri, 1940, c. ~~~ ., s. 712, 715—w~~, 727.
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Halk Sâirleri Koruma Derne~i'nin 5 Kas~m, 193~ 'de tertipledi~i
Halk Sâirleri Bayram~~dolay~s~yle Sivas halk ~âirleri, söyledikleri ve
sevgilerinden, uzun ömür diledikleyay~mlanan ~iirlerinde
ndan
da
bahsetmi~lerdir. Deyi~lerini güzel
rinden, onun kahramanl~~~
sesiyle okuyan A~~ k Ali, bir Sem(~ `i'sinde,
Ço~ald~~ser-tabib, Lokmân
G az i'miz var iken korkman

Mekteplerde etti idman
Her derde bir çaremiz var

diyordu 46 .
Çok tabibe vard~k, olmad~~Lokman
Aç~ld~~mektepler, yükseldi irfân

2khir derde oldu G az i'miz dermân
Kolayca okunur yaz~m~z bizim

diyem, as~l ad~~Vahhab olan, saz da çalan A~~ k Süzâni'nin bu Destan'',
S üzâni der kime edek naz~ m~z
Bin ya~asin o sevgili Gazi'miz

Ayaklara toprak olsun yüzümüz
Söylesin nâm~n~~dilimiz bizim

dörtlü~ü ile sona etmi~tir". As~l ad~~Bekta~~olan A~~k Tâlibi (1905-I 2 Mart, 1976), ka'~n~ya ko~tuklar~~boz öküzün inatc~l~~~, v.b. hâlleri
yüzünden Çepni'ye gidemeyip Cemel'den geri dönme zorunda
kald~klar~n~, çektikleri zahmeti anlatt~~~~mizâhi Boz Öküz Destan~'nda
duyurabile, bir yolunu bulup, boz öküzünden ~ikâyetini
ca~~ndan bahsetmi~tir 48 :
(Biz) ak~ama kadar vard~k Cemel'e
- z I Kemal'e
Gazeteler yazs~n, G a

Ustümüz toz oldu döndük hamala
Söylesin irfâmn ünlü Böz Öküz

ralibrnin daha sonralar~~söyledi~i bir Se~nii<i'si,
Güne~~gibi ~ahs~m olsa
Gazi gibi baht~m olsa

Devlet gibi taht~m olsa
Yine bana gelen olmaz

dörtlü~ü ile ba~lad~~~~gibi, Atatürk için a'~~tlar~~da vard~r 49.
48 Ahmed Kudsi Tecer, Sivas Halk ~/lideri Bayram~, Sivas, 1932, Kamil Matbaas~, s. 6.
47 Ayn~~eser, s. 5. Bundan faydalan~ larak, Fuad Köprülu'nün Türk Saz~dirlerrne al~nm~~t~r (C. n~., s. 712, 715—x~, 728); Sâim Sakao~lu—Turgut Günay'~n
Halk ~iirinde Atatürk adl~~eserinde de vard~r (S. 98).
48

Ahmed Kudsi Tecer, a.e., s. 9 v.d.

49 Co~kun Ertepmar, Tdlibf, Ortayayla mec., nu. 1, May~s, ~ 936.—Büyük Ölüm
Ac~s~, Tâlibrnin Ag~tlan, Ankara, 1939, Yeni Cezaevi Matbaas~.—Talibi hakk~nda
1939'a kadar yay~mlananlar için bk., Fuad Köprülü, a.e., s. 712, 715—x, 733-37.
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Cumhuriyet, yaln~z i'lân edildi~i s~ralarda de~il, muhtelif y~ldönümlerinde halk ~airlerimiz için ilham kayna~~~olmu~, Mustafa
Kemal'den bahsetmelerine yol açm~~t~r; önceki y~llara göre onuncu
y~ ldönümü daha parlak törenlerle kutlanan Cumhuriyet Bayram~~
hakk~ nda söyledikleri destanlar say~ ca az de~ildir. Gürün'de, H. 1274
(1857-58)'de do~an, ~ 934'de hayatta oldu~unu bildi~imiz A~~k Rizâ,
otuzsekiz dörtlü~ü içine alan çok uzun Destan'~na Türk Milleti'nin
muhtelif faziletlerini anlatmakla ba~lam~~, ~kinci Me~rütiyet'ten
sonra rahat bir nefes alamad~~~mizdan, T~rablus, Balkan ve Birinci
Dünyâ sava~lar~ndan, vatan~m~z~ n birçok yerlerini dü~mana b~rakt~~~m~zdan bahsettikten sonra, a~a~~daki dörtlüklerde görüldü~ü üzre
Kurtulu~~Sava~~'n~ n anlat~m~na geçmi~tir:
Tanr~~ merhamete geldi ak~bet
Verdi dehas~yle o zi-hamiyyet

Türkler'e
eyledi hinu-net
Türk'e necât, fakat dü~mana ziyan

N'olurdu acaba hal ve ~am=
Kalmazd~~elbette hanumamnuz

Dökülürdü bire kadar kan~m~z
Olmasayd~~ e~er G azi-i zi-~an

A~~k Rizâ, Destan'~n~n geri kalan dörtlüklerinde Dumlup~nar
zaferini (30 A~ustos, 1922) canland~rm~~, ~stiklal Harbi'nden yüzümüzün ak~~ile ç~kt~~~m~z', Osmanl~~Devleti'nin sona erip Saltanat'~n
(3o Ekim, ~~ Kas~m, 1922), Hilâfet'in kald~r~ld~~~n~~(3 Mart, 1924),
tekye ve türbelerin kapat~lmas~ n~~(30 Kas~m, 1925), yeni harflerin
kabûlünü (~~Kas~m, 1928) anlatm~~, Cumhuriyet'in on ya~~na girdi~ini de hat~rlatarak Destan'~na a~a~~daki m~sralarla son vermi~tir:
Ser-tac~d~ r Türk'ün Mustafa Kemal Vermesin K ema Pe Allah'~ m zeval
Gazi Kemal, dahilerin dâhisi
Türk-ili'nin, milletinin hâmisi

Türkler'in timsâli, devlet bânisi
Uluvv ü himmeti ~ayan-~~ ~ükran

Esat-etc mahlffim idi bu millet
Gösterip cihana ~evket ü satvet

A'dâya geçmi~ti bütün memleket
Buldu Gazi bütün dertlere dermân

G ~ zi, rnilletiyle dâim var olsun
Yan bakan alçaklar t~ r ü mâr olsun

Her i~inde Tanr~~feyzi yâr olsun
Mu`Ini her i~de Hazret-i Mennân

El aç~p Tanr~'ya duâ edelim
Onun hizmetini yüce bildim

G azi'nin tuttu~u yola gidelim
Türk olan eylemez (bu yolda) küfrân 5°

5° Çank~r~~ Destanlar~, b. t., b. y. y., s. 25 v.d.
Destan'~n bu son m~sra~nda üç
hece eksiktir. Sivasl~~ Riza'n~n, Mustafa Kemal hayatta iken söyledi~i bir ko~ma's~nda, bir s~ras~~ getirilerek, Gazi Pa~a Ba~~'mn güzelli~i anlat~lm~~t~r:

A~ayidim Erciyes'in da~~n,
Ben severim güzellerin orl~n~~

Seyredeyim G <Izi Pa~a Ba~~,'n~~
Aman telli-turnam, yaz~~gördün mü
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A~~k Mazhar'~n ondokuz dörtlü~ü içine alan Kurtulu~~ve ink~l(d~~
Destan~'mn ba~~nda, Gtzi hakk~ndaki ~u iki k~t'aya yer verilmi~tir:
Türkler'in ihyas~~ Hazret-i Gazi
Sinesin bu yolda eyledi feda

Kurtard~~ vatan~~dü~man~m~zdan
Biz dahi geçelim öz can~m~zdan

Sinesini hedef etti dü~mana
Çekti k~l~c~n~~ ç~kt~~meydana

Ölmü~~iken vatan getirdi cana
Gören ibret als~n meydan~m~zdan

A~~k Mazhar, Gâzrnin kahramanl~~m~, Kurtulu~~Sava~~'n~~
kazanmam~zdaki mühim rolünü de anlatm~~t~r 51:
Urumlar da toplan~yor etrafa
Gazi Pa~a gelmeseydi cihâna

U~' run-u~run haber gitti Yunan'a
Dü~man sarm~~~idi dört yan~m~zdan

Bu destan'da Yunan'~~nas~l kaç~rd~~~m~zdan, Dumlup~nar, Sand~kh cephesindeki sava~lardan, Adana'n~n F~rans~zlar taraf~ ndan
al~nmas~ndan, ~eriat u~runa ç~kar~lan fesadlardan, kendi deyi~iyle
Menemen mes'elesi'nden, ~eyh Said isyârundan bahseden. A~~ k
Mazhar, bütün bunlar~~zaman su-asma göre de~il, karma-kar~~~k
s~ralam~~ur. ~eyh Said isykundan (H-15 ~ubat, 1925), Menemen
mes'elesinden, dolay~s~yle Kubilay (1906-23 Ocak, 193°)'~n ~ehid
edilmesinden söz etti~ine göre, bu ~iirini mo'dan sonra, Mustafa
Kemal hayatta iken söylemi~tir. A~~k Mazhar'm destan~~fikirce epeyi
zay~f, ifâdece oldukça kurudur; kendini zorlayarak söyledi~i hissedilmektedir. Bu bak~mlardan, Kurtulu~~Sava~~~y~llar~nda bu konuda
söylenilen destanlardan farkl~d~r; o destanlar~n ço~u, ~âiri sava~a
kat~lm~~, hastal~k ve ya~hl~k yüzünden kat~lmam~~~bulunsa da vatan~~
dü~mandan kurtarma gayretini, bu yoldaki sava~lar~~ anlat~p canland~ran, kazan~lan zaferlerin heyecan~n~, sevincini duyuran, eme~i geçenlere içten gelen minnet hislerini yans~tan eserlerdir.
Halk ~âirlerimizin, ~iirlerinde Atatürk'ten bahsetmelerine yol
açan ~eylerden biri de, Hatay Türklerrnin F~rans~ z idâresi alt~nda
(Rif'at Do~utan, Gürün'de Halk 2idetleri, Halk Bilgisi Haberleri mec., nu. 52, ~ubat,
1936). Fuad Köprülü'nün Türk Saz~âirleri Antoloji'sine ald~~~~bu Ko~ma ve ~airi hakk~nda bilgi için bk., c. n~., 194o, s. 712, 7 ~ 6—x~~, 737.
faydalanarak
51 Fuad Köprülü'nün Çorumlu mecmuas~ndan (Nu. 6, ~ubat, 1938)
ne~retti~i bu destan (A.e., S. 712, 71 6—xlv, 743 v.d.), sonralar~~M. Hâlid Bayr~'n~n
(Halk ~iiri, XX. rüzy~l, Ist., Ekin Bas~mevi, 1957, S. ii, 47 v.d.), Refik Ahmed Sevengil'in (Ça~~m~z~n Halk ~tlirlleri, ist., Bahâ Matbaas~, 1967 s. 332 v.d.) eserlerine nakledilmi~tir.
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esir olarak ya~ay~~lar~, sonralar~~ba~~ms~zl~~a kavu~malar~d~r: ~skenderün, Birinci Dünya Sava~~'nda alt~~def'a bombard~man'a u~ram~~,
harbin son günlerinde ~ngiliz kuvvetlerince "i~g5.1 edilmi~~(9 Kas~m,
1334/1918), ertesi y~l~n sonbahar~na do~ru F~rans~z idaresine verilmi~tir. F~rans~z i~galinin ilk seneleri Türk çeteleri ile F~rans~z kuvvetleri ve bunlar taraf~ ndan techiz edilen Ermeni milisleri aras~nda
Çetin sava~lar ile geçmi~, ancak 20 Ekim, 1921 tarihli Ankara Andla~mas~~ile F~rans~zlar'~n ~skenderün Sanca~~~(Le Sandjak d'Alexandrette) ad~~verilen ve nüfûsunun büyük birk~sm~~Türkler'den mürekkep olan bölge'ye Sûriye hudûtlar~~içinde idari muhtâriyyet verme~i
kabül etmeleri üzerine, vaziyet, bir dereceye kadar düzeltilmi~tir.
F~ rans~z Yüksek Komiserli~i Mart, 1925 tarihinde bu muhtâriyyeti
te'yid ederek Türkçe'yi, Arapça ve F~ rans~zca ile beraber resmi dil
olmak üzre kabül etti ve ertesi Mart'ta ancak te~ rI`i muhtâriyyete
sahip oldu. 1937 senesinde F~ransa ile Sûriye aras~nda bu memleketin
siyasi muhtâriyyetini geni~leten müzakereler yap~l~ rken, Türkiye
Cumhûriyeti'nin müdahalesi ile, ~skenderün Sanca~~~yerinde Mustakil
Hatay Devleti„ kurulmu~tur 52 . ~~te, bu andla~ma= yürürlü~e
girdi~i (4. v~~ . 1938), Hatay'~n ba~~ ms~zl~~~na eri~ti~i (2.1x. 1938)
günlerde, Hikmet Turhan Da~l~o~lu, Antakya'ya sekiz saat uzakl~kta
bulunan bir Türk köyüne gitmi~, burada, Arap Mehmed'in yan~nda
bekçilik eden, henüz ondört-onbe~~ya~~ ndaki Deli Ali-o~lu A~~k
Arif'in güzel sesiyle okudu~u ~iirini dinleyip yaz~ya geçirmi~tir:
Yenile-gördüm Yusuf-~~ Ken'ân'~~
Bölük-bölük etmi~~kâfir dü~man~~

Hep sayarlar ata binip ineni
Tez günde gel Kemal Pa~ a

Türkiye bu gün(de) haz~rd~r haz~r
Altm~~~tabur asker burada haz~r

Yard~m etsin bize Hazret-i H~z~r
Tez günde gel Kemal Pa~ a

A~~k Arif bu ~iirin son üçüncü dörtlü~ünde, Türk geliyor diye
bir haber oldu~undan, Ermeni muhacirlerin benzi soldu~undan söz
ederek, "Bu sancaktan sür bunlar~~ !„ diyerek Kemal Pa~a'ya seslenmekte idi 53 .
Yine Hatayl~ , okuma-yazma bilmeyen, 1941'de hayatta olan
Kul Mehmed'in de, bu ilimizin esirlik günlerinde çekti~i ac~lar~,
52 Besim Darkot, ~skender:2n mad., isldm Ansiklopedisi, 52. Ctiz, ~st., 1951, Milli
E~itim Bas~mevi, s. 209~ a.
53 Hatay Halk ~âirleri, Halk Bilgisi Haberleri mec., nu. ILI, Nisan, 1941, S. 129.
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ba~~ms~zl~~~na kavu~unca duyulan sevinci anlatan alt~~k~t'al~k Destan'~~
vard~r; bunun, Atatürk'ün bu yolda gösterdi~i gayret dolay~s~yle de
minnetle an~ ld~~~~ilk ve son dörtlüklerini veriyoruz ":
Emir verdi bize Ata Baba'm~z
Kendileri ~ahin, dü~man abanoz

Birgün olur selâmettir çabam~z
As~ld~~ dal~na söktü Antakya

Her saatte Ata'm gelir dilime
inkar m~d~r, Hatay i~i yoluna

Kim göz diker imi~~nazl~~ilime
Mal~n~~mezatta satt~~Antakya

4 Temmuz, 1938'de Hatay Andla~mas~'n~ n yürürlü~e girmesi
Atatürk'ü çok sevindirmi~, "yurdun her kö~esinden ald~~~~kutlama
tellerine, Hatay milli mes'elemizin, dostça tedbirlerle müsbet neticelere ula~t~r~lmas~ndan duyulan sevinç yerindedir cevab~n~~verdirmi~ti„; Hatay Devleti'nin kurulu~unu da, 3 Eylül'de, "Cumhuriyet Hükümeti'nin bir
ba~ar~s~~ olarak kutlam~~, "kurulan yeni devletin ba~kan~na, Meclis'ine
ba~ar~lar, halk~na saâdetler dile~ini„ bildirmi~ti". Bunlar, art~ k iki
ay kadar ömrü kalan Atatürk'ün milli sevinç ve kutlamalar~n~n sonuncular~~ idi; halk ~airlerimizin, onun hakk~nda, hayatta bulundu~u
s~rada söyledikleri türkü ve destanlar~ nda i~ledikleri konu bak~ m~ndan
sonuncusu da Hatay milli mes'elemiz, bu ilimizin ba~~ms~zl~~~na
kavu~mas~~ olmu~tur.
Ankara — 21 Mart, 1978

Hikmet Turhan Da~l~o~lu, a.y., s. 127 v.d.
Salih Omurtak, Hasan - Ali Yücel, Ihsan Sungu, Enver Ziya Karal, Faik
Re~id Unat, Enver Sökmen, Ulu~~I~demir taraf~ndan haz~rlanan Atatürk mad.,
isl'dm Ansiklopedisi, ~ o. Cüz. ist., 1949, Milli E~itim Bas~mevi, s. 797a. —Tayfur
Sökmen, Hatay'~n Kurtulu~u için Harcanan Çabalar, Ankara, 1978, T. T. Kurumu
Bas~mevi, s. 105 v.d., 117.
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