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     I
MEZARLIK ÜZE RİNE YAZI
         
Ey aslını, neslini, kökenini arayan kes,
Burada dikkatli gez!
Bura gabiristan yeri.
Gabiristan - bostan yeri.
Soğuk olsan, göğermez
Buraya ekilen tohum
Yer üstde olan – varın.
Yer altda kalan – yokun.
Yok olmasa, var olmaz,
Bir ağaç - bin bir buğday,
Her buğdayda bar olmaz.
Düşünme bu dünyanın suyu, güneşi, bol-bol,
Köküne mukayyet ol.
Ey aslını, neslini kökünü arayan  kes,
Buraya ekilen tohum  imisti göz yaşıyla sulanmasa göğermez.
               

 II.
      ULU RUHLA BULUŞMA

Gabristan… Her tarafı  somsoğuk sükut
Her mezar üstünde bir ruh oturmuş
Bir ses duyuyorum; - o ruhu avut
Gör niye elleri koynunda kalmış?
Bismillah deyerek ben verdim selam 
Aldı selamımı nurani bir kez
Dedim:- Hizmət edim.  Dedi:-Ay balam
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Ruh saygı diliyor,  çörek istemez
Dedim:- De, yolların göğermiş neden?
Dedi ki, üstüme yok gelip- giden
Dedim: - Ziyarete geldim ben seni.
Dedi: - kurumuşum,  göğertin beni.
En goca kuluyum ulu Tanrının
Yüzüne açıktır yolu Tanrının.
Bu yoldur anlına yazılan yazı
Ruhlar göreceksin yola tamarzı
Onlar seni görüp inleyecekler
Üstelik selam da dileyecekler
Olmaya-olmaya selam verirsen.
Verirsen, özünü yolsuz görürsün.

III.
            HAYIR DUA
Babamın, annemin çifte mezarı
=   Çeker hayalimi özüne sarı. 
=   Evet  oradadır köklerim benim
= Yaddaşı  toz bassa kesilir kanım
Köküne insan
Göğermek çetindir,  kurumak asan.
==   De, benden o cifte mezara sarı
Uzanan bu yolun sonu o ruhmu?
Babamın,  annemin aziz ruhları
Benim geldiğimiden gören  duyukmu?
=  Çıkarken ömrümden uzun yollara
En Ulu Ruh  ilə tanıştım, atam.
İşin zorluğunu koydum kenara,
İşin çetininden yapıştım, atam.
Tutup eteğinden Ulu Tanrının
Hakkın hakk yoluna tabi olmuşum.
İnanıp gücüne göz yaşlarının
İnsan bostanında sabi olmuşum.
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Anamın kalbine düşmemiş olmaz
Onun ruhu gezer başımın üste.
Yüz koyup dincimi alırım bir az
Babamın,  annemin  taşının üste.
Yastıktan yumuşak,  yorgandan  ıstı   
Bu toprak bana
Babam da anam da sordu elüstü: 
- Oğul,  yolculuğun neredir yine?
Dedim:- Bu gün varsa dünümüz var
Bizim bin bir arxa dönenimiz var
Kimden kime kadar uzanır bu kök?
- Oğlum, gel bu taşı eteğinden dök! 
Türk koca pelittir yer üzerinde
Başı göklerdedir, kökü- derinde
Allaha uzanırsan yukarı çıkarsın
Gözlerin kararır aşağı bakarsın
Altına girmişsin çok ağır yükün
Birinci kattadır kökleri Türkün
Ne vakit edlimiş bu dünya bina
Türk ilk defa sahip olmuştur ona
Bu kattan o kata gitmek olurmu?
Bu kökün sonuna yetmek olurmu?
- Arka duracaktır Ulu Ruh bana 
Kulak as, ne diyor, gör,  annen sana.
Benim güzel balam, akıllı balam
Şirinli, şekerli, noğullu balam.
Babanın sözüne kulak as,  kayıt!
Bu yola bir ömür baş olmaz, kayıt! 
- Anacan,  yüz vurma, aman günüdür. 
Bu günler Türklerin  yaman günüdür!
Bir nesil yetişti, yaramaz nesil,
Çoğu haramzade, çoğu bedesil
Başları yabancı örtüsü altta
Her kes bir lakabda, her kes bir adda
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Haram katılmıştır helale, anam!
Bizi tehdit eder bin bela, anam
Rüşvet çoğumuzun canına taktı
Korkarım, Türk yayı kökünden koptu
Çınkıraklaşar onlar, hiç olup gider
Ben yola çıkmaşam, geç olup gider
Babamın anamın sarsıldı ruhu:
- Taşa dokunmasın kimsenin oku. 
Sevinip çağırdım:- Nine, ay nine!
Giderim, dur, hayır-dua ver bana
- Buğday denkliyorum tek gelip, - dedi 
= Endişeli yürek dincelip, - dedi. 
Evim- eşiğim, balam
Dolu beşiğim, balam
Hakk yolun yolcusu ol,
Çekim keşikin , balam

 IV.
 HAKK DA VAR, DİVAN DA

Nine-dede, baba-oğul, ana-bala
Helalleştik, düştük yola.
Bir de gördüm, kendi başını    döver biri
Omuzunda iki melek…
Sağ omuzunda oturanı uyku basıp1

Sol omuzunda outran da yazar hale
Ne saydırır meleklere görem, felek?
Dediler ki, böyle… böyle…
Stalindir2 … her sorgudan sonra onu yandırarlar.
Nefes verip dindirirler.

1 Dini efsaneye göre, sağ omuzunda oturan melek merhumun sevap, sol 
omuzunda oturan melek ise günah işlerini yazıyor.

2 Stalin İosif Vissarionoviç Cuqaşvili (1879-1953-cü yıllar).Eski Sovetlər 
Birliğinin lideri, Türk halkının büyük düşmanı.
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***
Beni görüb düz çöktü o.
Boncuk-boncuk yaş döktü o:
- Sizi kırdım, bağışlayın. 
Kellenizden saray kurdum, bağışlayın.
Kanınızı kadeh-kadeh Mikoyana1. içirtmişim,
bağışlayın.
Türk halkını Akalsikten kovalamışım,
Yerevandan göçürtmüşüm, bağışlayın.
Günahımı yazan melek yazar hala, kurtarmayıp.
Bana kuyu kazan felek kazar hala, kurtarmayıp.
Bir Türk beni bağışlasa, rahat olur ruhum bir az
Ulu ruhtan seda geldi;- İn aşağı, dinmek olmaz.
Stalin orada şok oldu:
- Gorbaçovu gördüğümde Neylemişim size, axı? 
Neye göre almalıyım öz boynuma her günahı?
O lekeli, zedeli baş
Taş üstünde koymadı taş
Bu da değil  besi onun.
Konuştukça batıp gitti sesi onun.
Bakıp gördüm… kara-kara zindanlar var.
Zindanlara perçinlenmiş insanlar var.
Kara-kara çekiçler var,
Başlar üstde inip kalkar
Keskin dişli oraklar var, kesip döker
Kara-kara kanlar akar.

V.
         ŞEHİT RUHLARI
Kulağıma bir ses geldi kederli:
- Hayat var ki, ölüm kadar zehirli2!
1 Mikoyan Anastas Ivanovich (1895-1978). Eski Sovyet devlet adamı, sadık 

milliyetçi, Türklere karşı soykırım politikasının düzenleyicilerinden biri.
2 H. Javid (1882, Naxçıvan-1941,Irkutsk) Stalin zamanında repressiyaya 

uğramıştır. 
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Bir ruh gördüm boynubükük, gözü nem:
- Bu dünyadan ben elimi çekemem1. 
Bir ah   koptu, az kaldı ki yanam, oy!
- Azerbaycan, benim bahtsız anam, oy!2 
Beynimizi delip geçti bir nida;
- Yere yatın kazaklardır atanlar!3 
Aman Allah neler varmış dünyada?
Kimler imiş aramıza katanlar!

                ***
Bir de gördüm al şafaklar saçıldı,
Yolum üste al bayrağım çekildi
O kırmızı rengi almıştı kanımdan
Bir gizilti gelip geçti canımdan
Mavi rengde  buTürklüğüm göründü,
Yeşilinden dünya yeşile büründü.
Yıldızında sekiz köşe var imiş.
Şimdi bildim talih bana yar imiş.
Aydınlıkta seda verdi hemen ses:
- Demedim mi kalkan bayrak inemez?4 
Kanı, canı, dini birse toprağın,
Sahibi ni bu üç renkli bayrağın,
Hiç bir kuvvet diz çöktürüp yenemez.
Yeni-yeni yüzüm güldü bir anlık.
Yine çöktü gözlerime karanlık.
Bir de gördüm şehit ruhlar uyanmış,
Sıralanıp lap önümde dayanmış...
Dediler ki, uğur olsun yoluna,

1 M. Mushfig’in (5 iyun1908- 6 yanvar 1938) “Bu güzel dünyadan nasıl 
vazgeçebilirim?” mısrasına işaret.

2 Bunlar mühaciretde yaşayan A. Yıldırım’ın sözleridir.
3 C Cabbarlı’nın (1899-1934) “1905’te” çalışmasına işaret.
4 MA Resulzade’nin (1884-1955, Ankara) sözlerine bir gönderme: “Bir kez 

yükselen bayrak bir daha asla inmeyecek.”
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Selam söyle o ulu Türk oğluna.
Türkün kökü kurumasın diye biz
Kanımızla suvarmışık tertemiz.
Amma hemen o karanlık zamanda,
O köklere kızıl kanlar damladığında,
Kanımızın üzerinden atlayıp,
Bazıları baş oldular ad için.
Bir bak, gör, kaç şehit kabri çatlayip
Kaç-kaç heykel koydurdular yad için.  
Zengezuru, Karabağı pay deyip
Bu vatanı didim-didim dittiler.
Kabristanlık yerini park eyliyip
Kemiklerin üstünde dans ettiler1.
Böyle cahil nesil ile, gel,  barış.
Üstümüzde ot bitsede bir karış,
Bu karanlık yadimizden silimez.
Türklüğümüz adımızdan silinmez.
İn aşağı kökümüze kadar git.
Bizim hayır - duamızı kabul et!

VI.
SÖYLEŞME VE YA ENDİŞE
Yeşil bir çimende biri oturmuş,
Yanında melekler dönerek durmuş.
Bakınca tanıdım ulu Sabiri.
Gördüm rahmetlinin cennetir yeri.
Dedim:- Hakk da varmış, divan da varmış.
Allah’ın dergahı yüce olarmuş.
Hürmetle baş eğdim üstada bu an.
Dedi: - Düz gidersen çıkma yolundan.
Amma şöyle görem, ne var, ne yoktur?
Orda yatanmı çok, uyanıkmı çoktur?

1 Şehitler Sokağı bir zamanlar Kirov Parkı›ydı.
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Dedim: - Öylesi var, ayılan değil.
Vallah sür düdüğü çalsa İsrafil.
Dedi: - Öğretmenler yine açtımı?
Hürmete-izzete mur- muhtaçmı?
Dedim: - Okuyanlar adam sayılmaz.
Dedi:- Bu sebepten millet ayılmaz.
Dedim:- Çok görürler dinçliği bize.
Dedi:- daha sözüm kalmadı size.

VII
  FACİA

İndim aşağı, gördüm:- Kubalı Fatalı han1.
Durmuş name yazdırır Yekaterina için
Azerbaycan adından:
Muhterem İmparator, el-bizim, etek – sizin.
Gölgesinde yaşayalım sizin himayenizin.
Derbendi, Şamakını sizlere bağış ederik.
Türkün hakanlığını hala peşkeş ederik.
Amma bir isteğim var.
Gerek o biri hanlar
Bana tabi olalar.
Bir az da indim bu dem
Kendi gamlı, gözü nem.
Bir şah gördüm gazaptan gözlerine kan çökmüş.
Sanki onun üzerine bütün asiman çökmüş

1 Fatalı han (1736-1789) 1758-ci yılından 1789-cu yıladek Kubanın hanı 
olmuştur. Defalarca Rusyadan Kuba hanlığı başta olmakla beraber diğer hanlıkları 
da öz himayesine alm asını iltimas etmişdir. Fatalı hanın 21 haziran 1769-cu yıl-
da ve sonra 1775,1776,1782,1786,1787-ci yıllarda yazdığı mektublar  bu mez-
mundadır. Bakınız:  H. B. Abdullayev. “ XVIII asrın 60-80 yıllarında Kuzeydoğu 
Azerbaycanın tarihinden. Bakü, 1958, sah.155-191. Catherine II (1729-1796), 
1762’den beri Rus imparatoriçesi olmuştur. Rusya topraklarını fetihlerle genişletti.
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        ***

Ayağı altındaki yer yarılmış, öyle bil.
Bu dünyayı saklayan bağ kırılmış, öyle bil.
Kuvvet verir sözüne,
Danışır öz-özüne:
- Nadiri1 çok kınadım 
Amma o, haklı imiş.
Hanlıkları sınadım..
Hanlar günahlı imiş.
Ne yazık ki, İbrahim han’ı çok geç tanıdım.
Veziri Vagif’e bak!
Kurban olam, ay Allah!
Nağmekardır, bu şirin dile kıyamıyorum
Güzel Karabağ gibi  ile kıyamıyorum
Affet, keç günahımdan.
Vakıfla İbrahim han
Görsem yada eğer baş,
Taş üste koymam taş.
Milleti yabançıya ögretip itaate.
Bu halkı nesil-nesil salacak hacalete.
Toprağa diri-diri gömerim, ağlamam da.
Boyun eğen herkese yurtta yer saklamam da.
Yerime yer yoksa da, zerre salmam ben yada.
Hana bak, vezire bak.
Varissiz koymak ister Türk halkını
dünyada.
Han-han olup ayrılan hanları kör koymasam.
Halkı gözügölgeli edenlere kıymasam.
Tahtım haramım olsun, tacım haramım olsun.
Tanrı benden dönerse,
Bir gün gelip inerse,

1  Nadir şah Afşar ( 1688-1747) Azerbaycanı birleştirme politikası izledi.
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Kacarların1  kılıcı,
Başabela bu hanlar,
Kurbanlık kuzu gibi,
Öz yurdunu yadların ayağına yıkanlar.
Olsun eller gülüncü!
Aylar, yıllar gülüncü!

   VIII.
İNKİR-MİNKİR VE ŞAH I ABBAS

İne-ine
Deli kahır geldi bana.
Allahınmı kahrı geçti, şimdi bize?

***
Biz özümüz – özümüze
şeklenmişik.
Başka koltuk geze-geze
teklenmişik.
Bir de gördüm, hakk divanı kurulmuş,
Şah Abbasın günahını
Yazanlarda yorulmuş.
Soruyorlar:- Neden Erivanda, Nahçivanda
Otları da yaktırırdın?2

Yaylaları zehirleyip, çeşmeleri dondururtun?
Bar getiren ağaçları kırırdın sen!
Kime ziyan vururdun sen?
- Türke, Türke. 
- Türk değilsen kendin belke?

1 Ağa Muhammed şah Kacar 1795-1797-ci yıllarda parçalanmış hanlıkları 
birleştirmek istiyordu.

2 Şah Abbas ( 1587 – 1629) Safevi – Osmanlı muharebeleri zamanı Türk 
orduları erzak bakımından yokluk çeksinler diye Nahçivan arazisini viran etmişle-
rdir. Bakınız: J.B. Şarden. “Seyahatname”, Cilt II. Amsterdam - 1711 (Fransızca). 
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- Ben şah idim.
- Soyun neydi?
- Türküm dedim.
- Bulaşmışsın kana neden?
Elindeki kına neden?
- Katleyledim türkün bin- bin amirini. 
Koyarmıyım tandırında çöreğini,
Teknesinde hamırını?
- Azerbaycan Türklerini nerden nere göçürdün sen?
- Isfahana1.
- Keşke yine şah olaydım,
Siz de beni çekeydiniz imtihana!
- Türkü türkten kaçırırdın? 
- Özüdür, var.
Ne Osmanlı, ne azeri?  Türktür onlar.
Bense - şahdım.
Göz kırparak serhad boyu baktım, baktım...
Gördüm ahir türkten- türke duvar olmaz.
Siper olmaz.
Ermeniye yer eyledim iki türkün arasında.
Hazreti Abbas oldu adım şahanşahlar sırasında.

     IX.
   GİLEY

Bu ses saz sesimidir, hayandan gelip geçiyor?
Bağrımı delip geçiyor.
Ne söylüyor, de,  o ses? – Ne etsen azdır, Allah!
İşitip dayanamıyorum… bu ne avazdır, Allah?!
Olarak hayel-mayel,
Soruşturdum: - kim okuyor? Dediler: - Şah İsmail.
Gördüm ki, yaş yığılır okudukça gözüne.

1 1598’den başkent Kazvin’den İsfahan’a taşındı.
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Kulak verdim sözüne:
- Neler geldi, gelecek, medet hey! 
Cihan ehli ölecek, medet hey!

Günakarlar günahı sormak için
Ulu divan kuracak, medet hey!

Hatai derdine derman bulunmaz,
Yarab, sonu nasıldır, medet hey!
Soruyorlar: - kılıcın ne oldu,
Yad ellerde müzelere koyuldu?
Dedi: - bana bir ders oldu çaldıran1

Bu dövüşte Türkdü Türke saldıran.
Bir kılıç ki kesti türkün başını,
Ayırdı hep toprağını taşını,
Övünmeye değermi?
Bir kılıç ki beni benden eyleyip
Kanı kandan, canı candan eyleyip,
Benimkidir, söylemeye değermi?
Avrupada yoğrulmuştur mayası,
Türke onun düşmemiştir sayası.
O kılıca el uzattım ben niye?
Koy koyulsun Pragda müzeye.
O kılıcla türklüğüme yadam ben.
Belki sazla türklüğüme çatam ben.
Bir de gördüm Sultan Selim açtı dil:
Günahımız değilesi şey değil.
- Ayrılık ucundan olmuşuk sayıl… 
Türkün sızılayan yüreğidir saz.
Çal, Şeyh Haydarın oğlu İsmail
Sen türksün ben türküm gileyidir saz.

1 1514-cü yılında Çaldıran Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu Avrupa’da, Safe-
vilerin ise Doğu’da ki nüfusunu sarstı.
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***

Sen yüzükarasın, ben – yüzükara,
Talih merhamet etmez günahkarlara.
Daha olan oldu, bu günden sonra,
Yıkılan evlerin direğidir saz.

Ne sen buna şadsın, ne ben buna şen
Ben çaldığım kılıçtan solan, bürüşen
Sen çaldığın kılıçtan kırılıp düşen
Bir türk evladının bileğidir saz.

Sen bana yağıydın, ben sana yağı.
Demeyek, kim çekti bize bu dağı
Her şeyden ezeli biz Türkük, ahı!
Türklerin ebedi gereğidir saz.

  X.
              UMU-KÜSÜ

Alnımda buz gibi ter…
Olmaya yarı yolda beni haklaya ecel?
Bu ne sızıltı, ne ün?
En büyük düşman imiş özü-özüne türkün.
Amir Teymuru1 gördüm, durmuştu kör-pişman.
Yıldırım Beyazidin2  cil kopardı ahından.
- Bir kök üste boy atan 
İki er kuzgun gibi bir-birini diderse,

1 Timurlenk ( 1336-1405 ) 1402-ci yılında kazandığı muharebede galip gelse 
de, türk dünyasını zayıflatmıştır.

2 Yıldırım Beyazid (1360-1403) Türk sultanı. Çok teessüf ki, onları umumtürk 
fikri tarafından birleşmemişlerdi, Avrupa devletleri ise bundan maharetle istifade 
etmişler.
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Sonra da azgınlaşıp tanrıya zıd giderse,
Bu iki erden biri tökezlekeyip çökerse,
O biri cellad gibi al kanını dökerse,
O kökten töreyenler hapis olur, boy atmaz.
Bu ondan uzak kaçar, o buna el uzatmaz.
- Sen körün ben topaldan istediği nedir,ne? 
- Teymur, öyle bilirsin, zafermi verdin bana?
Başına değsin senin o zafer ve o ad-san!
Türkü takattan edip, belini kırdırırsın.
Bu yandan atılan ok o yandan Türke değer.
Kırıldıkça dalları ziyanı köke değer.
Ben kör ile sen topal yağı gibi, yad gibi
Kişnedikçe kişnedik şaha kalkan at gibi.
- Yıldırım bastır daha. 
And veririm Allaha.

              ***

Meğer ben değilmiydim Firdovsiye kalk diyen?1

Galip Türke bak diyen?
Niyetim nere idi, taşıp nereye gittim.
Sana zafer verdimse, özümü mağlup ettim.
Safevi, büyük Moğol, Osmanlı kim idi, kim?
Bizim torunlarımız… biri-birine genim.
Tek kaldı Sultan Murat Avrupayla yüzbeyüz,
  Siftasından Şah Abbas türklüğüne yumdu göz2.
Türk oğlunun eliyle kurulan o hanıman,
Farslara meydan oldu, türklere oldu zindan.

1 Timurlenkin İran seferi zamanı “Şahname” kitabının yazarı büyük Firdo-
vsi’nin kabrini ziyaret etmiş ve demişdi: “Kalk, kalk da, daim kınadığın mağlup 
türkü gör”. (Bak: Rafik Özdek. “Türkün kızıl kitabı”, Bakü, 1992 say. 26)

2 .Şah ı Abbas hakimiyetini pekiştirmek için türk amirlerine suikast ettirmiş, 
devlet idareciliğinde fars soylularına bel bağlamış, devletin tabiatını değiştirip onu 
fars safevi devleti etmişitir. (Bak: Şarden Göst. Eseri, Cilt 6)
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Abbasa “vali” dedi övrengizb1 de o yandan.
Değirmen taşı gibi bizi eritti zaman.
Safevi hanedanı çöktü sankide kabak.
Nadir verdi omuzunu…
Kaçar verdi omuzunu…
Saklayamadı ancak.
Yarısı rusa düşüyor,
Yarısı farsa düşüyor.
Safevi hanedanı,
Ağlar koydu Turanı.
Osmanlı, Büyük Moğol
Arasına o vakitte çivi gibi çakıldı o.
Perdeler gibi takıldı o.
Bıyıkaltı gülümseyip ingiliz aldı tahttan,
Büyük Moğolları2 da.
Bağlandı yüzümüze Asya yolları da.

  ***
Sana mektup gönderen,
Bize karşı dönderen
Fransız kralları3

Bir özünü düşün bari,
1 Övrengizb (1658-1707) büyük Moğol imparatoru. Şarden böyle tsvir eder 

ki, Şah Abbasın tacirini kabul eden Övrengzb ondan sorar: bizim Vali Abbas 
nasıldır?” tacir ise cevabında: - Şah sağ olsun, işitmedim, bir az berkten deyin, 
- diye özünü sağırlığa vurur. Sonunda Büyük Moğol: “Şah Abbası soruyorum” de-
meye mecbur olduğunda, tacir:- aha, şimdi işittim, Şah Abbas size selam gönderdi 
– diye sohbete koşulur. Bu ahvelatı işiten Şah onu mükafatlandırır. (Bak: Şarden, 
gösterilen eseri, 6-cı cilt)

2 1803-cü yılda İngiliz Ost-Hint şirketi Dehlini tuttu, 1858-ci yılda İngiliz 
müstemlekecileri Büyük Moğol sülalesini laf ettiler

3 Valua sülalesi 1328-1589cu yıllarda Fransada hakimiyette olmuştur. VI Karl 
(1380-1422) Timurlenke mektup yazarak Osmanlı İmparatoruna tesir etmesini 
istedi. Timurlenk bunu bahane ederek, Yıldırım Beyazıda baskısını artırdı. Nihay-
et, 1401-ci yılda iki türk öne geçtiler. Bu günkü mağlubiyetimizin o günkü temeli 
koyulmuş oldu.
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Osmanlı ayağını Afrikadan kestiler1.
Bizleri parça-parça kopararak attılar.
Ayaklar altına alıp ezdiler.
Kandınmı amir Teymur?
Akıttığın kanları  getirdiyin su yumuyor.
Avrupa kılıcını sokarken yüreğime,
Sen niye hançerini sapladın küreğime?
- Yıldırım, danışma, sus. 
O gün döndü türklerin bahtı sayılan yıldız.
Bilmedim Karsı değil, Buharanı yıkarım.
Semerkentin, Tebrizin sonuna çıkarım.
600. yıldır benim ruhum da ağlar galip,
Sinemde dağlar galip.
Özbekin tepesine değen rus kapısından,
Günde yüz yol azından
Seksenir ruhum benim, çalınır neyler gibi,
Maksatı türkleriyle özbek üveyler gibi
Davrandıkça yanarım2.
Özümü de, seni de bunda suçlu sanarım.
Metenin3, Atillanın4 ruhundan utanarım.
O vakitler Karabağda biten ağaç için ben
Titreyerek, eserdim5.
Oğlum Miranşah korkardı gazabımdan,
1 1798-1801-ci yıllar Fransa- Türkiye müharebesi Türkiyenin Afrikadaki nu-

fuzunu sarsıttı.
2 1988-ci yılın yazında türklüğümüze silinmez bir leke vuruldu. Ermeni fet-

vası ve rus tebligatına uyan özbekler 1948-ci yılda Stalinin emri ile doğdukları öz 
yurtları Akalsıktan Ferganaya sürgün edilmiş türk kardeşlerini vahşice katledilir, 
onlar Azerbaycana sığındılar.

3 Mete (? - e.a.174). destanlarda adına Oğuz Kagan denilir ve bir ayağı Haz-
arda, bir ayağı Sakit Okeanda olan diva gibi tasvir edilir.

4 Atilla (394-453) Garbi Hun İmparatoru. Bir ayağı Hazarda, bir ayağıda La 
Manşda olan diva.

5 Timurlenk Şuşadaki devasa bir ağacı kestiklerine göre o zaman Azerbay-
canın hakimi olan Miranşahın etrafındaki soyluları katlettirmiş, uzun minnetten 
sonra oğlunun başı üzerinde kılıç kırmakla onun günahından geçmiştir (Bak: S. 
Borodin. “Semeraendin yıldızları”.I-II ciltler)
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Yapraklara uzanan parmakları keserdim.
Şimdi Karabağ yanıyor…
Kırgızın haberi yok.

***
Şuşa, Laçin1  talanır…
Özbeğe eseri yok.
Ağdam oda kalınır..
Güya Kazakistana bu odun riski yok.
Bilge Kagan2. böylemi öğüt vermişti bize?
Bizim yüzümüzden çok büyük bela geldi
Ulu türk neslimize.
Öz cezamdır çekerim, eylediğim sehv için.
Yüzüm yoktur yüz vuram Tanrıya da efv için…

  XI.
    ULU RUHUN CEVABI

Çiğnimde  yapıcı elde kırbaçım,
Yolu döşüne al”a yaren atım.
Güneştir bayrağım, semadır Tanrım,
Coşup seller gibi köpüren atım.
Gecenin, gündüzün bağrını yüz, geç
Acele et, ömür-gün gelip gidendir
Şığı, yıldırım ol, ok gibi süz, geç,
Tırnağın nereye değse vatandır.
Tökezleme, tökezleme, amandır, atım.
Yarı yolda kalmak yamandır, atım.
Od ol ki, adına söyleyem kor at,

1 Azerbaycanın Şuşa ve Laçin şehirleri 1992-ci yılında ihanet neticesinde er-
menilere teslim edildi. Orta Asyanın türk devletleri ise sustular.

2 Bilge Kagan (684-734) II Göktürk İmparatoru. Üstünde bütün türk dünyası-
na hitaben yazılmış vasiyeti olan bengüdaşı bugünkü Mogolistanda, Baykal 
gölünün güneyinde, Orhun nehri vadisinde, Konço Saydam gölü yakınındadır.
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At nedir?-Murat.
At- yiğide ad.
Şan, şeref, namus.
Bu el, bu ulus
Eğerli, üvenli keher belinde
Bin yıldır yol gider, yorulup yatmaz.
Güneşi bayrak deyi tutar elinde,
Onun için türklerin Güneşi batmaz.
Çevirdim yüzümü Ulu ruha ben:
- Hangi türk oğludur bu şarkı diyen? 

***
Dedi:- Oğuzların ozanıdır o.
Gelecek talihler yazanıdır o.
İlhamın talihten alır o atlı,
Sözü keserlidir, atı- kanatlı.
Özün göreceksin, türkün yolları
Yarı karanlıktır, yarı ışıktır:
Yollar yolcusudur türk oğulları,
Biri cihangirdir, biri aşıktır.
Dedim:- kılıçla saz gidermi yola?
Dedi: uşakmışsın hele, ay bala,
Kılıcı olmayan millet boy atmaz,
Doğudan batıya elleri çatmaz.
Ad-Kılıç, san – kılıç, şeref-şan-kılıç.
Berk vurup gün gibi alışan kılıç.
Dar günde parlayıp şimşekler gibi,
Sineden sıyrılan yürekler gibi
Titreyer vatanın başı üste o.
Toprağı üste o, taşı üste o.
Sazdan  ovxar alıp pırıl-pırıl yanar o.
Bir deli şevk ile havalanır  o.
- Ulu Ruh, bu sazın gamı nedendir? 
Zilini anladım, bamı nedendir?
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Bazan göğertisi, sızıltısı var,
Canımda gezişen giziltisi var.
Sazın da, sözün de sırrı var, balam.
Kılıç da ad alır merdin elinde,
Namerdin elinde alçalır, balam.
Sazsa iniliyor derdin elinde.
Yaltağın elinde pas atar kılıç,
Ölen şöhretine yas tutar kılıç.
Yaltak ne utanır, ne de ar eyler.
Kılıcını hürmetten salıp kar eyler.
Pahılın çatınca eli kılıca,
Çalışır milleti candan salınca.
Kolundan kuvvetli kolları keser,
Sabaha açılan yolları keser.
Özünden yükseğin bakar boyuna,
Sac üste korkarak kavrulur pahıl.
Herkesi bir cura salar oyuna,
Sanki yılan gibi kıvrılır pahıl.
Silosuz, löyünsüz, hüştürüm, hütün
çoğalır sayı.
Körlerin, çolağın, topalın, kütün
Elinden alınıp yiyilir payı.
Korkağın eline geçerse kılıc,
Başının altına koyar nazbalıc
Saklar kılıcını yastığın altta.
Güya gün ağlıyor yaman gün için.
Bir kere doğar insan hayatta,
Talihe vurulan kör düğüm için
Kılıcı indiren el gerek bize.
Yoksa üstün gelir gece gündüze.
Yaltağın belinin düzelmez şahı,
Pahılın kalbinin pası silinmez.
Esen dizlerinden tanı ödləyi
Kar üstünde gezse de, izi bilinmez.
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Dünya mertler ile bergerar olmuş,
Yiğidi var ise millet var olmuş.
Gidek, yolcu yola gerek diyorlar.
Verin çörekçiye çörek diyorlar.

    XII.
MELİK ŞAH’IN NEVRUZ BAYRAMI 
         VE GİLEY-GÜZARI

Gördüm: - Meclis kurulmuş.
Tad - damaklar durulmuş.
O kadar çalınmış ki,
Kara zurna yorulmuş.
Gelince ney ortaya.
Kotuldu mey ortaya.
Kızlar elde def ile,
Sıra ile, saf ile
Daire çizip giderler.
Başları topuğuna değince katlanırlar,
Fırlanarak dans ederler.
Sırğalar,
nimtaneler
Kumrular,
Çanlar
Çıngıldayıp ses verir.
Bel desen, bel oynuyor.
Tel desen, tel oynuyor.
Bilmem o kimin yaridir, elinde gül oynuyor?
Yiğitler yürüyorlar meydana dalga gibi.
Hepisi de çalga gibi.
Kızıştıkça kızışır git-gide hava, oyun.
Sordum:- Nedir sebebi bu tattarak, bu toyun?
Dediler ki, yaz geldi.
Bir elinde gül-çiçek, bir elinde saz geldi.
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Şarkıçılar bir yana, suların da kalbine
Tanrıdan avaz geldi.
Tazelendi yıl böyle.
Sen de sevin, gül böyle.
Dedim: - Müslümanık, ah,
Şükür, elhemdülillah!
Muharremin birimi?
Dediler: - Hiç yerimi?
Müslüman olmadan biz türk idik, bilmezmisin?
Dünyaya yaz gelince sevinip gülmezmisin?
Derdin varsa, derdin az.
İstedim ki, söyleyem:
Bir yılda iki taze yılımız vardır, beyim?
Dediler: - öyledir, var.
Bir bak, astronomiler
İşaret verir anda,
Güneşte koç burcuna dahil olan zamanda.
Yıl başladı denilir.
Davullar dövülür.
Şeypurlar, gerenaylar
Şölenlere muhafızlar.
Çitlerden atlayanlar,
Yel olup kanatlanır.
Şenlik ateşi yanıyor hemi
Alevi - arşa direk.
Geldi Nevruz bayramı,
Bayramınız mübarek.
Hem de müslüman gibi hicreti not ederik.
Onda hicri-kameri takvimiyle giderik.
Dört yüz yıl idi bize
Yasak etmişlerdi Nevruz bayramımızı.
Melikşah Celaleddin Selçuk hepimizi
Eyledi başına cem.
Sözünde oldu muhkem.
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Dedi: - biz türkük varık.
Gök-Tanrı, Güneş – bayrak,
Tanrımız bayrağımız olmasa, var olmayız.
Güneş takvimi ile hesaplanır yaşımız.
400. yıldan çok oldu körleşti yadtaşımız.
Nevruz - hakkın bayramı,
Bunu anlasın hemi.
Bu dünyanın o zaman gecesi, gündüzü ten.
Halka öz bayramını ferman verdi bu günden.
Helal eylemişim ben.
Amma müslüman gibi
Yürekte saklıyorum bu kameri takvimi.
Muhammed peygamberin hicretiyle olmuş o.
Hakka giden yolmuş o.
Türklerin inançları ondan farklı değildir.
Allah – birdir, Tanrı – bir.
Kabul ettik İslamı.
Güneş takvimi ile her yerde kayıt edilir
Türkün Nevruz bayramı.
Cennetlik gören gibi bağrına bastı beni:
Hey gözlüyordum seni,-
Melikşah dedi, - oğlum, yaddaş elin malıdır,
Vardan, devletten ileri yaddaş korunmalıdır.
Bizlerden size kadar gelen yolda nice yol
Dinimiz, mezhebimiz değişmiştir, ay oğul.
İslama selçuk, oğuz,
Haca ise kakauz
İman getirir, iman.
Ak hunlar Buda için mabet yaparlar hemen.
Uygurlar, cığataylar konfu olup gittiler.
Sabirler şaman olup ayin icra ettiler.
Vakit oldu ki, ateşe, oda da inanmışık…
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“Avesta”nı mukaddes kitabımız sanmışık.
Çoğaldıkça sayı da mezhebin, tarikatın,
Türk denilen milletin
Sağ gözü sol gözüne
Sivri mil gibi batmış.
Türkün özü özüne
Yağlı olup, ok atmış.
Sünnü – şia davası nice Melikşahların
Ruhlarını kanatmış.
Değişsede ne kadar dinimiz, mezhebimiz,
Balam, biz türkük ahı, değişmeyiz ahı biz.
Buna en büyük kanıt – ağzımızda dilimiz.
Şah İsmail “ben” diyor. Sultan Selim “ben” diyor.
Şeybani “taş” dediğinde o birisi “daş” diyor.
Biri kardeşe “kardeş”,  biri “karındaş” diyor.
“Ülke” oldu,ya “bölge”,
Aynı şey değil, belki?
O Şah II Abbas1 başta düşünmüştü bunu.
600. yıldan sonra ben verem bu kanunu
Tazelemişti bir de.
Nevruz el bayramıdır türklerin var olduğu yerde.

      ***
Özün görsün sonradan neler oldu, ay bala,
Ruhumuz neyler gibi meler oldu, ay bala.
I Tahmasibin adı sana tanıştır.
Cem eyle bu ruhları, kelime-kelime danıştır.
Desinler düşmanımız hangisi şahtır, hangisi han?
Hangi halkın kanıdır ellere bulaşan kan?

1 Şah II Abbas (1643-1666) ölümünden bir az ileri Nevruz bayramının her 
yıl ciddi kutlamaları hakkında bir ferman vermiştir. (Bakınız: Şarden. Gösterilen 
eseri, Cilt II)
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Ayaklar altına atılan baş kimindir?1

Kışda2 sökülen kale, ağlayan taş kimindir?
Ya Derviş Muhammed han, ya Tahmasip kim olur?
Kim kime kanım olur?
Areşde Tahmasibe gelip koşulan Levond3.
Korumuza vurdu od.
Tahmasibe taptı yol nice Levond fend ile.
Tahmasipler iş görür cürbecür levend ile.
İşitmiştik hele de türk türke kan yutturur
Leventlerin eliyle göz döker, baş tutturur.
İyisi yadime düştü,  Kışda  ikinci kale
Kız kalesiydi, bala.
Tahmasip el değmeden bir kaleni alırken,
Sığınağı4 viran koyup, yaman güne salırken
Sızıladı ruhumuz.
Kemiklerimiz yandı, arşa çıktı uykumuz.
Nadir şah5 sorursada:- Bu kalenin adı na?

1 1551-ci yılında Şah I Tehmasib Şekiye hücum ederken, Şeki hanı Derviş 
Muhammed han Kiş kentinin kuzeydoğusunda yerleşen kKız kalesinde (şimdiki 
gGelirsen-görürsün kalesi) müdafa olunuyordu. Kaleden çıkıp kaçmak isterken 
Tehmasibin birliklerinden müfrezeler onu hakladı. O, Mülazim Kosa Pirkulu ile 
elbeyaka oldu. Başı kesilerek Tehmasibin ayakları altına atıldı. Derviş Muhammed 
han Tehmasibin yeğeni idi, onun hanımı Perihan hanım Tehmasibin bacısı idi. 
(Bak: K.A.Fateh “Şeki hanlarının kısa tarihi”. Bakı, 1958, s. 10-15; A.Bakıhan-
ov.” Gülüstani-İrem”,s.102-105; M.İsmailov. “Şeki”,s.10-13)

2 Tehmasibin emri ile Kiş kalesi son kerpicine kadar sökülmüştür. (Bak: 
gösterilen kaynaklar)

3 Levond Kaketiya çarıdır. Araşta (Haldan arazisine uygun gelir) Tehmasibe 
koşularak Şekiye hücum etmiştir. Şekide fırıldakçılara şimdi de “levend” diyorlar.

4 Sığınak Kiş kentinin kuzat-batısında, Damarçin çayının yukarı akarında, Pir 
kaya ile yüzbeyüz, yer almaktadır.

5 Nadir şah afşar 1736-cı yılında Mugan’da başına taç koymakla Safevi 
sülalesinin çöküşü sona erdi. Onun Yerine büyük bir imparatorluk yaratsa da, esas 
maksatı hanlıklara parçalanmış Azerbaycanı birleştirmek olmuştur.. Nadir şah 
1747-ci yılında vefat etmiştir.
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Hacı Çelebi han1 da dedi:- Ne diyem sana?
Gelirsen – görürsün de… kötü amellerimizle,
Kanlı ellerimizle
Nice paralanmışık.
Calak-calak sökülüp, bend- bend aralanmışık.

***
Bu sözler Nadir şahı pert eyledi.
Başındaki tacı da, altındaki tahtı da,
Talihi de bahtı da
Özüne dert eyledi.
Nadir şah döndü gitti.
Öyle bu dert ile de mum gibi sözndü gitti.
Söylemekle kurtarmaz, türkün işi uzundur.
Ayrılma Ulu Ruhtan, ona yürek kızgındır.
Gelecek nesillere bizden selam apar, git.
Bu cennet çiçeğinden birisini kopar, git

              XIII.
BENDEN SÖYLEMEKTİR, SENDEN İŞİTMEKTİR
Ulu Ruhla kol – kola
Olup doğruldum yola.
Başım üste – Tanrı, gök, Ay, yıldızlı samanyolu.
Alp Arslanı2  gördüm, yüreğim şan-şan oldu.
Kılıcı da gün gibi dört yana nur saçıyordu.
Yardı karanlıkları özüne yol açıyordu.
Şafaklardan boylanıp gülümsedi bize o.
Benzedi gündüze o.
Dedi:- Öyle bilirler Truvayla Nikeya3.

1 .Hacı Çelebi han 1743-1755-ci yıllarda Şekinin hanı olmuştur. Onun 
devrinde Şeki Azerbaycanın en güclü hanlıklarından biri idi.

2 Alp Arslan (1029-1072) Anaduluyu fetih etmiş selçuk hükümdarı.
3 Truva Anadolunun kuzey-batısında, Eğe denizi sahilinde, Nikeya (şimdiki 

İznik) ise Marmara denizi sahilinde, Bursa ilinde yer almaktadır.
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Silinmiştir büsbütün yaddaşımızdan güya.
Güya, Ön Asyada türkten eser olmadı.
Yalan söze, ay oğul, hiç vakit keser olmadı.
Düşünsene , Homer’e1 ozanlık nerden geldi?
Satılan şeydirse bu, diyek pazardan geldi.
Homer “hun er” demektir.
Başkasının papağını takmak sanma hüner demektir.
“Macaristan” ya “Ongre”,  yahut ta “Hungariya”40.2

Çözersek bunları çıkıp gider nereye?
Homer – koca, kör ozan.
O büyük destan yazan
Yanan Truva için niye yas tutup bağlıyordu?
Dünyaya salırdı ün, inleyip ağlıyordu.
Bir türk anlamı vardır esasında her sözünde,
Ben birer-birer sayayım, saydıkça sen anla özünde.

       ***
Bu aydın, Truvanın bir adı İliondur
Yani ki, Priamın, Hektorun3  eli “Hun”dur.
Huner adlı kör ozan, “İliada”nı yazan
Bilirdi imperiya türklerde “yil” adlanır.
Ya da ki, “el” adlanır.
Türkler büyüklerine
“İlhan” “elhan” derler.
“Ulu hakan” derler.
Büyük kabirlere de “gorgan”, “kurgan” derler.
1 Homer (M.Ö. 12-7-ci asırlar) hakkında malumat azdır. Onun türk soyun-

dan olduğunu iddia edenler eserlerindeki tefekkür tarzına istinat ederler. Burada 
Homer sözünün fonetik yapısının “Hun er” (hun kişisi) yapısının uygun geldiği 
gösterilir. (Yazar).

2 “Vengriya” rusca, “ongre” fransızcadır, macar türklerine verilen adtır.
3 İlion hun eli ayni “ili hon”, “ili hun” gibi fonetik yapıya sahiptir. Anadulu 

türkleri “el” yerine “yıl” derler. “İliada” eserine dikkat ederseniz bütün yunan şe-
hirlerinin ili Hona (huna) kendisine karşı acımasız ve düşmanca bir savaş başlat-
tığı açıktır.
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Hektorun defni ile tamamlanır o destan.
Şimdi misal getirim o definden, o yastan.,
Hektora bütün şehir
Yas tuttu akşam-seher.
Saç yoldu kadın, ana.
Giydirdi yas elbisesini bu ölüm İliona.
Dağ gibi bir odunların üstüne koyuldu Hektor.
Odunlara vuruldu kor.
Al-elvan bir parçaya büktü kemiklerini
(Böyle defin ederlerdi hunlar büyüklerini).
Koydular saygıyla kızıl kutuya onu
İlionun oğlunu.
Derin bir mezar kazıp.
Üstüne taşlar dizip
Sonra da toprak döküp tepeden dağ kurdular.
Nöbetinde durdular.
Bundan ne kandın, oğlum.
Dinle, kurbanın olum.
Tam altı yüz yıl önce
Markosun büyükleri taladı mezarını,
Götürdüler varını.
Namus ilhamçısıtek,
“Tanrının kamçısı”tek,
Çırpılmıştı Atilla1   yağların başına.
Od yağdırdı Bizansın toprağına taşına,

***
Almıştı gısasını
Yadına geitr şimdi Hektorun da yasını.

1 Atilla (400-453-cü yılar) Garbi Hun imparatorluğunun imparatoru, bir ayağı 
Uralda, bir ayağı da la Manşda olan türk hükümdarı. 434-cü yılda Margos yepis-
kopu seçilen Kostansa Dunay ve Morava çaylarının birleştiği yerde sulh şartlarını 
bozup Hun büyüklerinin mezarlarını 440-cı yılda talan etmiştir. Buna güre de Atil-
la 441-ci yılda Bizansa hücum etti ve onu diz çöktürdü.
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Ecdadı yad eylemek,
Türklerin adetidir.
Bizim kalbimizdeki Tanrı muhabbetidir.
Ne vakit yer yüzünde Troya terklendiyse
Yunanistan cem olup, üstüne geldiyse,
Burda amma yokmudur?
Bir muamma yokmudur?
Tarih bütün halkların tercümeyi-halıdır.  
Satır-satır, sözbesöz, düzgün okunmalıdır.
Orda bilinecek ki, ne zaman kim, kim oldu.
Yunan allahları da
Troya şehirine ne için ganim oldu.
Ne için Troyaya taraftar çıktı Hermes1,
Hermes yok,belki Hürmüz?2

Ne için Priam ya
Zevse3. dua eylemez?
Ne için de ki, etsin?
Akillesin yanına bir yunan gibi gitsin?
Yunan değil aki o.
Tanımaz Zevs adında öyle bir Allahı o.
Destandaki sözleri yunanlaştırsalar da,
O günden bu günedek bizi şaşırtsalar da,
Çok sözler yunanlıların mahlasına yatmadı.
Yerbeyerden çatladı.
Agamemnon, Agapenor, Akamant4,
“ağa” sözü göz çıkarır katbekat.
Batı türemiştir “batı” sözünden.

1 Hermes – yunan mitolojisinde muaffakiyet Allahıdır. Bir çok teorilere göre 
yunan mitlerinin kökü Şarktan gelmedir.

2 Hürmüz – Avestaya göre hayır Allahıdır.
3 Çok gariptir ki, Priam oğlu Hektorun meyidini Akillesden almak için yunan 

Allahla-rına, özellikle Zeus’a dua etmek mecburiyetinde kalır. Eğer o, yunan ol-
saydı, şüphesiz ki, buna ihtiyaç olmazdı.

4 “İliada”da adı çekilen kahramanlar.
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Aksi çayı, Beba gölü1., daha ne?
Her ne olsa, türklük yağar yüzünden.
Hris-horoz,
Feri - Peri,
Polit-bulut,
Qiney – güney2.
Hayıma hay veren varmı? – Hun ey! Hun eyy!!!

***
Seda verir Anadolu: –
- Hoş gelmişsin, Alp Arslan Selçukoğlu! 
Alıp bağrına bastı beni sevincinden o.
Açıldı güller gibi Ruhların içinden o.
Bu ne nefestir, Allah? – Seher esintisinden serin.
Bu nice sesdir, Allah? – Ömürden, günden şirin.
Tarih bütün halkların tercümeli – halıdır.
Kimin neyi var ise iyi korunmalıdır.
Değer vermek ayrı şeydir,
Kasp etmek ayrı şeydir.
Bir halkın tarihini silmeye gayret eden halk
Halk adlanır, neden halk?
Şarkla Garp arasında bağlantı olmasaydı,
Türk köprü salmasaydı,
Hiç olabilirmiydi yunan medeniyeti?3

Geci var, tezi var, oğlum,
Herkesin öz başında çatlayacak niyeti.
Bir halkın imzasını bir halk durup bozarsa,
Öz adını yazarsa,
O yazıdan kar çıkmaz.

1 “İliada” da adı çekilen yer adları.
2 İliada” da adı çekilen Allahlar. Bütün bu adlarda türk isimlerin kullanıldığı 

gözönünde aşikardır.bu, onu kanıt eder ki, “İliada”nın yarandığı zamanlarda böyle 
türk grupları Ön Asyada sakin idiler.

3 Bu fikir büyük edebiyat eleştirmeni Y. Karayevden alınmıştır.
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Helen papağı koymak türk oğluna yaraşmaz.
“İl” ya “el” ne demektir, artık bilirsin bunu.
“El-lin” medeniyeti, onun ne olduğunu
Şimdi yayınlamak olur.
Onda türkün, yunanın, çoğunun öz payı var.
Yüreğimi açarım tutup sana yüzümü.
Geri gelirsen herkese işittireceksin sözümü
Kimden ne öğrenibse türk  halkı bu dünyada
Ona rahmet okusun, kıymet koysun o da.
Şimdi sana uğurlar, git şanlı yollar ile.
Kök derine işliyor yiğit oğullar ile.
Türik bütün halkarın tercümeyi-halıdır.
Bizden her ne kaldıysa, türkün ata malıdır.

        XIV.
TÜRKÜ. SUAL-CEVAP. RUHLARIN 
                   MAHKEMESİ

Ömür – kısa, menzil –uzak, yol – uzun,..
Gah ısıtır, gah soğutur canım hey.
Yürüdükçe yollarında Oğuzun,
Çıra gibi şöyle salam, yanam,hey.

Toyunguka1 sözüm çoktur diyesi,
Gül Tekiyim2 – övülesi, övesi.
Bilge Hakan3 – türklüğümün yiyesi,
Ad-sanım hey, şöhretim hey, şanım hey!

1 Tonyukuk –II Göktürk imparatorluğunun imparatorları Eltariş ve onun 
oğlu Bilga Kaganın veziri olmuştur. Tarihçiler onu teürklerin Bismarkı olarak ad-
landırırlar. Anadan olduğu, doğum yılı malum değildir. 725 ve ya 732-ci yılda 
vefat ettiği tahmin edilir.

2 Gül Tekin (684-731) Eltariş hakanın oğlu, Bilge Hakanın kardeşidir. Devri-
nin en meşhur komutanı olmuştur.

3 . Bilge Hakan (683-734) yıl Göktürk imparatoru.
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Siz ey ruhu semalara uçanlar,
Yer yüzünü anam deyip kaçanklar,
Ey Doğudan Batıya yol açanlar,
Elhanım hey, hakanım hey, hanım hey?!

Tuna boyu Tanrı size yar olsun,
Talihiniz, kısmetiniz var olsun.
Benden size şanlı selamlar olsun,
Sabahım hey, seherim hey, danım hey!
- Otuz tatar, dokuz oğuz beyleri!!! 
Nidaya bak, silkeliyor gökleri.
Gök basılır, yer yarılır, öyle bil.
Yatan ruhlar silkelenir, seksenir,
Sanki çalar sur düdüğünü İsrafil.
Başım üste Bilge Hakan görünür
Ey türk, titre! Özüne dön, dayan, dur!
Bu gelişin bana çoktan ayandır.
Bin iki yüz elli sekiz yıldır, bil1.
Bilge Hakan gelişini gözlüyor.
Gah yaralı kaplan gibi bağırdım,
Gah da türkü ayıl diye çağırdım.
Kar olmuşlar susup durdu, dinmedi.
Titreyerek bir özüne dönmedi.
Hoş gelmişsin, gelişine sözüm yok.
Daha bende tözüm yok.
Sualim var, cevap verdin, buyur, geç.
Veremedin, sana aman yoktur hiç.
Dedim: - Hakan, bildiğimi bilirim,
Ben özümden özüme yol gelirim.
- Söyle görem, körlük neden bilinir?
- Kör odur ki, öz yazısı öz eliyle silinir. 

1 1992-ci yıla kadar Bilge Hakanın ölümünden 1258 yıl geçer.
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      ***

Dedi: - İyi, bi töreme nedir be …?
Dedim: - O da öyle biri ki, atası bir ayri şahs  
Dedi: - Ne vakit kurdun oğlu çakal gibi ulur?
- O zaman ki yad kapıda kuyruğunu sallıyor. 
Dedi: - Neden çoklarının gözlerinde humar var?
Dedim: - Çünkü başlarında tımar var.
- O kimdir ki, bedeni var, başı yok? 
- Türkün çoğu,.. elinde bengütaşı yok.
Dedi: - Sesim niye size gelmiyor?
Ermeniye kardeş dersiniz çoğunuz,
Yoksa sözüm aklınıza girmiyor?
Dedim: - Desem, hıçkıracak ruhunuz.
Bu yıl özbek pamuğu bol olacak
O pamukla kulağımız dolacak.
Bilge Hakan büküldü,,
Gözünden yaş döküldü:
- Aziziyem, kaş olmaz,…
Her karadan kaş olmaz.
Diğerden cana yanan,
Yağıdan kardeş olmaz.

Azizim, taş iniler.
Gözümde yaş iniler.
Dökülür, toprak yanar,
Dokunur, taş iniler.

Azizim, dilim hani?
Ağzımda dilim hani?
Obalı – elli idim,
De, benim elim hani?
Azizim, ayrı olur,
Yadlara hayrı olur.
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Beyler ayrı olunca,
Millettde ayrı olur.

Azizim, diz çöktürdün.
Gökten yıldız döktürdün.
Başlıya baş eğdirdin,
Dizliye diz çöktürdün.

Azizim, yan eyleme,
Hayrını yan eyleme.
Hakan hakkı severse,
Ona isyan eyleme.

Yakına dikkat eyle,
Uzağı tanı, oğlum,
Hakanlı millet idim,
Hakanım hani, oğlum?
Bilge Hakan dikeldi yüzüme baktı birden,
Sanki, bakışlarından yıldırım çaktı birden.
- Bağımsızdır mı türkmen? 
Sustum, ne diyem ki, ben?
- Kırgız, özbek, kazak bes? 
Onlar da türkmen gibi bağımsızlık istemez?
Kimin koltuğunun altında boyunları onların?
- Fısıldadın:- Rusların. 
- Gör neler yazılmış alnına Oğuzların?!
Kimdir bunda günahkar?
(Boylandım etrafıma, gördüm yığılmış ruhlar).
Cengiz han- Ulu hakan, söylesene, dinsana.
- Tanrıkut Bilge Hakan, ah, ne diyem ben sana? 
Ne kadar ki, var idim,
Gündoğanda ortaksız, mutlak hükümdar idim.
Vasiyet eylemiştim Batıya da batını.
Baş indirdi Batı han:
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- Muhterem Bilge Hakan, 
Yaşasam, fetih ederdim göğün yedi katını.
Çevrildi Bilge Hakan yine de bana baktı.
Anlımdan heyecandan boncuk – boncuk ter aktı.
- Cığataylar, ak hunlar, 
Uygurlar nice, oğlum?
Bağımsızdırmı onlar?
Söyle, kurbanın olam.
Başkurtlar, gagauzlar, tatarlar, daha kimler,
Hazarlar, karaimler?
- Onlar da özgür değil. 
- Yani bu boydan halkın hiç birisi şad1  değil?
Hapisi kölemi?
Ey Ulu Tanrı, affet, affet benim derdimi.
Az milleti çok gören,
Ac milleti tok gören,
Düşmanları yok gören
Şahı kırılmaz bir er
Inim – inim iniler.

    ***
Güneşi bayrak edip göğe çeken kişiler,
Deyin yer yarıldımı, deyin göğ basıldımı?
Uyanın Tonyukuklar, dikelin Eltarişler!
Deyin türkün talihi tersine yazldımı?
Kimler bize tor işler?
Kalkın mezarınızdan, söyleyin, Gültekinler,
Nice oldu o günler?
Ne oldu o hanıman?
Kimdir bunda günahkar?
Halkdırmı, yoksa hakan?
Şimdi sıra sizindir, sizlere sualim var.
1 “Şad”- eski türk dilinde “başçı” demektir.
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De görem, Şeybani han1, yerindemi yaddaşın?
- Çoktandır toz basmıştır. 
- Hani, de,  senin başın?
- Şah İsmail kesmiştir.
düzetildi,bak.
Kızıla tutturarak,
Benim kafa tasımdan.
- Neler çıkar ağzından? 
Dayanamıyorum daha,
Ismail, çık Ileri.
Avrupada adına fatih diyorlar senin.   
Kılıcını nedendir yadlar överler senin?
Aydındır, Prağa ne için apardılar.
Seni öz köklerinden yavaşça kopardılar.
Araba yakınlaşıp, farsa çalak olunca,
Türkten uzak olunca
Bayrağın da kalmadı,
Haberin de olmadı.
- Nice yeni bayrağımı, cırıp attılar onu? 
- Yüceltmediler onu.
Iranın başı üstünde2  türklere göz atak.
- Ya tahtım? 
 - Hiç oldu o.
 - Ya tacım?
- Puç oldu o
Safavi bayrağıtek.
Şah olmak, emir olmak, sultan olmak için siz
Çarpışıp kapıştınız, didindiniz, didildiniz.
1 1510-cu yılda Şah İsmail Hatai özbek hanını muharebede mağlup ederek 

başını kesmiş, onun kafa tasından şarap kadehi gibi istifade etmiştir. Dahi Füzuli 
“Bengü-bade” eserinde buna işaret etmiştir. B: H. Araslı. “Büyük Azerbaycan şairi 
Füzuli”, Bakü, 1958, s. 171.

2 İran İslam Cumhuriyetinin mevcut arması Safevi bayrağının aynısıdır. 
Fransız seyyahı Şarden, Safevi bayrağını, İmam Ali›nin kılıcını elinde tutan, hem 
dalı hem de cepheyi kesen ve arkasından güneş doğan aslan tasvirli bayrak gibi 
tasvir eder. Şarden. Gösterilen eseri, VI cild.
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***
Kupkuru ad, san için,
Şöhret için, şan için
Havalanıp günbegün, oldunuz ruhi hasta.
Bu boyda memleketi koydunuz böğrü üste.
Hırstan yandı gözünüz.
Yandı, alacalandı.
Büyüdükçe özünüz,
Millet azalakaldı.
Bölünüp bölük-bölük, yeri-göğü böldünüz.
Böldünüz ve öldünüz!

Otuz tatar, dokuz oğuz beyleri,
Demedimi uca tutun gökleri?
Şahenşahlar, şadapitler, tarkanlar!
Üstünüzde – kalın-kalın yorganlar.

Işitin, işitin, beyler, işitin!
A doğmuşlar,a üveyler, işitin!

Öz içinde oyulan, oyan siz,
Memleketi yaman güne koyan – siz.
Bu milletin derisini soyan – siz
Işitin, işitin beyler, işitin!
Sizden inciyecek gökler, işitin!

Çok istekte, çok oyunda oldunuz.
Bazen dönüp yad soyunda oldunuz.
Kara koyun, ak koyun57.1 da oldunuz.
Işitin, işitin, beyler, işitin!
Yurtta size kar kış eyler, işitin!

1 Karakoyunlu (1410-1468), Akkoyunlu (1468-1501). Ayrı – ayrı sülalelerin 
yarattıkları Azerbaycan devletleri idi.
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Ad batırıp, yurt yitiren kişiler,
Bir gün gelir, bu yaralar deşilir,
Zaman-zaman eşim-eşim eşilir,
Bilge Hakan böyle söyler, işitin!
İşitin: işitin, beyler, işitin!

Tutmasın gözünü Çinin kumaşı,
Özgenin avcısı, yadın şabaşı.
Baş etme özüne eğilen başı.
Titre, özüne dön, milletim benim1.

***
Yağının verdiği kıyafeti çıkart.
Vatanın duvarı üzerinde yat.
Yatanı uykudan silkele, uyart,
Titre, özüne dön, milletim benim.

Yalandan tarife tutarlar seni,
Yurt-yurt, oba-oba udarlar seni
Doğudan, batıdan güderler seni,
Titre, özüne dön, milletim benim.

Sünnüysen, şiaysan, budist, sofuysan...
Esavi, Musevi, ya da Konfüçyüssen...
Sen – türksün! Sen – türksün! Sen – türksün! Türksün !!!
Titre, özüne dön, milletim benim.

Güneşi bayrağımızla çekmişiz göğe.
Türkoğlu, bir dikel, ona dur yiye.
Ruhu ecdadından şad olsun diye,
Titre, özüne dön, milletim benim!

1 Mısra Bilge Hakanın bengüdaşından götürülmüştür.
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Senin tarihin var, bengüdaşın var,
Taştan da kalıcı kan yaddaşın var,
Hala önünüzde er savaşın var,
Titre, özüne dön, milletim benim.

El-el, bölge-bölge parlanma gel,
Kopup buğum-buğum, aralanma gel.
Ad-ad, nesil-nesil karalanma gel,
Titre, özüne dön, milletim benim!!!
Titre, özüne dön, milletim benim!!!

Sustu Bilge Hakan, yaşardı gözü,
Gelip Ulu rRuha baş eğdi özü.
- Gelin helalleşek, size iyi yol. 
Oğlum, hakk yolunda cesaretli ol.
Ruhum seninledir, amma kulak as,
Dediğim sözleri yaddaşına yaz.
Koy hemi okusun, yurttaşına yaz!

XV.
       SESLER. ANA SÖZÜ

Gittiğin yolların her tarafı nur.
Ruhlar her taraftan beni koruyor.
Yollarımın üzerine çıkıp dururlar,
Hoş geldin diyerek, ahval sorurlar.
Kucur hanım-hatun analar beni:
Çoktandır gözlüyor Bur-Arık1 seni.
Niye piyadesin, bes atın hani?
At – türkün kanadı, kanadın hani?

1 Buğ – Arık hatun Sabar (Sabir) devletinin (5-ci ve 6-cı asırlar) hakanı 
Balağın kadınıydı.

Eri öldükten sonra devleti idare etmiş, 528-ci yılda Bizans İmparatoru yustin-
iani diz çöktürmüştür. (Bakınız.R. Özdek. Gösterilen eseri, s. 120)
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- At vardı... binenler binip gittiler. 
Bizleri böylece gasap ettiler.
Ondan yiğitlerin sındı kanadı.
Açıldı her yerde at kombinatı,
Zor ile ellerden alındı atlar.
Demir çığ içine salındı atlar.
Kişneyip – kişneyip şaha kalktılar,
Duyunca bir anda kan kokusunu
Dönüp sahiplerine öyle baktılar,
Çokları yitirdi öz uykusunu.
Toka bend edilmiş çubuk gücüne,
Ölüm nöbetine dizildi atlar.
Demir kancaları geçirdiler ucuna,
Koyun – kuzu gibi kesildi atlar.
Sosisler yapılıp ipten astılar1.
Arabadaki uşaklar at görür gibi,
Bu nedir? – diyerek ıslığı bastılar.
Atlar da o günden od görür gibi,
Haykırıp insandan uzaklaştılar.
Boş kaldı böylece eğerler, anam.
Yoktur o ağ atlar, keherler, anam.
Kızlar at üstünde gitmese gelin,
Korkağı çok olur obanın, elin.
Bizden yurt kalacak size, kulak as.
Toprak ne cehizdir, ne halı, palaz.
Tutup dülüngünden bölene yazık!
Bölüne – bölüne ölene yazık!
Ayrıldık, köreldi Buğ – Arık hatun.
Arkamca su attı:- Yolların aydın!
Görsen hanım – hatun Çiçek hanımı,
Ona iletirsin sen selamımı.

1 Vaktiyle büyük şairimiz R. Rza atların et kombinasına verilmesine itiraz 
etmişti. (Bak: R. Rza. “Vakit var iken”, Bakü, 1970, s. 167 – 170)
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XVI
      ÇİÇEK HATUN

Çimenim, çölüm haray!
Denizim, gölüm haray!
Gariplikten kaçarım,
Vatanım, elim haray!

O dertli ozan hani?
Hani dert yazan, hani?
Öz hükmüne güç verip
Bahtımı yazan hani?

Azizim, balam gelir,
Gadasın alam gelir.
Yüzünde hoş tebessüm.
Dilinde selam gelir.
De, kimdir sahibi bu güzel sesin?
Bu şirin lehçenin, ılık nefesin?
Ulu Ruh söyledi: - İyi bak ona.
Öyle bil benziyor baht yıldızına.
Salmıştır başına ak kelağayı,
Her iki dünyada bulunmaz tayı.
Gitmesin elinin kızlık kınası,
VI Leonun1 mağrur anası,
Derdini içine salan türk kızı,
Hazar2 göklerinin garip yıldızı.
Değer topuğuna örgüler, aman!
Ruhumu ardınca sürükler, aman!
Küpesi, kolbağı, kemeri – altın.

1 .VI Leon – Hazar şahzadesi çiçeğin oğludur. (Bak: R. Özdek. Gösterilen 
eseri, s. 128)

2 Çiçek hatun Bizans sarayına gelin gitmekle Hazar hakanlığının (VII-X asır-
lar) Bizansla alakadarlığını yakınlaştırmıştır.
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Bakışı hançerden keskin bir kadın.
Ayaklarım esir, yüreğim durur.
Bu boyda azamet, bu boyda gurur
De, ey beni – insan, sene nereden?
Ses geldi: - Yaradan verdi, Yaradan.
Nedendir güzellik çeker bizleri,
Bulunmuyor cevabı çok – çok sırların?
Dünyalar feth eden civanşirlerin
Titriyor elleri, esir dizleri
Zarif bir vücudun önünde, Allah?
Fatihler bir esir gününde, Allah!

***
Aşk özü eşkere can sığınağıdır.
Hayat kaynağıdır, kan çanağıdır.
Güzelmi, dünyamı, bahtmı günahkar?
Hala verilmesi çok sualim var.
O şirin ses dedi:- Düz gelirsen, gel.
Senin hanım-hatun dediğin güzel
Çıkıp yollarının üstünde durur.
Dönüp mormenevşeye, boynunu burur.
Ben Hazar elinin Çiçek kızıyım,
Hemen hanım-hatun, gökçek kızıyım.
Selam getirmişsin hanım-hakandan,
Kabul eyliyorum ben onu candan.
Kızlar kaynağından su içtiğimde ben,
Romadan, Bizanstan, İrandan, Çinden
Gelen elçilerden bitmedi sayı.
Bu sınık kalbimin hayı, harayı
Siyaset içinde eridi, gitti.
Sevip sevilmeye ümidim bitti.
Ne diyem, ne diyem şimdi ben sana?
Felaket getirdi güzellik bana.
Beni öz yuvamdan koparıp attı.
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Garip ülkelere aparıp attı.
Sinemi gönlüme eyledim kafes,
Orda neler yatar?- Bişilmiyor herkes.
Siyasetle yürek bir-birine yad.
Yüzümde tebessüm, kalbimde feryad,
Kınalar yakarak ellerime ben
Akappak don giyip Çin ipeğinden
Kırmızı fuları sarıp başıma,
Güç verip gözümün kanlı yaşına,
Kızıl kajaveke otururdum, işit.
Yeğegnler, üstelik kırk kız, kırk yiğit
Dalınca Bizansa çekip gittiler.
Bir kız siyasete kurban oldu, ah.
Akrabalık artırır,- dediler,- nikah.
Bizans da, Hazar da şadlık ettiler.
Kostantinopolis... mermer saraylar
Anlaya bilmedim bende neler var.
Biri başmağıma gözünü dikti.
Biri yaşmağıma gözünü dikti.
Vatan hasretiyle yandıkca sinem,
Ağız sulandırdın tenim, mintanım.
Baktıkça baktılar, hayran kaldılar.
Anlımda, başımda her ne var ise,
Bizansda, Romada1 moda saldılar.
Rahiyye kızları bilirmi barı,
Ne çeker içinden hakan kızları?
Benim gördüklerim-büllur çilçırak,
Edilen, ziyafet, kabul, tamtarak,
Bağlaşma, andlaşma, anlaşma böyle,
Somsoğuk, buz gibi siyaset ile,
Yoğruldu, yapıldı ezelden, balam.

1 Çiçek hanım gelinlik elbisesi az bir zamanda Bizansta ve Romada moda 
olmuştur. (Bak: R. Özdek. Gösterilen eseri, s. 128)
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Sarayda kimseye verilen selam,
Ya da birisine indirilen baş,
Yahut sinelerde çaprazlaşan el,
Yahut da gözlerde çileleşen yaş
Siyaset içindir her şeyden evvel.
Orda sinelere bağlanmıştır taş.
Kimisinin yüzüne açılan kapı,
Kimine vurulan düğüm- siyaset.
Nazara alınmıyor kalbin azabı,
Düşünce-siyaset, beyin-siyaset.
Orda Otello yok, Dezdemona-yok..
Amma boğulan çok, öldürülen çok.
Muhabbet, ya nefret, ya kin – siyaset.
Sarayda  kesilmiş kabin siyaset.
Birinin başına tac koyması da,
Birinin milleti ac koyması da,
Onun öz-özünden söz uydurması,
Bunun emir verip göz oydurması,
Özünü körlüğe, sağırlığa koymak,
Dişsizim diyenin yediği kaymak,
Hastayım diyenin içtiği derman,
Hersliyim diyenin verdiği ferman
Siyasettir, bil.
Siyaset eğrisi düzelir değil.
Kraliyet kızları, saraydan – uzak!
Saray ormanlıktır, çarlar kuzak.
Dişi canavardır hanımlar orda.
Emanet olurmu kuzuyu kurda?
Kalbin saflığına bel bağlayanlar,
Yüzünün aklığına bel bağlayanlar,
Ismetli, namuslu el güzelleri
Saraylar tanımaz temiz elleri!
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***
Gıpta eylemişim size her zaman.
Öyle mutlusunuz, öyle mihriban.
Sizin yolunuzda herkes verir can,
Cana da hasrettir hakan kızları.

Var ömrü boyunca gözleri nemdir,
Talihi dönüktür, bahtları kemdir.
Birine küsendir, birine gamdır,
Birine hiffettir hakan kızları.

Sever, sevgisini açamaz bile,
Kanadı olsa da, uçamaz bile,
Talihin hükmünden kaçamaz bile,
Çekilmez bir dettir hakan kızları.

Kişi ellerinin sığalı  sizde,
Çiçekler açılır yüreğinizde.
Dünyanın ağrısı, acısı bizde,
Bu ne siyasettir hakan kızları?

Uymaz zer-zibaya kimin aklı var.
Bakın, Çiçek gibi kalbi dağlı var.
Her kızın kalbinde bir eloğlu var,
Kimlere kısmettir hakan kızları.

Bu dünya ezelden devir eder böyle,
Saadet zor ile gelmiyor el’e.
Ataya, anaya, obaya, ele,
Vatana hasrettir hakan kızları.
Çiçek hatun, gökçek hatun,
Anam hatun, nenem hatun.
Ruhu güzel, özü güzel,
Nefesi hoş, sözü güzel
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Sunam hatun.
Şirin hatun, şeker hatun.
El hasreti,
Dil hasreti çeker hatun.
Selamet kal, sağ- selamet.
Gideceğim, yolum – uzun
Gülecektir türke hayat.
Uykusu ağır Oğuzun1,
Oğlu, kızı oynayacak.

***
Işitecek sesimizi, bunu bilin.
Yurttan ötürü hasret çeken ruhunuzun
Nöbetine dayanacak.
Bir yüzü kız, biri – gelin,
Çiçek hatun!
Elden ötürü,
Dilden ötürü iffet çeken,
Gökçek hatun!
Helal eyle şimdi bizi.
Işitecek hasret dolu sesinizi,
Türk dünyası oynayacak.
Elimizin,
Dilimizin nöbetine dayanacak.
Dayanacak!...

XVII.
DOKUZ OĞUZ – ON UYGUR

Türk oğlu, şah dayan, dur.
Sana dileriz uğur
Dokuz oğuz – on uygur.
Sesimize ses veren, 
1 Türk mitolojisinde Oğuzlar uykulu olarak tasvir edilir.
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bu yorgun yolculara ruh veren, heves veren
Dokuz oğuz – on uygur türklerinin sesidir.
Vakurlanıp şişdim daha,
Başa da düştüm daha,
Dağlar yerin sevincinden kabaran sinesidir.
- Arkasızlar boy atmaz. 
Kalkıp göklere çatmaz1.
Bir ses parladı geçti semada şimşek gibi:
- Yüz – yüze oturtmayın nadan ile alimi. 
- Bilenlerin yanında bilenler baş olur,
Nadanınsa yanında kızıl düşse, taş olur.
- Şahidin sözü – 
Seneddir özü.
- Ey yolcu, tanıyınca bin adamın yüzünü, 
Tanımanı tavsiye ederim bir adamın özünü.
- Yiyip elin payını, dövüp gidene lanet! 
Şişmanlaşıp enlenen beden-gövdene lanet!

***
Bu da türk deyimidir:
Millet da fert gibidir.
Türk oğlu, yüzü aksan.
Her yerde sözü sağsan.
Milletlerin içinde başta oturacaksan.
Gözü tok, gönlü hoşsan.
Kim derki eli boşsan?
Tarihine hor bakan göze bakıp şaşmışsan.
Aynaya tut yüzünü.
Tanıdınmı özünü?
Bu sen değilsin belki?

1  Uygur imparatorluğu II Göktürk imparatorluğu sükut olduktan sonra 744-
840-cı yıllarda mevcut olmuştur. Uygurlar özlerinden sonra zengin edebiyat ve 
yazılı kaynaklar koyup gitmişler. Yukarıda uygur deyimlerinden nümuneler ver-
ilmiştir.
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Bir vakit vardı bütündün, bölündün ülke-ülke,
Kötü başkalaşmışsın.
De bahane getirme sakalını, yaşını.
Silkele yaddaşını.
Yadına sal, gör nice milletlere açmışsın
En nurlu kapını sen.
Onlara öğretmişsin matbaa işlerini,
Kağıt hazırlamayı, yazı becerilerini.
Hem kitap çapını sen.
On altıncı asırda macar türkleri hala,
Yazmıyormuydu, özün de, runik elifabe ile?1

Uzun yıllardan beri,
Roma askeri olsun, ya Bizans cengaveri.
Giydikleri ne idi? Aşırmalı pantalon.
Şalvar giydirdi ona oğuz, hazar, avar, hun2.
O kadınları olsun... bilmiyorlardı nedir don.
Çiçek hatuna kadar.
Buraya kadar yeter?
Etmese de kulak as.
Aklındamı Balamir, Oktar han, Rua, Aybars?3

Avrupa harp ilminin kökleri ordan gelir.
Mancınık düzeltmenin sırrı sabırdan gelir4.
Şimdi bildin mi, oğlum,
Sana “barbar” diyenin tarihi nerden gelir?
Aydınlatmak gerek kimden kime ne kalır?
Sahib kimdir, varis – kim?

1 Bak: R. Özdek. Gösterilen eseri, s. 132.
2 Bak: R. Özdek. Gösterilen eseri, s. 84.
3 Balamir (374-400), Rua (415-434) harbi Hun imparatorluğunun impara-

torları. Oktar ve Aybars Ruanın kardeşleridir. (Bak: R. Özdek. Gösterilen eseri, s. 
71-73.)

4 Bizans mancınıl düzeltmeyi sabar ( sabır) tayfalarından akıl etmiştir. (Bak: 
R. Özdek. Gösterilen eseri. s. 126)
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  ***

O kimdir, aldığını zorla içeri salıp?
Bilsin yad malına müşteri kim, haris kim?
Biz hiç kimsenin kökünü dartıp koparmamışık,
Kitabını, sözünü alıp kaçırmamışık.
Banyoda çimenleri hamama öğretmişik1.
Kuruyup gidenleri sulayıp göğermişik.
Aristonu okuyup, rahmet olsun diyoruk.
Şekspire, Hügoya hürmet olsun diyoruk.
 bizim kitabımız  yitip batmışdır neden?
Yad dillerden onları tercüme ediyoruk?
Biz mabet yıkmamışık, heykel kırdırmamışık,
Hırsızlık etmemişik, kitap yaktırmamışık.
Türk oğlu nerde olsa, kişi gibi alır ad.
Uca sakla başını, adımını muhkem at.
Karanlıktan geçerken tüyün de ürpermesin.
Canına korku salma, ayağın sürünmesin.
Aydınlıktır ahiri, ışıklı yolların çok.
Çekinecek yerin yok, utanacak yerin yok.
Ağzımıza ellerin dilini sokmamışık.
Yad eteğinden tutup, eline bakmamışık.
Milletler arasıda kölelik etmemişik.
Üstü açılan gibi kızarıp pörtmemişik.
Sınmaya razı olup, eğilmemişik hala:
Türk oğlu, şamşak dayan, özünü kısma bile.
Köküne doğru yürü, dününe selam de.
De ki, dikelecektir tatar, selçuk, onokur.
Oğlum, sana bu yolda uğurlar olsun, uğur!!!

1 Rusyanın özünde hala I Peter (1672-1725) devrinde bile banyoda çimdird-
iler. I Peterin hakimiyetinin son yıllarında Rusyada hamam inşasına başlanmıştır.
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XVIII.
    BABAMA KURBAN OLAM

Yüce Ruh, deve bir bak.
Bağrım yarıldı vallah!
Bir ayağı La Manşda,
Bir ayağı  Hazarda1.
Yer altındaymış devler
Cirtdanlar – Yerin üzerinde.
Ulu Ruh bakıp dedi:- Atilladır, tanı, bil.
Onların omuzu üzerinde durur bugünkü nesil.
Dedim:- Ulu Ruh, de bak!
Görünür her yandan o.

***
Eğilip su içer ah,
Buzlu okyanustan o.
Ulu Ruh, bu güneden
Uykuda olmuşum ben.
Titreyerek uyandım.
Çok şükürler ki, kandım.
Ne kadar kocayık biz.
Ne kadar kocarsak, o kadar ucayık biz.
Gülümsedi Ulu Ruh, kucakladı boynumu.
Atillayı gören gibi açtı bana koynunu.
Top gibi aldı yerden, attı Güneşe, tuttu.
Sevincinden az kala özünü de unuttu.
Okşadı, azizledi, şadlığından coştu o.
Bir deli kükreyişle ,  birden aşıp-taştı o.
- Siz ey ruhu bin yıldır nur gölünde çimenler! 
Aslan belinden gelip, ceylan sütü içenler!
Görün kim geldi buraya.
1 Türk imparatoru Atilla 434-cü yılda Belçikada burgunların isyanını bastırmış 

ve La Manş boğazına çıkmıştı.



54

Kalkın mezarınızdan, mukaddes Boncuk, Rua1,
Görün kim gelir buraya.
Bulunup Ulu Ruha.
Ulu türkün yoluna çöken karanlıkları
Aşlan gibi yara-yara
Görün kim gelir buraya!
Çağırın Balamiri,Yıldızı, Karadonu2.
Ruhumuza yüz tutup, yol gelen türk oğlunu
Onlar bağrına bassın.
Koy bu kalbin sesine her bir kes kulak assın:
Dualasınlar onu.
Tarih göğerdecektir, göğerdecektir hunu.
Oğlum, gel helallaşak, de şimdi in aşağı.
Kamaştırsa gözünü Mete hanın ışığı,
Ulu Ruhtan güç iste.
Daha sana iyi yol.
Bizleri hatırlar ol.
Ne lazımsa, göz üste.

   XIX.
             METE HAKAN

Alkış sana, Ulu Ruh!
Nurdur türkün yolu, Ruh!
Sağ – ışık, sol ışıktır.
Türk ışığa aşıktır.
Metelere yanalıp, hayır-dua alanlar!
Eğildikçe köküyle göklere yücelenler!
Sular aktığı yerden akacaktır, inanın.
Güneş çıktığı yerden çıkacaktır, inanın.
Ruh değilsen o kudret kimin canında varsa,
1 Boncuk (415-416) Atillanın atası, Rua (416-434) ise emmisi idi.
2 Balamir (374-400), Yıldız han (400-410), Karadon (410-415) Batı Hun  im-

paratorluğunun şöhretli imparatorları olmuştur.
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Ona yollar açıktır.
Öz aslını, neslini getirip hayaline
Cevap vermek gerektir “sen kimsin?” sualine
Gezdirmek yük değilmi keçe yamanmış başı?
Olmaz, katiyen olmaz mankurtların yaddaşı.
Kökünden ayrılanı kes,
Asla göğere bilmez.
Çok şükür ki, bu yolda rehberim Ulu Ruhtur.
Yol da bunu duyuydur.
Yolda rehber azmaz.
Ruh ile yoldaşlığı Tanrı günaha yazmaz.
Ses geldi, nurlu bir ses, aydın, uğurlu bir ses:
- Atalar derdi – üçtendir. 
Üç oğlumun oku kızıl,üçününkü gümüştendir.
Kızıl oklum, dana1 yeri.
Gümüş oklum, tüne2 yeri.
Önderiniz olsun Börü3.
Kızıl oklum, gümüş oklum,
Görüşüme gelen oğlum.
Deme bu iş o iştendir,
Bu görüş o görüştendir,.

Sesine kurban olam, doğmalık başka bir şeydir.
Diğerlerinin uşağı, sığalı da üveydir.

      ***
Bizleri görüp hemen,
Bir adımda, inan.
Dün Pasifik okyanusundan Hazara çıktı hakan.

1 “Tan” sözü “gündoğar” manasında kullanılmıştır. Hale- hazırda kul-
landığımız “dan” sözü “tan” mannasındadır.

2 “Tün” “günbattı” demektir. “Dünen” sözü ondan türemiştir. Neden “dün” 
şeklinde kullanırık.

3 “Börü” eski türk dilinde “kurt” demektir. Boz kurda olan imanla bağlıdır.
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Hayretimden kurudum:- Şimdi o erler hani?
Mete han iç geçirdi:- Balam, hala bu neydi?
Alp Er Tonga olsaydı, bir adımlık ederdi.
Pasifik okyanus ile Anlantik okyanusunu.
Zaman - değirmen taşı, dünya değirmendir, ah!
Vakit onun peçesidir, her zaman fırlanacak.
Insan ömrü o pınara dökülen sudur, oğlum.
Üğünürük un gibi, yazımız budur, oğlum.
Şimdi senin gördüğün bu ışıklı hanım’an
Yine öyle dururmu, yoksa değiştimi zaman?
Yine tanda hakanmı üç kızıl oklum benim?
Yine tünde hakanmı üç gümüş oklum benim?
Dönsene, oğlum benim!
Altı para oluplar belki birlik yerine?
Yoksa vermezler selam daha bir-birine?
Kurt yine dururmu, yol gösteriyormu türke?
Yoksa yolu yitirip saldınız işi berke?
- Mete hakan, Ata hakan, haklısınız. 
Içimizde yaşarsınız, sağsınız.
Unutalım diye olan geçeni
Ulu Tanrı afv eyledi bu derdi.
Bilge Hakan çağrı saldın:-Titre dön!
O bir ucu bu köklerin günbegün
Dallanıp beynimizde göğerdi.
Bilirmisiniz nerden gelir soyumuz,
Bire yüz kat yücelir boyumuz.
- Tanrımız gök, bayrağımız güneştir. 
Şerit-şerit, sıra-sıra yanaş, dur.
Göğ çadırın, al bayrağın aşkına!
- Mete Hakan, Ata Hakan gücümüzü söyle, 
Sırrı nedeydi?
Orada erler alp er idi, medyaydı.
Fırt değildi, cırt değildi kişiler.
“Elhan” döndüğünde “han” olacak küçükler.
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Elçin diye çağırırdık uşakların adını,
Yaramazlar tez yitirir öz ağzının tadını
- Ne düşünmüş görüm  size ad koyan, 
Mete koydu adınızı? Et beyan.
- Ne söylüyor senin ağzın, ay oğul? 
Hiç olurmu tarihten de pay, oğul?
Ahı Sargon, Salaman asar, Assarahaddon yazıları1

Durur hala.
Bizimkiler soror hala
Ondan – bundan döne- döne:
“Mata”, “mada” ne demektir?
Ya “amaday”, “amatay” ne?
Oğlum, belki unutmuşsun ağzındaki dilini sen?
Ya nedendir uzatırsın elini sen,
Tane-tane ceviz yerine moda-moda ceviz diyorsun.
Içi boşu atıyorsun boştur diye,
Dolusuna mide-mide ceviz diyorsun.
Şişman adama “popotadır” diye söylenerek, diyorsun.
Mata, mide, mada, pota dopdoğmaca sözümüzdür.
Yüreğinle git ona taraf, o söz bizim izimizdir.
Menası da “güclü”, “sağlam”,yeka”, “büyük”
Dil yaddaşı, el yaddaşı.
Dilin, elin ol yoldaşı,
Ne bir öfke, ne bir dayak.
Böyle, bir vakit moda idik, mide idik,
Oba-oba parçalanıp olduk midik.
Turen yağı malı gibi,
Yedi oğlun dedesinden kalan bir halı gibi
Piltim-piltim, didik-didik.

Bey olanın gönü kalın
Millet gelir ayak yalın.
1 Sargon (M.Ö.727-706), Salamansar (M.Ö. – 828), Assarakaddon (M.Ö. VII 

asrın ortaları) Asur çarları.
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Oku, Aşşurbanipalın1

Yazıları durur hala.

Mada – “büyük”, midi-“küçük”
Neden böyle küçülmüşük?
Talihinden incik – incik
Millet boyun burur hala.

Yitirmiştir Ullusunu2,
Azasını, Ulusunu.
Araştırdı onu – bunu
Kimliğini soror hala.

Yolcu, azma yolda izde.
Seninleyik, ahı biz de.
Mete ruhu kalbinizde,
Nabzınızda vurur hala.

XX.
     ALPER TONGA

Ayrılıp giderim, yaşarır gözüm,
İlahi, sen bana???
Yorgun bir yolcuyum, yollar yorurum,
Yüreğimde istek, kalbimde heves.
Kara dağlar gibi??? 
Dayanır dururum, alırım nefes.
Meteden o yana giden yoldu bu,

1 Aşşurbanipal (M.Ö. 669-630) Asur çarı. Not: Asur “subari” menşelidir. Ka-
tiyen sami dil grubuna mensup değildir. Bak: İ. Aliyev. “Midii Tarihi”, Bakü, - 
1960, s. 300, pr 4. Subarlar türkdili sibirya tayfalarının ulu babalarıdır.

2 Aza (M.Ö. 716) Manna çarı. Ullusunu (M.Ö. 719-716) Manna çarı İranzu-
nun oğlu, Azanın kardeşi.
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Gör nice nice koldur bu. ???  şakedi
Kuzeye, güneye uzanır gider.
Doğuya, batıya uzanıp gider.
Geçer nice kısa zamandan bu yol.
Inanç, hakiketten, imandan bu yol.
Dünyanın, zamanın işine matam,
Ben kimim, neciyim, de görem, atam.
Bu nedir? Sinemde gezdiririm haç,
Ay Tanrı, sen özün öz sırrını aç.
Dualar ederim İsaya kalben.
Kiliseler dikerim öz elimle ben1.
Sonra da zerdüşti olup gezerim,
Hürmüze el açıp dua ederim.
Gah da Tanrı deyip ulu göklere,
Güneş bayrağımı çekerim oraya.
İbadet ederim parlak şeylere.
Nağmeler koşarım ay, yıldızlara.
Putperest olurum birden, nedir bu?
Allah, bu ne yoldur, nere gider bu?
Yaradan kişiye ağaçtan, taştan
Gah büyük, gah küçük heykel yontarım.
Putlara el açıp her gün obaştan
İmdat diliyorum, aman umarım.
Yalvarıp yakarır, can-can diyorum.
Özümü putlara kurban diyorum.
Mükaddes sayılıp süslenirim ben.
Naz – nimet içinde beslenirim ben.

***
Mebudlar boynuma zincir vururlar. 
Çekerler meydanın önüne taraf
Hemi iki sıra , hemi iki saf.
1 Kafkasyanın diğer halkları gibi bir kaç Azerbaycan türkleri de bizim döne-

min  4-cü asrından arap istiklalinedek hristiyan idiler.
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Kahinler yedekte götürür beni.
Gafilden böğrüme değen mızrakın
Zarbından toprağa serilirim ben,
Şerafete layık görülürüm ben.
Üstümden hep  bir-bir basıp geçerler,
Sonra şadlık edip şerbet içerler1.
Sonra öz yoluma devam ederim.
Şükürler... ışığa doğru giderim.
Bir ocak başında ısınırım ben.
Oda ısındıkça kızınırım ben.
Nurani, pirani bir goca bu an
Gözüme görünür, söylüyor:-oğlan,
Yolun düz olmuş.
Çok-çok karanlıklar geçip gelmeisin,
Amma ki ahiri al gündüz olmuş.
Dayanamam sevinçten bayılırım ben.
Sonra handan-hana ayrılırım ben.
Görürüm Ulu Ruh terpedir beni:
- Uykudan uyanda bilmiyorum seni.
Sen ki ayak üstü mürgüleyirsen. 
Ayık ol, bu yolda ne eyliyorsun?
Bu yol gör nice kat zamandan geçer,
Iyilikten atlayıp yamandan geçer,
Semaya inanıp oda tapınmak
Kayaya, ağaca, ota tapınmak
Gazaplı göklerin gürültüsünden,
Çakan şimşeklerin parıltısından,
Titreyip sendeleyip, hayala gitmek,    
Ala bulutların kararmasından
İbret dersi alıp manaya yetmek,
İnsanın dünyada ilk muallimi,

1 Putperestlik devrinde mukaddes kurbanların verilmesine işaret edilir. Bu 
gün de dilimizde işlenen “ayağının altında ölem” ifadesi “kurban olam” manasın-
dadır. “yüzüm ayağının altına” ifadesi de yine ananelerden ileri gelir.
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Anadan oldunmu  ölene gibi,
Ana tabiata ibadet etmek
Ayrı bir merhale, ayrı zamandır.
Zamanın bir katı gün gibi aydın,
Bir katı büsbütün kara dumandır.

***
Aydınlık namına dua et, oğlum,
Zamanlar içinden geçip git, oğlum.
- Ulu Ruh, der hani o öğülen er? 
O büyük şücaet, o büyük hüner?
Alp  Er Tonga adlı o azman kişi
Bir göster nerdedir o aslan kişi?
- Telaşlanma biraz ileriye yürü, 
Özün göreceksin cihangirleri
Nice kıc eliyor zamana, oğlum.
Eşekler arpadan yiyip anırır
Atlar hasret kalır samana, oğlum.
-  Ulu Ruh, o şadlık, o gülüş nedir?
- Gülüş gözyaşıiçin bir bahanedir?
- Ulu Ruh, kadehler boşalır, dolur.
- Kadahte şarap da, zihir da olur.
- Konukluk veren kim, konak kimdir, de?
De bu ne kaş-gözdür,bu ne him- cimdir, de?
Oğlum, ne bir tenti, ne de bir teles.
Bak, Alp Er  Tonganın serkerdeleri   
Yiyerler, içerler ne vakitten beri.
Irana arkalık olarak onlar
Turanın başına açar oyunlar.
Konaklık verenler ayıktır amma.
Kurtaran şey değil amma, müamma.
Bin yıldır nefsimiz bizim taş yarır.
O taş kırılarak bin-bin baş yarır.
- Ulu Ruh, büsbütün meclis kan oldu.



62

Kızardı her taraf, al-elvan oldu.
Onlar konakları eyledi esir,
O taş şakkalyıp bin-bir baş yarır.
Ulu Ruh, büsbütün meclis kan oldu.
Kızardı her taraf, al-elvan oldu.
Onlar konakları eyleyip esir,
Bir-bir şakkalaşıp, doğrarlar kesir1.
- Karnı benliğinden yüce olan kes 
Hiç kime hoşbetlik getire bilmez.
Nerde büyüklerin gözleri acdır,
Orada halk çöreğe, suya muhtaçtır.
- O hanki hakandır, kalıpdır tacsız? 
O kimdir, gözyaşı döker elacsız?
-  Öyle Alp Er Tonga denilen budur.
Nefsinin ucundan komutanları
Karnını payaya geçirip, odur.

***
Alp Er galp er oldu o günden beri.
Ağzında sözdür, dillerde destan.
Toprağa tapandır, halkı ezilir,
Çıkarabilmedi yurdunu yastan.
Hepsinden, herkesin eli üzülür.
- Ulu Ruh, yüreğim üşüyor daha,
Neden üzülüyor eller atası?
Başkan yorulmuştur, dövüşüyor daha,
Kime diyecektir bunun hatası?

1 Turan hükümdarı Alp Er Tonga S.E. Firdovsinin “Şahname” eserinde Afre-
siyab adı ile hatırlanır. Maduva (asur menb), Madyes (Herodot), Buğu han (Ku-
veyni), Buğu han bin Picinik (Mercani) adlı kahramın da Alp Er Tonga olduğu 
anlaşılır (Bak: R. Özdek. Gösterilen eseri, s. 128).  Diger manbalar Madi adlı 
skif çarının Komutanlarının Kiaksar (M.Ö.625-535) devrinde midyalılar tarafın-
dan ziyafet zamanı katledildiklerini yazar (Bak: İ.Aliyev.”İstoriya Midiya” ,s. 226. 
Diyakonov. “İstoriya Midiya” , s. 291)
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- Millete, millete, millete, oğlum. 
Karın otlatanlar, baş koruyanlar
Saldılar milleti zillete, oğlum.
Batıdan doğuya kovuluruk biz,
Doğudan batıya kovuluruk biz.
Sözlerim değmesin senin şahsına,
Beyler didiştikçe millet teklenir.
Nefsinin ucundan türkün üstüne
Parmak silkelenir, yumruk şeklenir.
Böyle üzülüyor Alp Er Tongalar
Ehil yaşında
Bir dağ başında
Derdinden okuyup, göğe ün salar.
Budur, haman sesidir, durup, kulak ver.
Görek Alp erenler bize ne diyor:
- Yüce dağlar, yüce dağlar başında... 
Neler gördüm ben bu ehil yaşımda...
Yadlar gezer toprağımda, taşımda,
Çiçeğim oy, çimenim oy, çölüm oy!
Susanım oy, sünbülüm oy, gülüm oy!

O cahiller, beyinsizler yüzünden,
Çeşmelerim kuruyupdu gözünden.
Karsalanan, tütsülenen düzümden
Gören bir de düşecekmi yolum, oy!
Kırık belim, sınık elim, kolum, oy!

Kalın beyler, ağır eller ne oldu?
Şahbaz atlar, vuran eller ne oldu?
Türkü diyen şirin diller ne oldu?
Pörtlendi ağzımdaki dilim, oy!
Çağırdıkça ulusum, oy, elim, oy!
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Yazan kişi, yazdığını yazıyor,
Demedim ki, düzenimi bozuyor.
Ozan Dede, o yazını yazıyor.
Kurban olam, önündece ölem, oy!
Şad bir haber söyle bana, ulum, oy!

Bu feleğin bir kurulu yayı var,
Zemanenin elleriyle tartılar.
Darbesinden dağlar başı iniler,
Doğranarak olur dilim-dilim, oy!
Günlerim, oy, aylarım, oy, ilim, oy!
-  Ulu Ruh beni bu kadar sındırır,
Daha boğazımı kahar yandırır.
Odur, bak,el edip çağırır bizi.
Gidek, özüdür var, Alp Er Tongadır.
-  Çoktan gözlüyordum, lap çoktan sizi.
Görün ki, nasıldır Alp Er tenhadır.
Biliyordum, ne vakit döneceğik zaman,
Alp Er yüceldikçe inecektir Hum1.
Boylanıp tarihin karanlığından
Benim görüşüme gelecek oğlum.
Orda yaddaşlara gün düşecektir.
Doğuya batıya ün düşecektir.
Pasifik Okyanustan Atlantiğedek
Göğerip kol-kanat attı türk-törek.
Yine de bu dünya hemen-hemendir.
Bazısı özünden korkup kaçsa da,
Aslından, neslinden uzaklaşsa da,
Türke manend deyil, türkdür, hemendir2.

1 Hum Alp Er Tonga destanında adı çekilen suretlerden biri Hum Alp Er Ton-
ganı esir almak istemiş, lakin Alp Er Tonga onun elinden çıkıp özünü suya at-
mıştır. (Bak: “Türkün kızıl kitabı” , Bakü, 1992, s. 43)

2 Türk sözüne (men) eklenerek “türkmen sözü olmuştur. Azerbaycan türkleri 
arasında “çiğ süt emen” ve s. Kkimi ifadelerin işlenmesi türkmen değil, türkemen 
versiyonunun daha doğru olduğunu gösterir. Bunu “türk men”, “türk menim” kimi 
de kabul etmek olur.
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Yine de türkmendir, törekemendir.
Sıkılma, eğilme boyuna kurban.
Şimdi “suyu çeker” diyorsunuz siz.
Dopdoğma, şipşirin suyuna kurban.
O dahi bir sudan içen kişiler
Aynı bir köprüden geçen kişiler
Uyup özgelere uşaklaştılar.
Dalaşıp, savaşıp, uzaklaştılar.
Birisi asurdan çörek istedi,
O birisi farstan kürek istedi,
Kimi “kaşık” deyip bağırdı bar-bar,
Kimi “acem” deyip ağladı zar-zar.

***
Assur dovga verdi,fars sınık yaba
Her biri bir yandan çöktüler kaba.
Bayraksız gezdiler yadlar içinde.
Ad da bulunmadı adlar içinde.
Vaktiyle bir elin beyi, yargıcı
Şimdi kucağında özge tazısı
Gah tarif söylüyor, gah çeker tımar.
- Size Alp Er ata, bir sualım var: 
- Türkü mağlup eden ne oldu ahı?
- Türkün tamahı.
Öyle düşünme ki, ruhum diye ben
Haberim olmuyor yer üzerinden.
Gör neler danışır şehit ruhları.
De gel, özün dinlesin onları bari.
Birisi diyor ki, dövüşden kabak
Kol çektik, amma ki, verilmedi hakk.
Molla söylemişken:- Onlar çaldılar.
Kırkımız çıkınca maaş aldılar.
Başka birisi de söylüyor, balam:
Komutan al-vere bakıyor, vesselam”.
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Dünyanı tutsa da yardım karayı,
Bazarda satılır askerin payı.
Cephede kızışıp adam alveri,
Gah ölü satılır, gah da ki diri.
Müsibet bir iştir, esir değişmek,
“Canı yananların toruna düşmek”,
Biri un koyacak, o biri urva:
“Biznen fraksiyona girdi bir dığa”.
Laçinden Şuşaya yol açıyor o.
Her bir esir için pul açıyor o ”.
- Bu müthiş sözleri, ey ulu hakan, 
Asker ataları işiten zaman
Onların beyninde kopmazmı tufan?
Esmezmi kalbinden acı rüzgarlar?
- Hemen o rüzgardır üşüten bizi 
Bakıp görende ki, kim kimi tekler.
Milletin hayretten titriyor dizi,
Haris büyüklerin soğuk yüzünden.
O zaman imisti yaşlar dökülür
Halkın gözünden.
Bunu kim bilmiyor, kim bilmiyor, kim?
O zaman benim de komutanlarım
Karnı tok, gözü aç olup gittiler.
Bu boyda milleti zelil ettiler.
Türkü Tur dağından1. indirdiler de.
Yanan ocakları söndürdüler de.
Aldık üstümüze kaçkın adını.
Kovulmuş adını, göçkün adını.
Gah küskün, gah düşkün dediler bize.
Tarihle, kök ile dursak yüz-yüze,
Bilerek ne diyor karaveliler,
Size bilinenler, bize belliler.
1 Tahkikatçılarımızın fikrince,”K” cam şekilcisidir. Demeli, “türk” sözünün 

kökü “tur”dur. Tur dağı “turkun dağı” manasında işlenir.
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Torbasız tazılar,
Darga, yargıçlar
Kimdir, necidir.
Hangi karıncadır o şaplak atan?
Bes o hangi devdir, hangi devedir
Dizleri batan?
Bu ne bilmecedir, ne mucizedir?
O ne baltacıdır, yoktur baltası?
Meşeni kol-kostan temizleyemiyor.
O ne hamamcıdır- yitiktir tası?
Adamı kir-pastan temizleyemiyor.
O kimdir darası bu kadar yeğnil?
Sineye binmese, çay geçebilmez.
Kül senin başına, Alp Er, yan, dökül.
Evladın bu çaydan su içebilmez.
O kimdir?- Boğulur zaman içinde.
Bu günden sabaha gümanı yoktur.
Kimin kalburudur saman içinde,
Ne için  içinde samanı yoktur?
Kimdir hamam diken hamam içinde?
Hamam sahibinin hamamı yoktur.
Acemi ata et, ite ot koyup.
Iyi ad yerine yaman ad koyup.
Kırılıp kalsak da öz içimizden,
Şortla atalarımız, dört nala çıkmaz.
Tutar öz itimiz öz kıçımızdan,
De gel, kıskanırız, özgani kapmaz.
Ne atta atlık var, ne itte itlik.
Yada mülayımlık,doğmaya sertlik
Canımızdadır.
Nice asır geçti gör benden sonra...
Yüz kere kanında çimenden sonra
Yada salındı ki, mertlik, yiğitlik
Kanımızdadır.
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***
Oğuz uykusundan1 ayıldı hemen,
Oldu dede-baba yolunu suvar
Türk, törekemen.
Bize ad koydular: göçebe, barbar.
Amma zaman-zaman gitti bu yolla
Gah Mete, gah Eftal2, gah da Atilla.
Yaddaş ışığında yürüdü onlar,
Selçuklar, oğuzlar, tatarlar, hunlar.
Evet, gerçek naziler, üzülmez amma.
- Alp Er, nerededir görmek muamma? 
- Oğlum, sadesafız, tüm basitiz biz.
Olduk bu sebepten cülük-cülük biz.
Dedik:- Ayri kardeş – yad komşu gibi.
Aktı aramızda hey kan su gibi.
Hun dedi:- Ben - benim, necidir hazar?
Hazar söyledi ki, asıl er, kas er
Benim,a kişi.
Kim er kükredi ki, uzatmaya işi.
Kimin kim olduğu bilinmiyor hala.
Benden daha küçük Ulubey böyle.
Bense nereye saldım:- Suyu birsiniz.
Dayanın, boyu bir, soyu birsiniz.
Işiten oldumu sesimi beyim?
Sak er yüz-gözünü turşuttu bu dem:
- Yani ben öğeyim? 
Size tanıtmasam öz yerinizi,
Ben hiç öz dedemin oğlu değilim.
Bağırdım:- Kırmayın bir-birinizi.
Ne o el sakladı, ne de bu, bala.

1 “Oğuz uykusu” el içinde “ağır uyku” hesap olunur. Şimdi de dilimizde 
böyle bir ifade vardır. “Oğuza gitmişsin, nedir?” Bu ifade bazen “Ulguza git-
mişsin, nedir?” şeklinde de denilir.

2 Eftal – Ak Hun hükümdarı. (V asır). (Bak: “Türkün kızıl kitabı”, s.85)
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Milenyum devletini verdik zevala.
Apl Er, hep okşardın, okşardın neden
Senin zamanınla benim zamanım?
Tanrı yaratmış ki, gece-gündüzü
Gaflet uykusundan ayıltsın bizi.
Çeşmeler birleşip çay olursa su,
Akrabalıktır bu.
Su akrabalığı.
Çay devam ettirir bu akrabalığı
Derin deryalara kavuşup gider.
Başından belalar savuşup gider.

***
Onlar bir-birinden yüz dönerse, vay!
Birlikte güçlüdür çeşme, derya, çay.
Okşardın diyorsun, yanıyor sinem,
Senin zamanınla benim zamanım.
Sızlayan kalbimin sarı simididir.
Türk halkı özü de derya gibidir.
Amma ona akan çayların çoku
Kuruyor, kuruyor,... bundandır korku.
Kaçır türklüğünden türkün evladı,
Güldürür  özüne yalanı, yadı.
Azeri türküyle rastlaşan zaman,
“Ara, hayes, türkeş?” diyerek hemen
Ermeni zann ile kıyır gözünü.
O ise karanlığa koyar özünü.
Bu hala az imiş, az imiş gibi
Azerbaycanın da şair, alimi
Çıkartıp dilini söylüyor: “Bakın,
Benim dilim nere, türk dili nere?
“Ele” “el” diyorlar, “yaxın”a “yakın”,
“El”e “il” diyorlar, “gara”ya “kara”.
“Serçe”ye “serçe”.
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Düşünün birde,
Görün ki uzağık bir-birimizdené.
Daha ne gözleyek, a bala, sizden?
Bakıp yan-yöreye düşünün bir az.
Tanrıya çok şükür, hala varsınız.
Bir çay kurumakla derya kurumaz,
Sizse üzülerek, kuruyorsunuz.
Görmek istiyordun Alp Er Tonganı,
Sorurdun hemide o hakan hanı?
Tacı başına yük,
Talihi dönük,
Tahtı talandı sele, çırası sönük,
Yurdu harman olup soyulan benim.
Turdan indirilip kovulan benim.
Subirler su üstünde ark ayırdılar,
Kimerler her şeyden söz kayırdılar.
Kaslar, ulubeyler cenk çaldırdılar,
Saklar bir-birine el kaldırdılar.
Yadlar kenardan bakıp bunu gördüler
Turana örümcek toru ördüler.
Korumak hatrına varlı varını,
Kaçtı darda koyup öz diyarını.
Yoksul teessüfle varlıya baktı.
Özgeler Turanı yandırdı – yaktı,
Türke zaman – zaman it güttürttüler,
Yulaf yoldurdular, ot dittirttiler.

Bizim aramızdaki iki bin yedi yüz yıl,
Balam zerafet değil.
Bir zamanın içinde bin zamana yerleşir.
Iyisi de, pisi de zincir gibi birleşir.
O vakit haram çörek karınları deşerdi.
Kasten kardeş kardeşe, dost dosta ilişirdi.
İran-Turan aslan gibi pençeleşirdi hala,
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Beni benimkiler tutturdu bin türlü dile1.
Diyorlardı:- Ne lazım sanat bize, harp bize?
Getirmezmi ayrılık bayrak bize, gerp bize?
Nerde görseler bizi tanıyacaklar ahı.
Beceremedik ahı biz tümüyle vuruşmayı.
Dedim:- Kimin yurdu var, ora vatan diyorlar.
Bu sebepten toprağa ayıp örten diyorlar.
Yurt namına eğer alınmazsa hayfımız,
Yere girek bir kere, koy örtülsün aybımız.
Yaman şeydir yaman ad, boynumuza almayak.
Göçebeyiz diye-diye bu kadar alçalmayak.

Kaçkın gördüm, kıçı yok. Kim ola?
Kim ola, her kim ola, o – benim.
Göçebe gördüm, göçü yok. Kim ola?
Kim ola, her kim ola, o – benim.
Hiç de hiç okşamasın zamanını zamanım?
Yurttan kaçıp can şirin söyleyen kim,
Ddiyen kim?
Sonra canından bezip, yurt için
Inleyen kim? – o benim.
Hiç de hiç okşamasın zamanını zamanım?
Şah arşını dil kimin? – benimdir2 .
Bak, bu bedbah el kimin?- benimdir.
Bu sinsi, şeşabig, kadını girov kişi.
Ağırlığı dağdan ağır,özüyse gıggov kişi,
Ağzından konuştukça dökülen alev kişi,
Nefesi buzdan soyuk, yüreği gırov kişi,
Özgeye yağlı pilav, özüne tilov kişi

1 Alp Er Tonganın kardeşi Alp Aruz onu ruhtan salmaya çalışmış, hatta Er 
Tonganın esir aldığı adamları gizlice kaçırmaya muaffak olmuştur. Bak: “Türkün 
kızıl kitabı” Bakü, 1992, s. 39-400.

2 Son devirlerde bir sıra devlet adamları “Baküye bir araba ermeni başı gön-
dermek” gibi yersiz sözlerle halkın aklını karıştırdılar. Halka ise vatanı müdaafa 
etmek lazım idi. Düşmanı zayıf hesap etmek mağlubiyete götürür.
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     ***
Kim ola? O – benim.
Nasıl da okşamasın zamanına zamanım?
Atasının mezarı sökülen,
Yurt yerleri sürülüp, sonra mala çekilen,
Üstüne evlat kanı dökülen
Kim ola? O – benim.
Nasıl da okşamasın zamanınazamanım?
Vatanı şehir – şehir satıp bankaya pul koyan1,
Öz eliyle başına kül koyan,
Döğüşten kasten kaçıp, söz ile döğüşen kim?
Bile – bile ölüsünü diriye değişen kim?
Dostu arkadan vurup, silahını satan herkes2,
Dost mezarı başında durup feryat eyleyen,
Dünyadan tat eyleyen
Ve nutuk icat eyleyen
Milleti aldatan herkes
Kim ola? O – benim.
Nasıl da okşamasın zamanına zamanım?
- Sana türkün atası demiştik, Alp Er, her an
Korkmuşuk, çekinmişik biz ata kasırgasından.
- Oğlum, bu kasırga değil, hakikattır, hakikat.
Kardeşim Alp Aruzdan haberim yoktur, fakat
Ben yadı esir aldım, o kasten azat etti.
Düşmanımı şad etti.
Özgeleri özüne güldüren kardeşim, vay!
Kan ağlayan toprağım, mezarım, baş taşım, vay!
Azizim, sini – sini,
Doldur, ver sini – sini.
Içim beni yakıyor,
Çölümse özgesini.

1 Şuşa bankasında 16. Milyon parası olduğunu diyorlar. şehir işgal edilmiş 
olmasına rağmen parayı kimin aldığı bilinmiyor.

2 Hemen arifede otomatik silahın biri 150 – 200 bin manata satılırdı.
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Içerim sönemiyorum
Dünyanın simgesini.

Azizim gidem tada.
Ben kime gidem tada?
Öyle özümden oldu
Özüme gelen gada.
Dilim yok, diyemiyorum,
Çağırmıyorum imdada.

Her baha gül olaydım
Güle bülbül olaydım.

***
O kadar okuyaydım,
Yanaydım, kül olaydım.
Geriye dönemiyorum,
Keşke yeniden doğaydım.
Atın karşısından  eti alaydım,
Itin karşısından otu alaydım,
O otu, o eti yanlış salanları 
Buraydım, bükeydim, yumak edeydim.
Karnı şişmanladıkça alçalanların
Karnını gözüne yamak edeydim.
Rüşvet yedi başlı ejderhadır, var.
Ağzından od yağar üstüne hakkın.
O zaman dev olur açgöz adamlar
Ver diye dayanır kastına halkın...
Nankörler olarak her yerde elbir,
Verir adamların eline halbir.
Evvel gönderirler su getirmeye.
Sonra kirpiğiyle od götürmeye.
Kumdan sap düzeltemiyor ahı
Taştan şişe-şişe köynek giyenler.
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Kovdukça kalbinden insan Allahı,
Günbegün çoğalır adam yiyenler.
Tacir müşterisini soyar,olmuyor.
Hakim soyanlara söver, olmuyor.
Bekçidir, milistir, polistir, nedir?
O da dövüleni döver, olmuyor.
Arada gezenler iblistir, nedir?
Onlar da müftüden yiyor, olmuyor.
Ondandır milletin yolu ayrıcalanır,
Beyin uyuştukça göz alacalanır.
Sağ – ölüm, sol – ölüm... hangisi yakşidir?
Doğum da, ölüm de alın yazısı,
Insan nakşıdır.
Şükür birliğine ey nakış yazan!
Amandır, yandırma beni bir daha.
kuvvetlendir kolunu, ey kabir kazan,
bizi göğermek için ek bu toprağa.
Ayağının altını gözü görmeyen
Tepegözdür, var.
O göz dökülmese yenilir hükmen,
Kalır ayak altında, iyi adamlar.
Biliyorum nerededir devlerin canı,
Şişe kırılana kadar dala duramam,
Akıp dökülse de güvercin kanı1,
Milletin okunu taşa vuramam.
Şimdi de değersiz kadro’ya da her ne?
Tekrar verilseydi bu ömür bana,
Allahtan dilerimdim o kıl köprüsünü
Bir yolluk alırdım ondan köpüğünü.
Kan sorup göbeği şişen herkesin.
Köprüden yıkılıp düşen herkesin.

1 Bizim masallarımızda devin canı gizlenen şişede güvercin olur, masal kah-
ramanı hemen güvercinin başını koparıp yüzen gibi dev helak olur. Sadece olarak, 
babalarımız bizi salmak istediler ki, devi maf edeler.
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Bilirim köprüden geçecek herkes
Kadroda, o kimsede yoktur bir heves.
Di gel ki, nazirdir, filandır, nedir?
Namusu sandaleye üzerindedir1.
Çöreği diz üstünde olan rehberin
Halkı yüz üstü sürünür, beyim.
Daha yırtılmıştır sabır köyneğim,
Demir çarıklarım yenildi, oğlum.
Memleket dağılıyor, ben neylerim?
Üç gümüş oklumla üç kızıl oklum
Uykusu ağırdır, uykusu ağır.
Tandaki görmüyor ki, tuna’ya od yağıyor.
Bir ruhum, küsmüşüm, gönlümü alma,
Özünü dağ,taşa, çetine salma.
Benim toprağımı yağı basarsa,
Özümden töreyen kuyu kazarsa
Özüme, oğlum,
Gerektir yüz çekem yüzüme, oğlum.
Daha ne sen sensin, ne de ben benim.
Onun için okşardır bu kadar, şeksiz,
Senin zamanınla benim zamanım.
De gel, öpem seni, helallaşak biz.
Yolunu gözlüyor kırkıncı kapı,
Telaşlanma, daralma, sıkılma, oğlum.
Böyle yazılmıştır talih kitabı,
Oku satır – satır, karıştırma, oğlum.
Yol doğru alıp götürecek seni,
Ruhlar koruyacak, güdecek seni.

1 Bu ilginç ifade, büyük edebiyat eleştirmeni Y.Garayev’den alınmıştır: 
Bak:Y.Garayev,”evvel sözler konuşma özgürlüğünü kaybeder, sonra insanlar”.
Edebiyat gazete, 13 Ağustos 1993, № 32 (2883).
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XXI.
ULU RUH, KASER, ULUBEY VE BEN

Ulu sözüne bakmayan
Kalır uluya – uluya.
Kaplan dönüp çakal olur
Kuyruk sallaya-sallaya
   ( Yürek sözü )

Gidiyorum... beynimde ülkün taşıtek
Fikirler asılıp, eğer başımı.
Sual çok, cevap yok, sayılır yürek,
Yine çözeceğim kan yadtaşımı.
- Alp Ere neredenmiş “tonga” lakabı?
“Tonga” denilmenin neymiş sebebi?
Bu eski adettir, kökü derinde.
Şahlar, aksakallar yer üzerinde
Tanrı gölgesi gibi aziz tutulmuş1..
Teessüf, çok şeyler tez unutulmuş.
Bir zaman bu millet hakana, hana
Gah “tonga”, gah “tanhu”, yabgu” diyordu.
- Bi izah et görem, Ulu Ruh, bana
Bu zalimler nereden göğerdiler?
Döndüler bir kere büyüklerinden.
Onlara kol çıkmadı, öz köklerinden
Tartıp bu milleti koparmak için.
Tarihi hiçliğe aparmak için.
Alp Erden sonraki boşluğa bir bak,
Sanki karanlıklar bizi yutacak.
Şükür ki, beynimde yanar bir ışık,
Işık – düşünceye, fikre yaraşık.
Yadıma gelir ki, kas er adlanan

1 Bakınız. “Türkün kızıl kitabı” ,s. 35,54.
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“k”-sı “x”-ya dönüp, has er adlanan,
“a”-sı “a”,”s”-sı “z”, hazar adlanan,
Kısası, “k”,”x-sız azer adlanan,
Biz ondan kaçtıkça goru odlanan
Bir halk var, adına kassit diyorlar,
Çok vakit kaspi diye onu överler1.
O halk öz şahına diyordu “yanzu”2.
Bir kökten değilmi “yanzu”yla “tanhu”?

***
“Ensi” diye adlanırdı sumerlerde çar.
Ahı,” Avesta”da3 “danhu” sözü var.
Elam, Ulubeyler, Kutiler bela
“Yanzu” söylüyordu çarına hala.
Kim idi Mannanın çarı, İranzu?
Er yanzu, Er yanzu, şeksiz, Er yanzu!
Bize belli olan ilk kassit şahı
Kandaş4 adlanırdı, bir düşün ahı,
Türk oğlu, bu sözler yeterlidir sana.
Yolu bir olana yoldaş diyorsun,
Dini bir olana dindaş diyorsun,
Kanı bir olana kandan diyorsun.
Sen nasıl biliyordun, bunları nasıl?
Bu sözler ne kadar yeterlidir sana5.

1 “T” Darfer’e göre çoğul bir son ektir. “Piy” Yunanca kökenli çoğul bir ekdir.
2 Bax: İ.Əliyev. “İstoriya Midii, cadde 94, pr.1; cadde 164; İ.M.Dyakonov. 

“İstoriya Midii”. L., 1956, str.121-127.
3 Bak: İ.M. Dyakonuv. Gösterilen eseri, s. 186-188. “Avesta”da bu söz “dan-

hu” ve ya “dahyu” şeklinde yazılmıştır.
4 Bak: İ.Eliyev. Gösterilen eseri, s.125-126. B.,1960.
5 Eski uygurlar “kas” diye adlanırdı. Bak: G. Geybullayev. “K etnogenezu 

Azerbaycan” .B.,1991, tom I,s.192. ne yazık ki, G.Geybullayev burada kaspileri 
kafkasdilli ve etnik mensubiyet bakımından bilinmeyenler olarak hesap edilir, s. 
189-193. Çok şükür ki, o, kaspilerin hem de türkdilli olduğunu iddia edilir, s.345-
347.
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Dönüp tarihine baksana, kardeş,
Duysana ucu-ucuna kırılan bağı.
Bir vakit kaslı erlerin diyordu ki, yaddaş
“Kaşşu”ymuş, “Kişşy”ymiş tayfa allahı.
“Kaş”imiş, “kiş”imiş bu sözün kökü1.
Kalkıp biz – biz durur başımın tükü.
Ele buna göre mukaddeslere,
Tanrı temsilcisi olan herkeslere
“Kişi” demişler,
Doğru eylemişler.
Hürmetle başını eğip kişi adına.
Onlar Kiş diyorlar öz paytahtına2.
Kişilik – kan-candan, ömürden paha,
Can – şirin diyenden kaçar sadece.
Kişilik uzanan yoldur Allaha,
Sırlı kapıları açar sadece.
Tarihler şahittir dünya alanlar
Neyi alsalar da,onu alamıyor
Farklı yerlerde kim-kim olanlar,
Her kim olsalar da, kişi olamıyor.

***
Kişilik – insana ilahi kısmet,
Alına yazılan en güzel yazı.
Adam var, görür her türlü nimet,
Amma kişiliğe kalıp tamarzı.
Bin yıllar boyunca uzanıp giden,
1 Kaserlerin tayfa allahı “Kaššu” adlanırdı ve bu, kaserlere başqalarının verdi-

yi ad deyildi: onlar özlərini öyle (Bax. İ.Aliyev. Göst. əsəri. Səh. 80. Yuxarıdan 
aşağıya 9-10-cu sətirlər ve  pr. 4.,  6-8-ci sətirlər) adlandırırdılar.

2 Kasitler Babilistanı işgal ederek, üçüncü babil sülalesi adı ile 576 yıl (M.Ö. 
1740-1164) 

Hakimiyetinde olmuşlar. Gandaş (M.Ö. 1741-1726) bu sülalenin kurucusu 
hesap edilir. Bak: İ. Eliyev, s. 164-165; İ.M.Dyaknov, s. 120-134. Kiş ve Ur kiş 
onların paytahtı idi.
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Kim bilir ahiri hayanda biten
Bu yolun toprağı, taşı ne çeker?
Gör, ki nice yıldır.
Durum merhamet mi umum ömürden?
Neydem ki, yol hala yarı değildir?
Neydem ki, bu yolun tozu savrulup,
Üstünden çok acı rüzgarlar esmiş.
Neydem ki, bu yolun yüzü sıyrılıp.
Kişi önceki nakışı kesmiş.
Neydem ki, geceden doğuyor seher,
Gündüzün evladı-karanlık gece.
Yanaşık yürüyor hayır ile şer.
Iyilik ışıktır, yamanlık gece.
O kimdir, yüzünden sanki nur yağar,
Duruşu muhteşem, yürüyüşü – ağır?
Ulu Ruh söyledi:- Ulubeydir, bak.
Sakalı akakpak, saçı akakpak.
Akkadlar beş bin yıl bundan ezele
“Nullatum”,”lullatum”1  adıyla, şeksiz,
Onlara “subarlar” diyorlar hala.
Gör hangi yollarda yürüyoruk biz.
O vakit ki halkların bazılarında
Olan münasebet, kıymet – meraklı.
Evet, hürrilerin yazılarında
“lullu”nun,”nullu”nun manası-“dağlı”2.
“Lullahu”.”nullahu” diyende hititler
Nazarda tutulurdu “savaşçı”, ”asker”3.
Amma Urartuya “Lulu” – göz dağı,
Düşmanmış, düşmanmış, yağıymış, yağı4.

1 Bak: İ.Aliyev. Gösterilen eseri, s. 65-66; İ.M. Dyakonuv. Gösterilen eseri, 
s.101.

2 Yine orada
3 Yine orada
4 .Urartu kaynaklarında “lulu” “yadelli”,” düşman” manasında işletilmiştir. 

Bak: İ.Eliyev. gösterilen eseri, s. 83; İ.M.Dyakonov. gösterilen eseri, s.101.
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Onlara – “Lüllüme” demiş asurlar1.
Öyle düşünme ki, taşlar susarlar.
Kapkara akakpak, kızılı taşlar...
Danışır sinesi yazılı taşlar.

***
Amma unutmaki, her taşın yüzü
Götürmez yazı.
Yadından çıkarma, kimin taşı var,
Demek tarihi var, taş yadtaşı var.
Nedense Ulubeyin taşı ağarmış.
Onun için başına taşlar yağarmış.
Hititler “asker” diye ona alay etmiş,
Urartuların her zaman zıddına gitmiş.
“Avam” adlandırdı ona hurriler
Gülse de şit-şit,
Kimdir Uluğbeyler? Söyleyem, işit.
Fikri ışıklılar, sözü dürüstler.
Sak  ere, kim ere, kas ere  kandaş. 
Bu ulu dünyaya ulu vatandaş.
Kemiği subirden, sütü elamdan.
Aslıyla, köküyle filan, filandan
Ayrılan, seçilen ad sahibidir.
Ocak sahibidir, od sahibidir.
Sonradan manalı adlandırılan o herkes
Ulubey değildi, bes kim idi, bes?2

Bazen söz o kadar çevrilir, döner,
Yeniden olsa da, üvey görünür.
Ulu “uluğ” oldu, “beyimiz” büyük3.
1 İ.Eliyev. yine orada.
2 .Ulubeyler elam, hurri, kaslar, subariler akraba idiler. Mannanların ecdadı 

ulubeyler olmuşlardı. Bak: İ.Eliyev. gösterilen eseri, s. 66-67,81,106, pr.7.,164-
165; İb Diyakonov. Gösterilen eseri, s. 110-121.

3 Bu gün dilimizde işlenen “büyük” sözü “bey” sözünden amele gelmiştir. 
“Uluğ” sözünde olduğu gibi,”bey” sözüne de “k” şekilçisi ilave edilmiştir.
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“Tur”dan “turuk” yaptık, “turuk”tan “türük”1

Uruğlu, turuğlu olandan beri,
Gah kuti, gah da ki asur elleri
Bize haset etti, gıpta eyledi.
Onlar da çarına “ulu” söyledi.
Evet, adı gibi yarası ağırdı
Kutinin Elulu adındaki çarı2.
Babilde Ululay diye çağırdı
Asurlar beşinci Salamanasar3..
Ulubey bey idi, yaşadı beytek.
Dilenci görünce oynadı neytek.
Ah çekip yüz tuttu kandaşlarına,
Süt – kemik daşları, candaşlarına:

   ***
Sütle girilen kemikle çıkar,- dedi Ulubey.
Adamı yoğunluğu yıkar, - dedi Ulubey.
Kurt ağacı içinden oyar, - dedi.
Dert insanı içinden yiyor, -dedi.
Haramzade piç olur,
Piç ahırda gıç olur.
O bir olan Allaha “Dingir” dedi Ulubey4.
Insanın tacı başa “tıngır” dedi Ulubey5 .
Başı, başçını hakk bil, eğil,- dedi.
Övülürsen işinle övül, - dedi.
Sapı olsa özünden,
Baba, o balta yüzünden!
Özünden olanları
Silecek yer yüzünden.

1  Bak: “Türkün kızıl kitabı” ,s. 25, Bakü, 1992.
2 B.İ.Avdiyev.”İstoriya Drevnego Vostoka”, s.379.
3 İ.M.Dyakonov. Gösterilen eseri, s. 106,sf.1.
4 Bak: İ.Eliyev. Gösterilen eseri, s. 52.
5 Bak: Hal-hazırda Şekide “baş” ve “dıngır” sözleri paralel işlenir. ( Yazar)
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Görsen de, görmesen de Ulubeyin yüzünü,
Yolcu yadında sakla iki kelime sözümü.
Keserim deme ağacın işitir,
Kuruyup, meyve vermez.
Hamı tadan nubardan tadamazsas san..
Satarım deme, malın işitir.
Bir düşün.
Kulağına kurşun.
Itibar iyi şeydir, kaybedip bulamazsan.
Sökerim deme, evin işitir,
Soğukta, rahatça yatamazsan.
Göçerim deme, toprağın işitir,
Senden kaçar,
O gider uzaklaşır,
Yürüyüp kavuşamazsan.
Yandırdı gözümü deli bir geher,
Topladım özümü sonra birteher
Söyledim:- Ulu Ruh, bu amma nedir?
Bu bir hakikattır, ya efsanedir?
Bes  neyin hatırına yıllardan beri
Dünyanın bu kadar söz sahipleri
Türkleri doğudan gelme sayarlar?
Ne için karanlıkta iz arıyorlar?

***
İki bin beş yüz yıl geçmesi gerek
İlkin Asya Hun hakanınadek1.
Hiç zihne batarmı göçeri, barbar
Bir halk birden-bire devlet yaratsın?
Doğuda, batıda tutarı gerek,
Güneye, kuzeye elleri ulaşsın?

1 Asya Hun imparatorluğu (M.Ö.IV asır, M.S. 48-ci yıl) nazarda 
tutulur. Ulubeyler ise M.Ö. 3 bin yılında öz çarlıklarını kurmuşlardı.
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Tarih denilen şey dipsiz bir kuyu,
Gör nice bin yıldır inerik böyle.
Nice uzun imiş babamın boyu,
Ellerim boynuna ulaşmıyor hala.
Ceyhundan geçerken dönüyor yürek,
Seyhundan eğilip su içmek gerek.
Hun babam,
Gün babam, 
                       adına kurban.
Adının şipşirin tadına kurban.
Şimdi de çaylağa çeylak diyoruk,
Yayla yerlerine yeylak diyoruk.
Sey1  diye sevgiyle hey seslenirik
Ana Yenişeyi gör ki, haçandır.
Hun seyi, Hun çeyi azizlerik
Sular aydınlığa yollar açandır.
Subirler suları okşuyordular,
Detcalim2, şılktağım, kürüm diyerek.
Sular kenarında yaşıyordular,
Suya gönül açıp, dert söyleyerek.

                     *
Ilk defa sulara sataştı gözü,
Bakıp hayran kaldı özüne insan.
Bir avuç su çırtı yüzüne insan,
Onuniçin bu kadar nurludur yüzü.
Bir eski masal var, çok denilir, çok.
Bedbaht o kişidir ki, yüzünde su yok.

1 Sey “çay” ve ya “çey” sözünün fonatik çeşitidir. Yenisey Orta 
Asya türklerinin fikrince “Ana su” demektir.

2 Dicle çayının adı “decel” sözündendir. Tabii ki, tuhaf çaylara 
“kür”, “kurjana” ve s. Adlar veren türkdili halklar doğa vurgunu old-
uklarından suları da seviyorlardı.
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Ulu Ruh, günbegün çoğalır, artar
Susuz adamlar.
Yapışır herkese bir yana tartar
Kuduz adamlar.
Görür sahipsizdir, yoktur haya’nı
Orta Asyadan Ön Asyanı
Zorla araladı biri-birinden
Subiri’yi Dicleden, Fırattan siler.

***
Rahat nefes alır çoğu derinden.
Türkün yaddaşını toz basmış bilir,
Sonra da söz açar sumer dilinden.
Ortaya çıkınca sümer destanı,
Yaddaşı oynuyor, kaynıyor kanı,
Özbek dik atılır yerinden:- Aka,
Ahı neye lazım yersiz meraka?
Destanın adını bir deyin görek.
Diyorlar:-“Gılkamış”.Özbek gülerek,
Diyor:-Demedimmi bayaktan size?
Barbarlık damgası yapışmaz bize.
“Kamış” benim sözüm,”gil” benim sözüm.
Diyorlar:- Hatamız olmuştur bizim.
“Gılkamış” gibi yok, destanın adı
“Bilkamus” şeklinde okunmalıydı.
Kazak şadlığından ovuşturur el:
- Bu koca dünyanın ezelden beri 
Elmi dolaşıktır, alimi – detcal.
Katıp karıştırma, kardeş, dilleri,
Bilinmez  dediğin dil benimkidir1.
Kırgız, türkmen diyor:- Burada ne var?
Sesine ses verir gagavuz, tatar.
1 Büyük kazak şairi ve araştırmacısı O. Süleymenov sümerleri subirler hesap 

eder. Bak: O. Süleymenov. “Az - Ya”, Alma-Ata, 1982, s.78.
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Azerbaycan türkü, kumuklar bile
Geldiler dile.
Anadolu türkü, yakut, hakaslar
Dedi bir ağızdan:- Burada ne var?
“Gılkamış” olmasın, “Bilkamus” olsun.
Amma aramızda ar, namus olsun.
“Bil” “bilmek” sözünden, “gil” ele gildir.
De gel, “kamış” sözü kamus” değildir.
Kamış kalem ile kil levhalarda
Yazıp-bozduğumuz herkese malum.
“Kamus”- herkes demek, ele bu yerde
Soruyorum, deyin, bana nemalum?
Bilmek isteseniz: hepiniz bilin.
Sahibi bizik o nemalum dilin.
Özünüzü destana bir nazar salın,
Yeraltı dünyanın Tanrısı kimdir?
Ne mana taşıyor Yereşkigal?1

Bizimiçin alimlik gerek değildir,
Biraz loru desek, yeri eş gir, kal.

    ***
Kimdir yer Tanrısı o destanda, bes?
“Ellil”dir, yahut da “Enlil”dir2, yada yok?
“E” – “yel” sözündendir, “lil” “gil”dir, yada yok?
Adı bir deyimdir, “Yelgil”dir, yada yok?
“Anu”dur orada göğün Tanrısı3.
Kimin olmalıdır, deyin, Tanrısı?
“Anu” sözündendir “ana” sözü de,
Gök te mukaddestir, ana özü de.
Niye bu dünyanın eski halkları,
Göğü ata sayıp, toprağı ana?
1 Bak: “Bilkamış destanı” (Ön söz ve tercüme İ. Veliyenvindir). Bakü, 1985, 

s. 100.
2 Bak: “Bilkamış destanı” (Ön söz ve tercüme İ. Veliyevindir). Bakü, 1985, 

s. 100.
3 Yine orada.
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Yanıyor olsa da geri dönelim bara,
Beşer evladının ilk çağlarına.
O hangi devir idi?- Ana şahlığı.
Talih bahşetmişti ona şahlığı.
Anaya bağlıydı ocak ta, od ta,
Adların içinde en yüce ad ta,
Öyle anaların öz adlarıydı.
Bir tavan altına sığışanların,
Bir ocak başına yığışanların
Hepsi bir ananın evlatlarıydı1.
Kas er de işlenen “kişi” sözütek,
Subirde işlenen “ana” sözüydü.
Her şeyden mukaddes anaydı, demek,
Tanrı makamında ana özüydü.
Burda cins ayrımı değildir esas,
Alimi – bir kere, işit, kulak as.
Ulubeyle “kaser” , ve de ki “eler”
Subirden töreyip göğerdiler2.
Gör hala onlardan nice yıl kabak
Bir subir çarının adı “Kiki”3  ydi.
Nice yıl sonradan, talihe bir bak,
Hunların hakanı Tanhu Çiçiydi4.

1 Matriarhat ve ya medarşahlık ve yahut da ana şahlığı adlandırılan devirde 
ekonomik hayatındaki rolü yeri doldurulamazdı, ocağın başında ana dayanırdı, 
akrabalık ana hattı ile belirlenirdi. (Yazar) Azerbaycan masallarında şahın 
şah kızından olan oğluna üstünlük verilmesi de böyle eski bir olay örgüsüyle 
bağlantılıdır.

2 Ulubeyler, kassitler, elamlar, subirlerle akraba tayfası olmuşlar. Bak: İ. Ali-
yev. Gösterilen eseri, s. 164-165; İ.M. Dyakonov. Gösterilen eseri, s. 110-111.

3 Kiki – subari çarı (M.Ö.3 binyıllık subariler (subirler)). Yukarı Babilistanda 
ve Assuriyada yaşadılar. “Kiki” elamca, “gigi” kasitca “gök”, “sema” manasında 
işlenmiştir. Bak: İ.Aliyev. gösterilen eseri, s. 57,300; İ.M.Dyakonov. gösterilen 
eseri, pr. 2, s. 121.

4 Tanhu Çiçi – Kuzey Hun devletinin imparatoru ( I asrın II yarısı) Bak: 
“Türkün kızıl kitabı”, s.55-56.
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***
Büyük tutulurdu göğe beraber,
Beli, bağlanmada çekilen çeper
Devamsız olur.
Ana sütüyle de ayrıca doğulur.
Bu gün de anaya “cici”1 diyoruk.
“Çiçi” söylüyoruk, “ciği” diyoruk.
Insanın tanrısı, göğüdür ana.
Ele buna göre “cicidir ana.
Ata şahlığına geçince beşer,
“Kişi” adlandırdı gökleri kas er.
Akıl kadınlara ta körpelikten
Bizler “Büyük cici”2 diyoruk neden?
Cicilik, kişilik en yüce tahttır.
O tahta götürüp çıkaran bu yol
Geçer kıl köprüden, ihtiyatlı ol,
Birazdan tökezleyip yıkılacaktır.
O yandan, bu yandan gelir bu kökler,
Anşan, Tyan-Şandan gelir bu kökler.
Telleri su içer Dicleden, Kürden,
Hala şahalanıp geçer Sibirden.
Altayın belinde kızıl kemerdir.
Kırıma talehten gelen namerdir.
Sallanır yıkanır Kara denizde,
Hazardan atlayıp geçer bu kökler.
Seyhunu, Ceyhunu kucarbu kökler.
Bakar cemali,ne İşıklı gölde3.

1 Hal-hazırda Şekide anaya “cici”,”çiçi” diye anılmaktadır. Görünür, bu, ana 
şahlığı devrin-de kadının veli ve ocağın başı olarak görülmesinden kaynaklanıyordu.

2 Büyük cici – yani anaların anası. Çok tanrıcılıkla ilişkilendirilir, bir insanın 
başının üzerindeki gökyüzü onu her zaman korur. Kadını gök kadar yüce hesap 
eden babalarımız acak anası sayılan kadınlara “Büyük Cici”, yani “Büyük Tanrı” 
demişler.

3 İşıklı göl dedikte İssık-kul gölü nazarda tutulur. Burada “issık” sözü 
“işik”,”kul” sözü ise “göl” sözünün fonatik seçeneğidir. Anşan Elamın paytahtı. 
(M.Ö. III bin yıllık)
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Fırlanıp dolanır Sarı denizde,
Sel gibi dereden, yel gibi düzden,
Bağırışla, haykırışla, taşar bu kökler.
Anadolundan da aşar bu kökler.
Baltaya, dehreye yapıştı çoğu
Köklemek istiyor, kökleye bilmez.
Benimkidir diye çarpıştı çoğu
Terklemek istiyor, terkleye bilmez.
Orda kesilenler burda göğerir,
Burda kesilende orda göğerir,
Ulu Ruh çevrilip yüzüme baktı,
Gözünde göklerin şimşeği çaktı.

***
Kıvrıla-kıvrıla dedi:- Telaşlanma,
Sinemde sözüm var, sözümü kesme.
Yerden ötrü – göğ pencere,
Bakan bakır, yolcu, yeri.
Geceler de gökten yere
Işık yağar, yolcu yeri.

Batan değil, haktırsa ses.
Gidenlere gelen – heves.
Günahkarmı yıkılan herkes?
Yıkan yıkıyor, yolcu, yeri.

Sınasa da talih bizi,
Yitirmedik yolu, izi.
Görmüyormusun Güneş özü
Batıp-çıkar, yolcu, yeri.

Bizden size akan sular,
Gah bulanır, gah durulur.
Sıkılma, divan kurulur,
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Evvel-ahir, yolcu, yeri.
Ulu Ruh, diyorlar, çiçeğin, gülün
Ömrü yazla kışın arasındadır.
Öyleyse neden bu ömür ay ile yılın,
Ölüm gözle kaşın arasındadır?
Çok da ki, sen aceleniz var diyorsun bana...
Bir de gördün, göz yumuldu, bağlandı çene.
Odun yaran, ocak çatan, kazan asan kim.
Su taşıyan, kamış kesen, gabir kazan kim.
Bir de gördün, terzi gelir elinde iyne
Bir yakasız köynek diker elüstü sana
Işitmezsin sızıltıyı, feryadı, ahı.
Yıkanırsın kulağında yuyucu parmağı.
Yüz-gözünde tebessüm var, gülüp gidersin.
Kalanları, belki, avam bilip gidersin?
Oğul yanar, kız inliyor başının üste.
Adın kalsa, büyük şeydir taşının üste.
Birmi, beşmi yer yüzünde bozulan adlar?
Yarı yolda şimşek vurup kırılan kanatlar?
Bu adımı biraz sonra atarım desen,
Dala kalsam, yiyin, gidip çatarım desen,
Geç olabilir.
Demiyorum ki, ömre güven, ölüme eğil.
Insan oğlu, gittiğin yer son menzil değil,
Olsa – olsa, bu adi bir göç olabilir.
Ölem deyip, ölümedek sefer edersin,
Ondan sonra yaddaşlarda yollar gidersin,
Yol kurtarsa, var olanlar hiç olabilir.

  BU  GELEN ELER’DİMİ?  

Ulu Ruh, önünde yanar bir ışık,
Belki, ulu köke yakınlaşmışık?
Geceler köprüdür, gündüze, şeksiz.



90

Geçme düşüncesiz, geçme yüreksiz.
Ruhlar duymuş bizim gelişimizden,
Ihtiyatlı olup, çıkmayalım izden.
Gidek o dost olan-olan ocağa doğru.
Ulı Ruh, bu farkı görmek olurmu?
Işığın doğuşu, üveyi varmı?
Görmek çok az şeydir, bala fikirleş,
Kör diyebilir mi çıkmıyor güneş?
O ışık beyinde, kalbte yanmasa,
Canına yayılıp dalgalanmasa,
Düşmese üzerine nur ışığından,
Yolun görünmese gür ışığından,
Gidip o ışığa çatmak olurmu?
Gündüz çime-çime nur denizinde,
Mutluluk gezdirir bet-benizinde,
Gece nur gölünde yatmak olurmu?
Ocak söylediğin kucak gibi şey.
Isıtan doğandır, üşüten - üvey.
Ne kadar gür yansa üvey bir ocak,
Soğuk olacak.
Isınmak istersen  istisinde sen,
Oğlum, kör olursan tütsüsünde sen.
Sağdan çağıran var, dinme, amandır.
Soldan çağıran var, dinme, amandır.
Arkadan elini koyup ağzına,
Bir-bir bağıran var, o da hamandır.
Sorarak her şeyin varma meğzine
Her sözü – sohbeti alma ağzına.
Biri kuzu gibi meleyecektir,
Biri boğaz tutup elegeçirecektir.
Kol açıp üstüne gelecek biri,
Yakına koyma.
Hal-ahval tutacak dil açıp biri,
Sözüne uyma.
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Birisi geliyorum, dayan diyecek,
Dayanma, yürü.
Başkası “ol bana hayran” diyecek,
Boylanma, yürü.
Kelek edecekler onlar bizlere,
Benzetip özünü yerli herkeslere.
Yolu kesecekler, sus, yürü balam.
Seni şaşırtmasın hoş geldin, selam.
Olmaya, her kese selam veresin,
Verirsen özünü de yolsuz göresin.
-Ulu Ruh, o kimdir, gözleri gülür?
Güler, gülüşünden güller dökülür.
-El erdir, El er.
Eline, gününe mutluluk diler.
-Selamun aleyküm.
-Aleyküm selam.
-Hoş geldin, Ulu Ruh,.
- Hoş geldin, balam.
Ruhuma yağ gibi yayılır sesin,
Sıcak tebessümün, ılık nefesin.
Altı bin yıldır ki, yollar gelirsin,
Ne durur, ne yatar, ne dincelirsin.
Yine de gözünde sual var, balam?
Beni düşündürür Ellipi, Elam.
“Pi”si de,”am”ı da hep şekilcisi.
“El”dir birleştiren “elli”yle bizi.
Aynı bir soydandır “el” ile “elli”,
Kalbim dayanmıyor’a şirin dilli.
Benim de kalbimi avladı bir vakit,
Bir kara telli.
Yüzüne demişim:- Sinemi oyam,
Seni yüreğimin içine koyam,
Ay ince belli.
Elin de bellidir, ellin de belli.
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“Pe” olsun,,”pi” olsun,ya “an”, ya da “am”,
Aynı bir köktendir,”ellipi”,”elam”.
Bin kere şekilcisini koştu bir ada,
“Ellipi”,”Elimay”,”Elimayida”1

Derseler de, bil.
Kök sağlam olursa, kuruyan değil.
Gör nerden nereye kök atar Eler.

***
TYAN-Şanadek,
Ta Anşanadek.
Artık göğerir,
- Bu gelen kimdir, Eler?
- Karımdır.
Avratsız er-yarımdır,
Karım-benim yarimdir.
Elarvat yakın gelip kucakladı boynumu:
- Görüyormusun,a bala, bu kişinin oyunu? 
Kişi, söz kaynatıyorsun?
Aşkamı düşmüşsün, nedir?
Çok kaş-göz oynatıyorsun?
*
Açıldı bahtın yüzü,
Tanrı göğertti bizi.
Kanarım, ay eller kızı,
Ölürüm, ay eller kızı.

Açılmışsın yaz gibi,
Havalandım saz gibi.
Toya gelen kız gibi
Giyinmişim kırmızı.
1 Ellipi ve Elimayida tarihi kaynaklarda Elama komşu olan küçük çarlıklar 

gibi tasvir edilir. Bak: İ.M. Dyakonov. Gösterilen eseri, s. 281, pr. 4. Bence onlar 
aynı menşeli halkların yarattıkları ayrı-ayrı çarlıklar idiler.



93

Kanarım, ay eller kızı,
Ölürüm, ay eller kızı.

Gün doğdu dağlarıma,
Bahçeme, bağlarıma.
Ben gençlik çağlarıma

Gelirim, ay eller kızı.

Ben böyle bilmemiştim,
Görüşe gelmemiştim.
Çoktandır gülmemişim,
Gülerim, ay eller kızı.
El er ile El karı
Döndüler bana sarı:
-Yolcu, yollar yorursun,
Yoldan neler sorursun?
Yollar sana ne dei,
Melül-müşkül durursun?
- Neden Eler, Elana, 
Kızdırdı canım benim.
Kaynadı kanım benim.
Yetiştiğimde Elama?
Bin yıl bir göz kırpımı,
Milyon yıl da aynıdır.
Kandaki daimidir,
Candaki ayanıdır.
Sözdeki ışık bize
Bildim ne vakit gelecek.
Sazdaki ışık bize
Ilhamtek haktan gelecek.
Yaddaştaki setleri delir ses.
Zamanlar arasına çekilen serhadleri
Aşa-aşa gelir ses.
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Yüreğine işliyor, kara kanın kaynıyor.
Iliğine işliyor, kemikleri oynuyor.
Yürüdükçe beynine yaddaşına gün düşer.
Sızlayan, vücuduna ün düşer.
Çağlıuor, hissedersen
Canında yaz havası.
Böyledir saz havası.
Bir havası – divani, bir havası manidir.
Dünyanın sevincidir, dünyanın tufanıdır.
Bir yüzü toy şenliği, bir yüzü-yas havası,
Böyledir saz havası.
Oğlum, Ulu beylerin eski bir sözü vardır:
“Herkesin öz havası”.
Git-gide tutar seni, diyesin, söz havası.
Eler, Ulubey, Subir
Sütü bir, kemiği bir,
Söz koşup, tarif edip
Göğün ışıklarına.
Hakk aşığı söyleyip
Manna aşıklarına
Sazı, sözü överdi.
Sazla söz havasına şekillenip göverdi.
Mugan turala-kandaş1.
Madaylar – elimaya2..
Hun erler- herkesten baş,
Hüküm ettiler dünyaya.

1 Bir sıra araştırmacılar mağları (Mugan etnotoponimi onların adını taşıyor) 
turan tayfaları hesap ederler. A.T.E. Olmsted (ABŞ), Raulinson kardeşleri (İngil-
tere) bu fikrin taraftarıdırlar. Bak: İ.Aliyev. gösterilen eseri, pr. 8, s. 266-267. Ayrı-
ca olarak bak: Kaşay H.Z. ”Elamça türkçe dilakrabalığı” . Ankara, 1937.

2 Elimaylar Medyanın kuzeyinde yaşıyorlardı. Bak: Z. İyampolskiy. “O 
Kuzey elamitans hakkında”. Tarihi çalışma Müzesi Azerbaycan, Cilt II, Bakü, 
1957, s. 200-210. I. Aliyev. Gösterilen eser, s. 106, pr. 7.
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***
Selçuklar seller gibi1

Tufanlar yeller gibi.
Koşturdukça her yana
Oğuzlar yaydan çıkan
Ok gibi uçurdular ata – baba yurduna,
Keser-bugünkü azer,
Saker-yagut, hakaser2.
Kimer- kıpçak, kumanlar.
Değişse de, zamanlar,
Kırgız, kazak, türkmen-bir.
Özbek, tatar, hükmen-bir.
Yerlidir macar, uygur,
Birine gün çıkarsa, o birine Ay doğar.
Kısası budur sözüm,
Hamur aynı dem, su aynı dem.
Bir adımız var bizim:
Türkemen, törekemen.
Bir vakit bir-birimize arka idik, dayaktık,
Birlik göğertti bizi, yoksa kuruyacaktık.
Yaşamanın bir ayrı sırrı da var, ay oğul.
Bu sırrı bilmeyenler tez kuruyor, ay oğul:
Dini, ırkı, cinsi biz çıkardık yadımızdan
Mertlik, liyakat umduk yerli evladımızdan.
Hakkın yüzüne hiç bir vakit ak olup, bozarmadık.
Nehakkı destekleyip, ahiri de kızarmadık.
Bizlere zaman-zaman “hakka dayak” dediler:
Bu tür hayat tarzını “türke sayak” dediler.
Bu sırrın üçüncüsü “türkün sözü”dür yani.

1  Selçuk sözü “sel” köküne “çuk” şekilcisi artırmakla düzeltilmiştir. “sel” 
gibi süratli, “her tarafı basan” manasındadır.

2 Sakalar Yakutiye Muhtar özerk Cumhuriyetinde, nenes milli vilayetinde ve 
Kamçatkada yaşıyorlar, sayı 382 bindir. Hakasların sayısı 80. Binden çoktur. Bak: 
Z. Şükürlü. “Eski türk yazılı abidelerinin dili”, Bakü, 1993, s. 7-8.
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Unutma, türkün sözü türkün özüdür yani.
Sözünden kaçan kişi,
Olmuştur haçan kişi?
Kim ki, kaçar sözünden,
Uzaklaşır özünden.
Sözünden yıkılan herkes,
Asla dikelebilmez.
Türk sözünün sayesinde kayalaşıp, taşlaşıp.
Yaşlandıkça gençleşip, gençleştikçe yaşlaşıp.
Türkün dağı - Tur dağı, göklere en yakın dağ,
Türk oğlu, benzerin dağ, arkan dağ, penahın dağ:

     ***
Dağa dayak diyorlar, dağ göklere direktir.
Dağ yerine sinesinde dağa dönen yürektir.
Yüreğim dağa döndü, hayat verdin bana sen,
Görem seni, ay oğul, Tur dağına dönesin.
Adın kalsın hayatta, amelin, izin olsun.
Türkün sözü: “Borçlunun ömrü hep uzun olsun.”
Ad kalan, iz kalandır.
Ömür – filan yalandır.
Bilenler bilir bunu,”Avesta”nice kattır1.
“Kat” sözü, “bölüm” sözü ne zamandır türke yadtır?
“Turasani” sözü yeterli2,
Türkten haber söylemez?
“Hyauna”,”hionum”, Akunavati” katı3.

Huna, ak Huna bağlı, ölmezdir türkün adı.
Assur Adadnerari şöyle söz açar sana

1 Tekçe “Yasna” 22 kattan ibarettir. Bak: İ.M. Myakonov. Gösterilen eseri, sç 
396. Burada “kat” sözü “bölüm”,”lay manasındadır.

2 Bir sıra araştırmacılar “Avesta”da işlenen “Turasani” sözünün türklere ait 
olduğunu söylüyorlar. Bak: İ.M. Dyakonov. Gösterilen eseri, s.382.

3 . İ.M. Dyaknovo. Yine orada. Burada “Hun” sözü, “A-k” hunlar hakkında 
katlar, yani bölümler kavramı aydın görülmektedir.
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Seferler ettiğinde türklerin ülkesine1.
Tikulti-Ninurtanın Elhuna verdiği ad
“Elhuniya”2 adıydı, yaddaşını bir uyart.
Hala da sızılıyor, çarpıyor kalbim benim.
Yağı bir yana kalsın, türk özü türke kanım.
Puzur-İnşuşinaka-El er çarına bak bir,
Türke hücum ediyor.
Hücuma maruz kalan “mu-Turran” adlı ülke,
Kenar ülkeydi, belki?3

Özüne, özgesine fark koymayanda insan
Sınar Yoğunluğundan.
Adı lekeli bir şah,
Gözü gölgeli bir şah.
Şah değil, deynektir.
Puzur-İnşuşinak da Boz er hun suyu sunaktır4.

***

Türklerin adetidir-kanı kanla yumazlar.
Her denilen söze de “türkün sözü” demezler.
Türk adama ad koyar.
Nesil-nesil od koyar.
Bozardır yıllar boyu,
Kızardır yıllar boyu.
Urmiyanın gününbattığı yanındaki yerlere
Er Yanzu zamanında “Üçbina sözü nereden?

1 Adadnerari I (MÖ XIV asırda), ülkenin Türkler tarafından fethini gösterir, 
Bak: İ.M. Dyakonov. Gösterilen eseri, s. 135, pr.1.

2 Tikulti-Ninurta (M.Ö. XIII asın ortaları), Assur çarı. Bak: İ.M. Dyakonov. 
Gösterilen eseri, s. 135, pr.1.

3 Puzur-İnşuşinak (M.Ö. XIII asır) – elam çarı. Bak: İ.M. Dyaknovo. Göster-
ilen eseri, s. 101. “Mu-Turran” türklerin ülkesi demektir.

4 Puzur-İnşuşinak türk menşeli şahıs adıdır. Boz er Hun su sunak, yani hun 
soyundan olan er demektir.
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“Üçbina”sı”Uşpina”1 olan bu boz erlere
Geçmek mümkünmü böyle bu fonetik azardan?
Urmiyanın gündoğan tarafı “Üçdiş” imiş.
“Üçdiş”,”Üişdiş”2 olmuş, bu nice kertiş imiş
Özüne özge erler,
Sözüne özge erler
Özgelerin içinde yiterler, erirler.
Assurlar “Manaş” deyip, Mannaya “Manaş”3, balam.
A benim anaç4  balam.
Sözü yetim kalanın özü de yetim kalır.
Yetim kalan kimseyle yiyen çıkar çoğalır.
O diyor:- Bendendir bu.
Bu diyor - Bendendir bu.
Bilinmez hangisi kandan, ya hangisi dindendir bu.
Deseler:- Hepisindendir, ne bilek kimdendir bu.
Ruhlar da isyan eyler.
Dinle, gör ki, ne diyor Elerler, Ulubeyler:
Sararsa bir-birine yollar sarmaşık gibi,

1  Assur çarı V Şemşi-Adadın yazılarında (M.Ö. 823-810) Urmiya gölünün 
batı sahilinde yerleşen “Uşpina” adlı yerleşiminden bahsedilmektedir, Bak: I.M. 
Dyakonov, gösterilen eseri, s.164. “Uşpina” sözünün “Üç bina” şeklinde deşifre 
edilmesi daha makbuldur.

2 Manna devletinin Urmiyada doğuda yerleşen topraklarına “Uişdiş” ad-
landırılmıştı. Bak: İ.M. Dyakonov. Gösterilen eseri, s. 175. “Uişdiş”in de “Üç diş” 
olduğu şüphesizdir.

3 Assur çarı III Salamansarın (M.M. 850-823) M.Ö. 828-ci yılda askeri 
yürüyüşlerini tasvir eden kara dikilitaşta, Manna “Manaş” adı ile hatırlanmıştır. 
Bak: İ.M. Dyakonov. Gös. Eseri, s. 162. Pr. 5.

4 Bu gün de dilimizde işlenen ve esasen sesli biten sözlere artırılan kelimelere 
eklenen ünsüz “ş” bir fonem değildir, yani birleştiği kelimelerin anlamını değiştir-
mez. Örneğin.:bala – balaş, gada-gadaş (Şekide “kardeş” sözü ile paralel olarak, 
aynı manada hem “gada”, hem de “gadaş” sözü işlenmektedir)

Kas menşeli adlarda Abirattaş, Karaintaş, karahardaş ve s.- de işlenen “ş” 
şekilcisi Midiya onomastikasında çok işlenir, İran menşeli değildir. (Bak: İ. Al-
yev. Gösterilen eseri, s. 97,pr.1) bütün bunlar Azerbaycan dilinin nice eski tarihi 
köklere malik olduğunu gösterir.
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Söz sana yol gösterir sihirli ışık gibi.
Gidersin dayanmadan yaddaş, söz ışığında,
Azmayacaksın, inan, gitsen öz ışığında.
Kioksar1  -iki ok sar.
“Sar” ise bugünkü “çar”2

***
Kiara3  - iki ara,
Gibaba4  -iki baba.
Elarin çarı Ata5

Bu yerde düşer yada.
Zaman da siper değil,
Serhat ta çeper değil.
Yerliliğe dünyada.
Oğlum, bura bak, bura!
Bizden bin yıllar sonra
Midiyanın ilk çarı şan-şöhretli Deyoktu6.
Deyok, şeksiz, Teyoktu.
Teyok7  -Teək ok, tek okdu.
Onuniçin bu gün de siz
“Terklenmek” yerine “teklenmek” diyorsunuz.
Tekohun torunları

1 Kioksar-Midiya çarı, (M.Ö. 624-585) “iki” sözü bu gün de “ki” şeklinde 
telaffuz edilir.

2 “Sar” sözünün fars dilinde “ser”, yani baş manasında işlenmesi de bunu 
kanıtlamaktadır. “çar” sözü “sar” sözündendir.

3 Kiara Kızılbunda hakimi. Assur çarı III Tiglath-Pileserin (M.Ö. 745-727) 
zamanında yaşamıştır.

4  Kibaba-Harhar kalesinin hakimi. Assur çarı II Sargonun (M.Ö. 727-705) 
M.Ö. 715-ci yılda hücumu neticesinde mağlup olmuştur. Aşşurnazanak devri 
(M.Ö. 884-859).

5 Ata-elli çarı (m.ö. IX asır) Bak: İ.M. Dyakonov. Gösterilen eseri, s.158.
6 Deyok-(M.Ö.727-675) Midiyanın ilk çarı hesap olunur.
7 Şimdi de “teək” sözü “e” ile “tek” gibi denilir.
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Ikioklu1  oldular,hatırla Kioksarı
Üçoklu olmak için ikioklu Kioksar
Savaşa verdi karar.
İran –Turan savaşı adlandırıldı hemen savaş,
Türke farsın adıyla yer- yerden atıldı taş.
Ya Madi,ya Maduva,ya Madyes, ya Buğu han
Adıyla belli olan Ulu Alp er Tongadan2

Zaman intikam aldı.
Yaman intikam aldı.
Daha ben- benim diyen,
Ağa ben-benim diyen
Turan değil, İrandı.
Ağamen devleti3 de böyle olup yarandı.
Kambizin ölümünü işiten gibi Kamet4

     *** 
Tac koydu celd terpenip,… koptu tufan, kıyamet,
Kabri sordu Daradan5

Bu kadar ölen oldu diriltimi yaradan?
Kambizin kardeşiydi Bardiya deninlen kes,
Bu sırrı benden özge, ayrı kimse bilmez.

1 “Ok” sözünün “kabile” manasında işlendiğini nazara alsak, Midiyanın ilk 
çarı Deykun (Teyokun) Deyoksar olduğunu görürük. Deyoksar, yani “bir kabile-
nin çarı”. O da malumdur ki, Azerbaycan Cumhuriyeti arazisinde tarihsel olarak 
mevcut olmuş Skif (Sak) çarlığı ile Midiya arasında muharebe Kioksar devrinde 
olmuştur. Manna çarlığına fetheden Kioksar artık “iki kabilenin” çarı olmuştu, 
yani “mada” ve manna” tayfalarının çarı idi. Sakaları fethettiği taktirde üç tay-
fanın çarı, yani “Üçoksar” olabilirdi.

2 Alp er Tonganın hami şahsiyet olduğunu Kioksar devrinde sak çarının Mada 
olmasıdır. (M.Ö. 625-585)-ci yıllarda baş veren bu muharebe tarihe İran-Turan 
muharebesi gibi düşmüştür.

3 “Ahameniş” devleti (M.Ö. 550-331) nazarında tutardı.
4 Kautmatın kaynaklarındaki adlarından biri de “Kuyrukluyıldız”dır. Bak: 

İ.M. Dyakonov. Gös. Eseri, s. 424-427.
5 Kobri ve Dara Kmbizin (527-522) komutanları idiler.
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Korkardı Kambiz ondan,
Fetman vermişti hala:-“kalmasın bir iz ondan”1.
Ancak Bardiya adıyla şimdi olan hükümdar
Kim ola? Mag Kametmi?
Bizi neler gözlüyor? Maglara itaatmi?
Dara, Kobri birleşip yıktılat Mag Kameti2

Bitip kurtaran değil Bisütun hikayeti3

Dirceldi Ağamenler onların nakışından.
Tarihin inişinden, zamanın yokuşundan
Yuvarlanıp gelir, bak, Kametin kesik başı.
Ne söylüyor o kafa, çat verse de yaddaşı?
Diyor: ”Geçtiğin dere, aştığın dağ-senindir.
Deniz – senin, çay-senin, saldığın bağ-senindir.”
Uriokku, Karaokku4 ne mana?
İri oklu, Kara oklu desene,
Üçkayama, ey “Uşkaya” diyenler,
Üç hakana “Uşakkan” söyleyenler
“Maşdakku” yok, biz Başdağlı diyorduk.

1 Mısırda askeri seferde olan Kambiz kardeşi Bardiye hakimiyeti ele geçire-
bilmesin diye onun ölümüne ferman verir. Bak: İ.M. Dyakonov. Gös. Eseri, s. 
424-427; İ. Aliyev. Gös. Eseri, s. 257-313.

2 Mağların Turan tayfaları olduklarını bir çok oryantalistler, (o cümleden 
amerika alimi A.T.E. Olmsted), ingiliz alimlerinden Raulinson kardeşleri tasdik 
etmişler. Kametin Mağ Kamet adı ile taktim edilmesi de onun etnik mensubiyeti 
ile bağlı olmuştur. (Bak: İ. Aliyev. “Antik Tarih Üzerine Denemeler Azerbaydja-
na”. Bakü, 1956, s.156.

3 Bisütun yazılarından malum olur ki Mag Kametin katline farslar hayıflan-
mamışlardır. Demeli, Dara Mag Kameti katletmekle farsların hakimiyetini restora 
etmiş olmuştu. Ahmani adı ile tarihi edebiyata dahil olmuş bu devlet büyük bir 
imparatorluk idi ve hakimiyet farsların elinde olduğundan onlar “Ağa – men” diye 
bilirlerdi. Bu sebepten şiirde “Ahamani” sözü “Ağamen” sözü ile değiştirildi. Ve 
hiç şüphesiz ki, hakimiyet uğrunda mücadelede iki büyük tayfanın arasında – İrani 
Turan tayfaları arasında gerçekleşebilirdi. M.Ö. 522-ci yılda baş vermiş bu hadis-
eye M.Ö. VII asırdan başlanmış İran- Turan muharebesinin devamı gibi bakmak 
lazımdır.

4 Midiyanın Azerbaycana ait arazisindeki yer adları.
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“Kitiakku”ya-“İkitağlı” diyorduk.
Beyoklunu “Payukku” et, ne olsun?
Hakkı koyup nehakka git, ne olsun?
Düşünme ki, söz değişir, dil dönür,
“Payukku”da “ok”un ucu görünür.
Hamadanı hatırla, sal yadına1.

***
Gör ki, nice renk vurulmuş adına.
Hemedanda “medan”- şakka goz gibi.
Yektabandan “batan” bakar göz gibi,
Halmatanda “matan”2  yanar köz gibi.
“Hankmatana” sözündeki “hank” nedir?
“Sangbituya” ışık salan “sang”3  nedir?
Hemedanda “e”den sonra “nq”4  yok.
Halmatanın “n”sı “I”-dır,”q”-sı yok5.

1 Midiyanın paytahtı Yekbatan nazarda tutulur.
2 Halmatan, Yekbatan, Hamadan aynı bir sözden muhtelif fonetik varyantıdır. 

“Madan”,”ma-tan”,”batan” sözleri de aynı bir sözdür. Sadece olarak burada d//t 
ve m//b ikameleri basitçe gitmiştir. Bu da türk dilleri için karakteriktir. (Yazar) 
“Patin”,”batin” elam menşelidir. “vatan”, “vilayet” manasındadır. (Bak: İ. Aliyev. 
Gösterilen eseri, s. 96.

3 Hangmatana Midiyanın paytahtı Yekbatanın assur kaynaklarındaki eski 
adıdır. (Bak: B.İ. Avdiye.”İstoriya Drevnego Vostoka”.M., -1970, s.475.) Sang-
bitu ve ya Sagbitu da M.Ö.IX asrın 20-ci yıllarında Mannaya ve Madaya hücum 
etmiş V Şemişadadın krnoniğinde madayların paytaht şehiri gibi hatırlanır. Bak: İ. 
Aliyev. gös. Eseri, s. 173);”Hang” veya “sang” bileşenleri söz konusu olduğunda, 
k,x//s yerine Türk dillerine has olan (haylantürk / / saylantürk) fonetik hadisedir. 
“Sanki”,”sunki”,”sungi” sözleri de elam menşelidir,”çar”,”şah” manasındadır. 
8Bak: İ. Aliyev. Gös. Eseri, s. 96, s.11). demeli,”Hangmatana” “şah vatan”, 
yani,”paytaht” demektir. Hazır İstanbulun vakti ile “Tsargrad”-“çar şehir” ad-
landığını hatırların: türk dillerinde isimlendirilen “yabgu”,”danhu”,”tanhu”,”ton-
ga” ve ya “tunga” sözlerinin “sangi sözünden türediği göz önündedir.

4 “ng”-nin düşmesi neticesinde “hengmatan” sözü – “hemadan” gibi telaffuz 
edilir.

5 “Halmatan” sözünde “I”-ni “n” ile değiştirsek, “hanmatan” formatı, “h”-
ni “x” ile değiştirsek, “Hanmatan”,”han”dan sonra “q” samitini eski haline ge-
tirirsek,” Hangmatan” elde edilir.
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“Çar”dır, ahı, “sangi”1  sözü Eler›de 
Hayalimden neler geçer bu yerde?
Madayların paytahtı Sagibutuydu,
Şan – şöhret çok – çok yaman göz oydu.
Sözden kaçmak müşkül iştir, çetindir.
“Bitu” dönüp “matan”2 oldu.
“Matan” “vatan”,”vətən” oldu.
Ona göre o vadeden
Yoktur söze bent diyorduk.
Gör nezamandır yurda vatan,
Paytahta baş kent diyorduk.
Paytaht nedir?- Düşünen baş,
Vuran yürek, nurlu yaddaş.
O yaddaşın ışığında
Işıklanır ata yurdu.
Gah Yekbatan, gah İzirtu3

  ***
Her ocağın öz közü var.
Yekbatanda “Vatan” sözü,
Izirtuda “yurt sözü var.
Yürü, oğlum, tarihtir bu,
Gecesi var, gündüzü var.
Ha nice ecdat ruhu
Yollarına ışık tutar.
Mukaddestir yolcu adı,
Yol helalin olsun senin!
Diyor Eler, Elevradı:
Yolun nurla dolsun senin!
1 Bak: Kayıt 163. “Elam” sözü “elar” şeklinde verilir.
2 “Mat”,”Mata” sümerce “vatan”,yer” demektir. (Bak: İ. Aliyev. Gös. Eseri, 

s.92. pr.2)
3 Lökbatan sözü de “lük” ve “batan”//”vatan” gibi izah edilmelidir, “leg 

vatanı” demektir. “İzirtu” sözüne gelince ise, o da “iz” ve “irtu” bileşenlere ayrılır. 
“İrtu” hurilerde “yaşayış yeri” manasındadır. (Bak: İ. Aliyev. Gös. Eseri, s. 93) 
“iz” sözü ise ıs//is, yani “ışık”,”od” sözlerinin fonetik varyantıdır. “İzirtu” – “Işık 
yurdu”,”od yurdu” demektir.
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XXIII.
         ETEĞİ TAŞLILAR
Ulu Ruh, Tanrının yoludur bu yol,
Anamın açılmış koludur bu yol,
Alıp kucağına yatırır beni,
Ata ocağına götürür beni.
Kaçarlar yüz yere, ayrılık nerden,
Anşandan1, Kırımdan, Altay, Hazardan
Dolana – dolana yaklaşır bana.
Şükür Ulu Tanrı, çok şükür sana!
Dokunur yüzüme zamanın mehi,
O da esmek için bin tür yol seçer.
Bazen de hiç niye gelmiyor keyfi,
Dağları, taşları yandırır geçer.
Bakarım... bu  bulak kurudu çoktan.
Susamış yolçuyum, yüreğim pişer.
Sakerin Kasere attığı oktan
Gönlümün şişesi kırılıp düşer.
Titriyor dizlerim, dayanırım ben,
Durup dört yanıma boylanırım ben.
Ne ins var, ne cins var, ne de ses- samir.
Yığılır gözümde acı bir çimer.
O saat seksenkez uyanırım ben.
Ulu Ruh soruyor: - Ne gördün? Danış!
Diyem hakikattır, yoksa aldanış.

                *
Uykuda taş gördüm,
Kimininse elindeydi.
Attı... kimine değidi…
Kana bulaştı taş.
Taştan seda koptu,
1 Elamın paytaht şehirlerinden biri, İranın güney-batısında, bugünkü Khuz-

estan ve Luristan vilayetlerinin topraklarını kaplıyordu.
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       ***
Nida koptu:
- Keşke dilim olayasdı, keşke!

Uykuda taş gördüm,
Sürüyüp saldılar yola…

Birisi geliyordu,.. uçuyordu az kala...
Yaklaşıp ilişti taşa,
Az kaldı ki, kapışa.
Sövdü, tükürdü, durdu:
- Lanete gelesin, taş! 
Taştan seda koptu,
Nida koptu:
Keşke dilim olsaydı, keşke!

Uykuda taş gördüm,
Terazinin gözündeydi.
Bu neydi?

Satıcı coşa-coşa
Diyordu:
- Bu taş hakkı!
Taştan seda koptu,
Nida koptu:
Boynuma atarlar hakkı, nehakkı!

Uykuda taş gördüm.
 Taşında gözünde
           yaş gördüm.

                       *
Oğlum, taş insana arka, dayaktır,
İnsansan, tapınsan, taş özü haktır.



106

Ulu erenlerin1  end yeridir taş.
Hakka, adalete bent yeridir taş.
Kalem al, defter al, yüreğini yaz.
Arzunu hakk eyle, dileğini yaz.
Istersen köprü sal, taş üste taş koy.
Koru öz taşını, uğrunda baş koy.
Tanrının yerdeki elçisidir taş.
Doğruluk, düzgünlük ölçüsüdür taş.
Boncuk et, boynundan as onu gezdir,
Kötü göze yürüyen mile benzerdir.
Amanha, taşına ihanet etme,
Kökünün, soyunun zıddına gitme.
Arkalan, hemide güven taşına,
Yoksa ki, taş salar Tanrı başına.

***
Insan yaranışdan çiğ süt emendir2.,
Bencillik her yerde ölüme tendir.
- Ulu Ruh, yolumuz kesildi, budur,
Dayanıp dururlar, ellerinde taş!
Onların gözünü, yine, kan tutar.
- Ay oğul, ileri atlama, bir yavaş. 
Evvelce selam ver, sonra yol iste,
Büyüğe baş eğmek kuraldır bizde.
Geçip ileriye söyledim:- Selam!
- Selam kime verdin, açık de, balam?
- Tanrı selamının varmı niyesi?
Alsın selamımı selam yiyesi.
Açıldı Kaserin kırışığı bu dem:
- Hoş geldin,a bala, olsun keder kem. 

1 “Eren” sözü sümer kaynaklarında “adam”,”adamlar” manasında işlenmiştir. 
Bak: İ. Aliyev. Göst. Eseri, s. 52. Pr. 1

2 “Çiğ süt emen” ifadesi kan yaddaşı ile nesilden-nesile götürülen bir ifade 
olup, ibtitai hayat tarzı ile bağlıdır. (Yazar)
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Sakar gözlerini ağarttı ona:
-  Sahib’mi çıkarsın benim oğluma?
Çoktan kesilmiştir kökün,a yazık,
Yüzünde su olsun, utan azıcık.
Kimer masmavi olup bozardı1 daha:
- A kuru kahaclar, bakın Allaha! 
Yerli evladımla görüşeyim biraz.
Maker bozardı ki, sana hiç olmaz.
Sen çoktan kuruyup, yitip-batmışsın.
Ne yazık o sakkalı, sen ağartmışsın
Eler öfkesinden patladı artık:
- Oğul benimkidir, sizden kurtardık. 
O, buna dokundu, bu onu çekti.
Az kala araya kan düşecekti.
Bu, ona, o, buna yağızlandı da,
Hala bazıları boğazlandı da.
Baktım Ulu Ruha, rengim ağardı.
Gözünde göklerin gazabı vardı,
Yüzünde yerlerin azabı vardı.
Sanki o- gördüğüm Ulu Ruh değil,
Pasifik Okyanusudur tufandan kabak
Kalktıkça, indikçe göğsü, öyle bil,
Önüne ne çıksa,alıp yutacak.
Birden diz çöktü o, el açtı göğe,
“Derdimi Tanrıya diyorum” diye:
- Eteği taşlılar, bakın Allaha! 
Dökün bu taşları eteğinizden.

 ***
Sizimi taşlardan koruyak daha,
Yoksa koruyakmı taşları sizden?

1 “Bozulmak” sözü ile “bozarmak” sözü arasında ne ise bir genetik alaka 
vardır.
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O kimdir? Sen kimsiz?... Ahı,a kandaş,
Niye çimersiniz al kanınızla?
Sizin elinizden kan ağlıuyor taş,
O kadar kök atmış kin canınızda.

Biriniz elinen taş atarsınız,
Biriniz dilinen taş atarsınız.
Bizi nesil-nesil salıp oyuna,
Tırnağı üstüne oynatırsınız.

Yeter, bu milleti salmayın yüzden,
Uşak da anlıyor taş nerden gelir
Çokları atılır öz içimizden,
Tek-tükü fırlanıp dışardan gelir.

Taşlar dil açacak gözünde yaşlar,
Onda karanlıklar sökülecekdir.
Kopup kaya gibi bir gün o taşlar,
Sizin üstünüze dökülecektir.

Eteğitaşlılar, bakın Allaha,
Dökün bu taşları eteğinizden!
Gökten başımıza taş yağar daha,
Incik salmışsınız onları bizden.
Sizimi taşlardan koruyak daha,
Yoksa koruyakmı taşları sizden?
*
Sükut,... derin sükut,... ağır bir sükut,...
Ulu Ruh- gazaplı ulu Tanrı kut...
Semada av gezip, süzen ley gibi.
Kaser- heyecanlı, Saker- key gibi...
Elerin anlında boncuklanmış ter,
Pörtüp aceleden Kimerle Mağer-   
Ulubey pert olmuş, pişman olmuştur.
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Ulu Ruh özüne uymuyor daha:
Bir görün, kim kime düşman olmuştur!
Yazık bu boy-büken, yazık bu şaka!
Bizim güvencimiz Vatandır, taştır. 
Taş özü Vatanda bir vatandaştır.
Eğil, secde eyle Vatan taşına,
Yürekle çırp onu yağını başına.
Sonra sinene sık, azizle okşa,
Taş da hali olsun muhabbetinden.
Onun öz canında üveylik yoksa,
Korkma, göğerecek hararetinden.
Ulu Ruh kıvranıp, titreyip, durur..
Sanki, her bir kese yıldırım vurur.
Sıyrılıp ellerden yere düşer taş...
Kaserin gözünde çilelenir yaş.
Sakerin, Kimerin, Ulubeyin de
Maalesef okunur göz bebeğinde.
Maalesef okunur, yine maalesef.
Dolaşık zamana, güne maalesef!
Saki uykudayım, ayılırım ben.
Bir eser kalmadı gördüklerimden.
Bakarım... nurani, pirani herkesler
Bizi muhabbetle yanına sesler.
Deli bir istekle kollar açılır,
Kollar açıldıkça yollar açılır.
Diyor yüzümüze mehi sevincin,
O kahır, o keder, o gazap, o kin
Sanki yaz karıdır eriyip gider.
Herkes öz yolunda yürüyüp gider.
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XXIV.
               TAMTAMA

Allah talih yazar herkese bir tür...
Alın yazısı da her bir milletin
Benzemiyor, okşamıyor biri-birine.
Görüşme hasretiyle kalbi döğünür...
Yüreği okşayıp avutmak çetin
Gitmek olmayınca ocak yerine.

Ulu Ruh ilahi bir gölge gibi
Yürüyor, yol boyu izliyor beni.
Toz gibi dağılır yolumda taşlar.
Sinse de bu yolun çok-çok tılsımı,
Hala nice tılsım gözlüyor beni,
Hala ovulası gör nice taş var!

Giderim... niyetim, arzum aklımda...
Bir gün yetişeceğim menzil başına.
O zaman dinlenmemi alacağım ben.
Isına – ısına yerli ocakta
Nur salacağım yurdumun kan yaddaşına,
Nur gibi kalplere dolacağım ben.
- Ulu Ruh, çay çıktı karşımıza, bak!
Sanırım işlerimiz avant olacak.
O da bizim gibi bir yolcudur, var.
Nehirler, sellenir, akar, duruluar.
Süzer damla-damla taş arasından,
Birleşe-birleşe çay olur, gider.
Yetişirse menzile derya, okyanustan,
Iştir, yetişmese, zay olur, gider.
Baktım sularına gördüm özümü,
Ona selam verip tuttum yüzümü.
Dedim:- Çay,
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Dereden geçersin niye
Salırsın nere?
Dedi:- Canım kızar, gizleniyorum.
Dedim:- Kayalara çarparsın niye?
Dedi:- Sızım-sızım sızılıyorum.
Dedim:- Düzlüklerde çıkmıyor sesin.
Dedi:- Yazık değil düz yol, doğru yol?
Ruhu incimiyor orda bir kesin.
Dedim:- Son menzilin derya deyil bes 
Dedi:- Yarı yolda kalmasın  hiç kes.  
Dedim: - Arzuların gelir hoşuma.
Çay, senin sağ elin benim başıma.
Çay ile sohbetim yetince başa,
Şafaklar yayıldı sanki, dağ-taşa.
Ulu Ruh söyledi:- çatdık Maqere.
Maqerin ilk evi bu taş mağara
Çoktandır gözlüyor bizi, gel görek.
Az kalsın yerinden çıkacak yürek.
Saldı hayretlere merağa beni
Çeker kucağına mağara beni.
Her taşı- bir kaya parçası boyda
Ilahi güç varmış o vakit ki soyda.
Kaldırıp duvara koydu o taşı.
Yazık ki, tenhalık, soyukluk, zaman
Yiyip öz içinden, oydu o taşı.
Bu görüş onu da saldı hayrete,
Ağzını açarak bakar adama.
Sevincinden tavanı ağlıyor, nedir?
Dev taş sütunları geldi riggata
Ağlıyor gözünden yaş dama-dama.
Bilmiyorum, uykudur, ya efsanedir.
Çok şükür Tanrıya, yetiştim kama.
Bu – benim, kırk yaşında zayıf bir çocuk,
Selamun aleyküm, Goca Tamtama!
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Ayağının altına gelip durmuşuk.
Başımız üstünde apaydın sema.
Dokundu taşına zamanın eli,
Orası kopuktur, burası uçuk.
Nice muhteşemmiş onun evveli...
Sürter yüreğini kırk yaşlı çocuk
Melhem sürer taşının yaralarına.
Bu taşa, duvara hopan nefesler,
Nağmeler, ninniler, ağıtlar, sesler
Yayılır dünyanın nerelerine?
Babamız uyudu bu taş beşikte.
Ulu ninemizde dururdu keşikte.
Takçası, bokçası, dilovası budur.
Teknesi, tabağı, oklavu budur.
Vallahi, mucizedir bu taş kırılacak.
Ağzından kan damlar şanlı bir silah
Sanki direk tutup, kan ağlıyor, bak!
Iyneler, düğmeler sahipsiz kalıp,
Bu ne destektir ki, tiyasız kalıp.
O kimdir sakalı, saçı yun gibi?
Sanki şafak saldı yüzü gün gibi.
O koca kolunu açıp-gel,-dedi.
Yorgun bir yolcusun, gel, dincel,-dedi.
Ağrın-yüreğime, derdin-canıma...
Şafaklar saçıldı dört bir yanıma.
Açıldı tılsımlar, kırıldı düğüm...
Kol açıp sarıldık, olduk kol-boyun.
Aktı gözümüzden yaş yıldız-yıldız.
Oyuldu yüz yerden taş yıldız-yıldız.
Her yıldız yerinde bir gül açıldı,
Biri kırmızıydı, biri yeşildi.
                        *
Bu yollarda ha yürüdüm, ha vardım...
Yolu olan kimselerin ne derdi?
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Öz kökümü göz yaşımla suvardım,
Bu ocağın kara taşı göğerdi1.

Biten neydi?-Vüsal gülü, çiçeği,
Çiçeklerin, güllerin en göğceği.
Bilen bilsin, budur sözün gerçeği
Kara taşın taş yaddaşı göğerdi.

***
Ulu babam, ne naledi, ündü bu?
Ne tılsımlar, ne sihirdi şimdi bu.
Gözün aydın, sevinecek gündü bu,
Gözümüzün akan yaşı göğerdi.
Maqer babam dile geldi:-Ay oğul,
Tanrı seni verdi bize pay, oğul.
Gelen gelir, giden gider, kuraldır.
Unutulan ocak yiter, kuraldır.
Ruhum kondu bu ocağın taşına,
Günde yüz kere dolanmışım başına.
Sele, suya, yele sine germişim.
Güne, aya, yıla sine germişim.
Koymamışım ölezisin, sengisin,
Gidip- gelen nefes gibi tengisin.
Çilemişim yüreğimin yağını,
Yaktırmışım Mağara çırasını.
          *
Maqer – mağara eri.
Bu dünya bir zamanlar buz olduğundan beri
Koymamışım ki, sönsün ocaktaki bu ışık.
Soyuğun yüzü dönsün, gelip geçenden sonra
Mağaradan çıkmışık.
Bak, hele bu sebepten bize Maqer diyorlar.

1 Musa Yakubun “Bu ocağın kara taşı göğermez” şiirine göndermedir. (Yazar)
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Mağara taşlarını zaman-zaman öğüyorlar.
Tamah ederse, oğlum, kim mağara taşına,
Bela gelir başına.
Deme adi taştı bu,
Dünyayla hepyaştı bu.
Sen kırk yaşlı çocuksun,
Düneğinki tomurcuksun,
Benim kırk bin yaşım var1.
Kırk bin yılın sevinci, derdi, gamı yüklenen
Taşım var, yaddaşım var.
Hiç kaldırabilirmi düneğinki uşak bunu?
Bizimle dalga geçerler kimden sorursak bunu,
Üstelik benden büyük gör nice kardeşim var.
Gidin, onlardan sorun.
Bu ocağın, bu gorun
Isısından göğermiş Marağa,
Marağayla mağara

***
Yaprakla yaprak gibi,
Toprakla toprak gibi2.
Aynı sözdür, sesleri değişir söz içinde.
Aynı mana taşıyor hepsi de öz içinde.
Çok karıştı sohbete, niyneyek ki, başımız.
Yollarını gözlüyor ortancıl kardeşimiz.
Şimdi size iyi yol, iyiliğe yüz tutun.
Gölgesi üstündedir Ulu Ruh Tanrı kutun.

1 Tamtama mağarası Urmiye gölünün 20. Km. Uzaklıkta kuzeyde yer al-
maktadır. Orada bir Neandertal adamın oma kemiği kalıntıları bulundu. Araştır-
macıların fikrince orada yaşayan Neandertal adamın 40-50 bin yıl yaşında.

2 Dilbilimde buna metatez denilir. “Marağa” ve “mağara” sözlerinde seslerin  
kelime içi değişim süreci vardı.



115

XXV.
ANA ZAGASI
Işıklar açılır zamanlar üstüne,
Geçerik şüpheler, gümanlar üstüne.
Uçtu kanadında ruhun, ilhamın
Menzile yetmektir yolcunun uğru.
Acele ederiz Maqer babamın
Ortanca kardeşi sakere doğru.
Bu deniz babamın denizidirmi?
Akakpak benzi dan yüzüdürmü?
O kadar yerlidir sahille deniz,
Biri yemyeşildir, biri aybeniz.
Gece de, gündüz de kucaklaşırlar,
Bazen körleşirler, oynaşırlar.
Ne bu yardan doyup dala durandır,
Ne o elden koyup yez yorulandır.
Ezelden sevmeyi öğrenir insan
Denizle sahilden, toprakla sudan.
Belki de baş-başa gelir bulutlar
Severek sevilmek ihtiyacından.
Öyle bu istekle göğerir otlar,
Meyveler asılır bar ağacından.
Gecenin canına doluyor odlar
Gökte yıldızların izdivacından.
Yer ile gök ile bir yaratıldı aşk,
Yolcuyu yollara çıkarandı aşk.
Yolcudur yıldız da, Güneş te, Ay da,
Yolcudur çeşme de, kaynak ta, çay da.
Dünyada yanıp da sönen ne varsa,
Çevrilip değişen, dönen ne varsa,
Insanı içinden iteleyen güç,
Fikri, düşüncesini itileyen güç,
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***
Sevgidir, sevgidir, sevgidir ancak.
Onsuz ömür hiçtir, hayat oyuncak.
Çaktı şimşek gibi semada bir ses:
- Aşk hakk sevgisidir, Bilmezmisin bes?
Dayanır, yürümez zaman aşksız,
Koruyun, insanlar, onu, amandır!
Hangi gün kalırsa insan aşksız,
O gün yer yüzünde ahir zamandır.
Göğe el açarık – sevgidendir bu,
Yere eğilirik – sevgidendir bu.
Göğü ata sayıp arkalanmışık.
Yeri ana bilip, yüce sanmışık1.
Günden nur almışık, Aydan arılık,
Topraktan sadakat, sudan duruluk.
Buluttan ağlamak, çaydan çağlamak.
Yapraktan hışırtı, yelden fısıltı
Düzlerden genişlik, dağlardan mertlik,
Taştan dayanıklık, kayadan sertlik,
Şimşekten parlamak öğrenmişik biz.
Sema vahdetinden, yer vahdetinden,
Göklerin, yerlerin muhabbetinden
var oldu insan.
Asla düşmeyecek teravetinden
Insan hiç zaman.
Durup gülümsedi Ulu Ruh yine:
İlahi sevgiye dünya nümune.
Yazda al giyinir, bürünür yeşil,
Ne giyse bu dünya, ona yaraşır.
Sonbaharda kızılı don giyip durur,
Bakan deli olur, gören vurulur.
Kışta can köyneği göz kamaştırır,
1 Türkler göğü kişi, yeri ise kadın hesap ederler. Sağanak yağışlarını yerle 

göğün izdivacı gibi kıymetlendirirdiler.
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Kalbi tazeler, aklı karıştırır.
İnsan yüz yaşasa, doyamaz yine,
Ömründen-gününden şikayet eyler.
Gelende donuk kalır güzelliğine,
Gidende dünyayı emanet eyler.
Ömür ötedir, gün geçicidir
Bütün tılsımlar aşk açıcıdır.
O aşkın gücüyle şeksiz, şüphesiz,
Otuz dokuzuncu kapıdayık biz.
Ulu Ruh, havada gör nice meh var.

***
Ben bu serinlikte meh görmemişim1.
Her gül yaprağında bir damla şeh var,
Vallah böyle şeffaf şeh görmemişim.
Başımızın üstünde uçup gezişen
Ecdat ruhlarının rüzgarıdır meh.
Sevinç yaşlarıdır gül üstüne düşen
O gördüğün şeh.
Dünyada bu yerden bakire yer yok,
Burda açılmayan gizem çok, sihir çok.
Sakerin ocağı, Kobustandı bu.
En ulu, en eski bir destandı bu.
İlahi aşk ile yazılıp durur,
Taşların göğsüne kazılıp durur.
Gör ne kişilermiş ulu Sakerler,
Yüzü ağ, sözü sağ, özü sağ erler.
- Ulu Ruh, şevkimden titriyorum ben, 

1 . Bu satırların yazarı hala talebe olarak ilk defa (1971) Kobustanda olmuş-
tur. Ben kayaların üstünde olurken o rüzgarın sihirini doğal olarak duymuştum. 
Nisan’ın sonları idi. Bu satırları yazarken (1993) hiç bir vakit yaddaşımdan ve 
canımdan çıkmayan o rüzgar yeniden beni vurdu. Beni götürdüğü için “Azer-
baycan tarihi”nden bize ders veren öğretmenim Terlan Ağayeve (Harici Diller 
enistütüsü) ömrüm boyunca minnettarım.
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Dökülür kalbimin odu gözümden.
Bu nice topraktır, bu nice taştır?
Bir defa bakmakla gözüm kamaştı.
O taşın ucundan gün doğar bize,
Altın şafakları düşer denize.
Yıkanırdık nurda, çimerdik nurda.
Onun için Korbustan1  diyorlar, oğlum,
Öyle bu yurda.
Senin gördüğün taş Gemikayadır.
- Peki onun menzili hangi deryadır?
- O büyük deryanın adı zamandır.
Onun dalgasına taş dozer ancak.
Yürüyüşü ağır, zehmi yamandır,
Korbustan onun için bir dayanacak.
Toplar nefesini zaman bu yerde,
Oturup dinçliğini alır, baksana.
Gör nice ilhama gelir Saker de
Taşı kaval gibi çalır, baksana2.
Yazan yazdığına salır meylini,
Yazdıkca anlıyor sözün sihrini.

***

Çektikçe donuk kalır çekenin özü,
Kalbinde tuttuğu isteği, sözü
Taş üste göğerir, töreyip, durur.
Bakışında şadlık, yüzünde gurur
Saker şah dayanır:- Çin oldu uykum.
Bu – kaçan öküzdür, bu – uçan okum.
Kalbime, beynime ekilen tohum

1 Korbustan Güneşin çıktığı yer demektir. Bak: M. Seyidov. “Azerbaycan 
halkının soykökünü düşünürken”, Bakü, 1989, s. 424.

2 Ben mutlu adamım. Kaval’ımı öz ellerimle çalmışım. O ses bana çok şey 
demiştir. (Yazar)
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Kolumdan törüyor, koltöredir1, bak.
Yontarım, keserim dağ boyda taşı.
Insan düşüncesi, insan yaddaşı
Taşta, toprakta da şekillenirmiş,
Aksetmek beyine, duyurmak yüreğe,
Töretmek kudreti kola düşermiş.
Çekerim:- Bu-Güneş, bu-yıldız, bu-Ay.
Bu-deniz, bu-sahil, bu-gemi, bu çay.
Bu avcı, elinde yenmeyen bir taş,
Acele etme, başına vurursun, yavaş.
Bu-teke, buynuzu burma-burmadır,
Bu-şiştir, bu-kebap, bu-kavurmadır.
Avcı, al, bu- yayı, bu da ki – nize,
Eli boş dönme hiç, av getir bize.
Kesip but yerinden ver kandaşıma,
Raks edek yığılıp ocak başına.
Atılıp – düştükçe sevindiğimden
Senin sağlığında okuyorum ben.:
- Kebap – kanlı, yiğit – canlı,
Hepsinden avcı şanlı.
Ağaç sana giysi biçer
Yaprağından yeşil – yeşil.
Ayağını otlar sarar,
Hışıldıyor hışıl – hışıl.
Biraz yavaş, avın kaçar,
Yatar hala mışıl – mışıl.
Bu ki, ceylan balasıdır.
Öldüm, benim özümü de
Dağa – taşa salasıdır.

1 Bu gün Avrupa halklarının dillerinde geniş yayılan “kültüre”,”kültür” 
sözü de türk menşelidir, “kol töre”, yani koldan töreyen”, geniş manada “beynin, 
kalbin, kolun ortek faaliyetinden töreyen” manasındadır. Etraflı malümat için Bak: 
Y.Karayev. Yesevilik ve türk milli kültürünün tarihinde onun yeri”. Ben bu değerli 
araştırmayla 23. Kasım 1993-cü yılında tanışmışım.
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 ***
O yandan bir avcı gelir,
Deyin, Tnarı belasıdır.
Oku sürmüşdür yayına,
Kalmasın dünya yamana.
Bir mucize töret, kolum,
Kudretine kurban olum.
Aha, buldum, atılan ok,
Ne az, ne çok,
Bir küçücük geçir yandan.
Bozulmaz yazılan yazı.
Saker oğlu, Saker kızı,
Emin olun o ceylandan.
De sen de gel, avcı kardeş,
Bir eğleşek, kurak bağdaş.
Ben - hatırı hoş,
Sen – eli boş.
Dikkatle bak koltöreme.
Gel insafa, gel kereme.
Düşünme ki, görüp azdım,
Böyle yazdım
taş üstüne.
Damlamasın mızraktan kan,
Zaman – zaman
Oğul, kız, kandaş üstüne.
Bizden sonra gelenler ay sevinsinler.
Taşımızla, başımızla övünsünler.
Amma domuzun üzerine gittiğinde sen
Şimşek gibi alev saçsın okun, nizen.
Ne iyi ki, soyup ayı derisini
Kürk etmişsin.
Çakal, tilki sürüsünü
Kırpıp-atıp terk etmişsin.
Bu şekle bak, dayanmışsın eren gibi,
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Sen özünü gören gibi
Muhtemelen bana diyeceksin:- ark etmişsin.
Bak, bu- sensin, bu ise-av, bu-beredir.
Gördüklerin koltöredir.
Ersin, iyne, tekne, oklov-hepisini,
Ocak, kestane, takça, dilov-hepisini
Baş düşünür, kol töredir.
Bizden sonra bin – bin yıllar geçip gider.
Koltöremi kültür eder
Yad - yalanlar.
Mayam ile çörek yapıp,
Tandırımdan kösev kapıp,
Ocağımdan köz alanlar.
Şimdi benden töreyenler “kültür”ümden ders diyorlar,
Görün kimler kime barbar, kimler kime ters diyorlar.
Bu da – kültür dünyasından gelen oğlan!
Sen de Saker baban gibi sözü sağsın,
Yüzü ağsın.
Eğilmekle yoktur aran, hep şamşaksın.
Amma seni gözlemekten ağarıpdı
Gözümüzün kökü bizim.
Kalmayadı canımızın tapı bizim.
Yorulacak koca Saker
Taş yastoğa yaslanmıştır.
Sabrı yaman tükenmniştir.
Ruhlar sana çıra tutup, gün ışığına duş gelmişsin.
Hoş gelmişsin.
Büyük taşım – boylanmaktan boynu buruk.
Küçük taşım1.
Incik taşım – gönlü kırık.
Yapsan, onu sen yaparsın,
Yüreğine yol edersin.
Halay vurun,  ayak ruhlar!
1 Kobustandaki Büyüktaş ve Küçüktaş dağlarına atıf.
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Siz, ey hakka dayak ruhlar,
Kaval taşı böyle çalın,
Çıngırdağım1  çıngıldasın!
Yere, göğe seda salın,
Sakin elleri şadlık etsin,
Sak yiğitler yallu gitsin,
Kızlar ding-ding dingildesin!
Ninelerin kulakları çingildesin...
Sakin balamın suyu çekti babasına,
Ayak bastı babasının obasına.
Göz değmesin, babasıtek sakası var,
Anasının zağası2 var.
Gelip çattık, içeri geç.
Oğul geldi dayanırmı kapıda hiç?

    ***
Geçip gördüm öz-özümü bağlar içinde,
Şişe gibi pırıl-pırıl taş, granit 
tağlar içinde.
Gören görsün, bilen bilsin, bahtiyarım ben,
Şükür sana, Ulu Tanrı, hala varım ben
En ışıklı, en bakire çağlar içinde.
Bu dünyada ne iyi ki, yüz ağlığı var,
Yüz ağlığı olan yerde can sağlığı var,
Ebediyat yapar insan sağlar içinde.
Dağlar boyda dağlar yanar dağlar içinde.
Etrafında er kişiler daire vurmuşlar

1 Çıngırdağ – Kobustandaki dağlardan biri.
2 İ. Aliyen haklı olarak zik-,zak – bileşimini zagaya bağlıyor ve hal-hazır-

da Azerbaycan dilinde “zaga” sözünün “mağara”,”gürültü” manasında işlendiği-
ni gösterir. Bak: İ. Aliyev. Gös. Eseri, s. 92-93, pr. 3. Böylelikle, Saker “zağa 
adamı”,”zağa eri” gibi düşünülmelidir. Mağara ve ya zağa erlerinin soykökümüzde 
durması bir daha kanıtlıyor ki, buzlaşma devrinde bile Azerbaycan meskun arazi 
olmuştur.



123

Bağdaş kurmuşlar,
Kayalara yaslanarak sessiz durmuşlar
Bir goca var, oturmuştur hemide başta,
Tanrı bilir ne sinnide, nice bin yaşta.
Baş indirip ihtiramla, başladım söze:
- Saker babam, selamlar var Magerden size. 
Yükseldiler gözlerinde heyecan, merak.
Görüştük de, öpüştük de kucaklaşarak.
Herkes geçip öz yerine yerleşti yine,
Saker babam ağır-ağır yüz tutu bana:
- Bize selam göndermiştir Mager, sağ olsun! 
Getirenin başı yüce, yüzü ağ olsun!
Söyle, beyler bey yerinde beytek dururmu?
Layıkınca ad kazanıp meclis kururmu?
Ağappağ Akban evler yerindemi şakka goz gibi?
Hanımanlar dağınık mı, yoksa toz gib?
Aç kurt gibi kemirdikçe kalplerini kin,
Kalın beyler zayıflayıp yoksa konuşun, din.
- Saker babam, bu dünyanın düşüyü çoktur, 
Düşüklerin  edebi yok, edası çoktur.
Unutma ki, Kobustandır dayandığın yer,
Suallara sıtkile yüreklere doğru cevap ver.
Kobustana, de, Korbustan diyorlar neden?
Çünkü buraya layık değil her gelip-giden.
En mukaddes ruhlar burda verirler karar,
Her birinin üzerinde Tanrı eli var.
Lanet, nefret tutamaz, bil,  bu yeri asla1.
Sadece bir dokunuşla, sade temasla
Bak, her ne tür düğüm olsa, açar bu ruhlar,
Iyilerin başı üst uçar bu ruhlar.

1 Halkta ta eskiden böyle bir inanma vardır, Kobustan her beladan uzaktır. 
Ona göre de  “Tanrım, belan varsa, Kobustana gönder” ifadesi meydana gelmiştir. 
Bu ifade Kobustana küfür etmek maksadı değil, beladan uzaklaştırmak maksadıdır.
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    ***
Gökten, yerden bela gelse, ondan yan geçer.
Onlara verilen hayır-dua Tanrıdan geçer.
Düşüklüye kuşanan bey üreyip- artmaz,
Saker sözü her değinde açıp-ağartmaz.
Geri dönüb söylüyorsun, işitsin hemi
Hangi evde eğrilik var, sönecek şamı. (mumu)
Nefsi keskin, gözleri aç, işleri fesat
Olan kese kısmet değil düzlük, temiz ad.
Insan oğlu pahıl olup saklıyorsa kin,
Nesil ağacı kökünece kuruyor deyin.
Kandaşına düşman gibi bakarsa kandaş,
O ülkede kalmayacak yarılmayan baş.
Öz yurdunda garip gibi gezerse herkes,
Yurdu ondan yüz dönderir, geriye dönmez.
Haram çörek karın deşer, gelir burundan.
Uzak gezin haramzade torunlarından.
Elsiz kalır el-günüyle duruşan kişi,
Öz-özüyle çarpışarak vuruşan kişi.
Yeten biner palan koyup, yedekler hala.
Gah haykırır, gah kışkırır, kötekler hala.
Bela çeker binilmeye uğraşan nesil.
Büyüğü de, küçüğü de olur velhasıl.
Dağılsa da yere – yurda kılçıklar gibi,
Ayak altında kalacaklar balçıklar gibi.
Şehit ruhlar dedi bundan birazca belli
- Karadüzde1  kara yeller yelledir yeli. 
Saktan, Magtan töreyenler kızıştı yaman,
Istiyorlar vermesinler düşmana  aman.
Sakın attığı top patladı Magın başında,

1 Horadiz etimoloji bakımından “gara” ve “düz” sözlerinden ibarettir. 1993-
cü yılın sonbaharında ermeni ordusu Karadüzü işgal etmiştir. “Horadiz” variantına 
fonetik değişme gibi bakmak lazımdır.
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Magın attığı top patladı Sakın başında1.
Ar – namusu yediğinden çok kudurukmuş.
Askere bak, ayakyalın, başı açıktır,
Uşağı aç, özü bikeyf, evi uçuktur.
Ne görenler baş indirir, ne de sayan var,
Bedbaht oğlu, bu millete hayrandı asker,
Deyin görelim, askere nerede hayran var?
Asker payını sattırırsa komutan eğer,
Galibiyete hengi ümit, hangi güman var?

    ***
De, o kimdir halka sakız çiynetir hala2,
Kaysaklayan  yaraları acıtır bile?
Sizden başka bir kes varmu bu göklerin altta,
Yarı mutlu, yarı mutsuz olsun hayatta?
Nazıra bak,
Bak, hazıra nazıra bak.
Ata - göçkün, ana – kaçkın,
Kardeş-bacı tedirgindir.
De, vesika yazan nazır özü kimdir?
Kaçkın oğlu! Sen ondaki gülüşe bak!
Oturduğu koltuk-yüce, özü alçak.
Güya bir yol gülümsese,
Kaçak ata öz derdini unutacak.
Gah yardımdan, gah vermekten söz açar o,
Gah röportaj vere-vere millet ile yüz açar o.
Güya millet satlık malmış,
Paketleyip yerleştirir.
Gülümsüyor arsız-arsız.
Oğul – yerli, ata-yersiz.

1 “Karabağ münakaşası” adı altında giden ermeni-Azerbaycan muharebe-
sinde ihanet başını alıp gitti, hatta tiyareler bile havaya kalkıp özümüzdekileri 
bombaladılar.

2 Sığır satışı ve sakız alımı devlet düzeyine yükseltildi.
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Dağılın, dünya!
Masallanmış, masal, dünya!
Verir çadır siparişi gör kime kim?
Belki, tılsım eyledirler size, tılsım?
Oğul odur, yurt yerine rüzgar olup ese bile.
Yad ayağı kılıç gibi kese bile.
Oğul ahı atasına  öz yurdunda
Kaçkın denmez.
İtten kemik canlı yoktur,
Namusu at, o da yetmez.
Kimin hakkı vardır buna
Kaçak desin öz halkına?
Vesika, ya bilet yazsın?
Göçerliğini tasdik edip mühür bassın?
Buna göre Tanrı size gazap eyler,
Bela verir, azap eyler.
Koy bir öne gelsin görek, densin millet kahramanı,
Hangi pulla aldı ahı tankı, topu, ekipmanı?
Soğan gibi soymasaydı milleti o,
yağabilirmiydi bu varı, bu devleti o?
Tanrısına göz yuman kes,
Gözsüz kalır, görebilmez.

***
Bunu demek – bana çetin.
Ulu Ruhlu bir milletin
Gününe bak, gününe bak!
Ahına bak, ününe bak!
Sen zamanın akarına, yönüne bak!
Senin için bir temaşa düzeltmiştik,
Önüne bak!
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   XXVI.
     RUHLARIN TEMAŞASI

Bir de gördüm, meydandayım,
İyne atsan yere düşmez.
Yalvaran kim, yakaran kim,..
Bir karış dil çıkaran kim,..
Bu sahneden kim üşütmez?
Korka-korka, ese-ese,
Göz yaşlarıyla yüz-yüze
Gidip vardım mikrofona.
Gördüm, orada bir kimse var,
Herkes başını salladı ona.
Biri diyor:- yardım eyle, aman, kardeş!
Halim oldu yaman, kardeş!
O kes diyor:- Kağıt, kalem elindeydi.
Bir ses neydi?
Kesmediler onu bana.
Başkan değilim ki, ne istesen, verem sana.
Biri diyor:- Boynum armut saplağından
naziktir, bak!
Diyordun ki, et olacak.
Bir gör nasıl üzülmüşük,
Seni görüp sıra ile dizilmişik.
Et gördüğümüzde umarız,
Orda - burda güleriz.
Demiyorum ki, parça-parça, yemyeke ver,
Hiç olmasa, bir tike ver.
O zat diyor:- Cehenneme!
Millet öyle bir şeydir ki, şişmanlayıp olur seme1

Biri diyor:- Ziyalıyım.
Utancağım, hayalıyım.

1 Şeki lehçesinde “seme” tenbel manasında işlenir.
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Seçimlerde ben burada olmamışım,
Neden, maaş almamışım.
O zat diyor:- Basma dile.

  ***
Yürü, beni tebliğ eyle.
Bu milletin eti - bende, sütü- bende.
Senin dediğin neydi?-Bende.
Biri diyor:- Qadan alam, alim ağa,
Salma beni taşa – dağa.
Etin varsa, alacağım ucuz, paha.
Koyma benim dükkanımı kapatmağa.
O zat diyor:- Peygamber de
Muhabbetle söz açardı ticaretten.
Tacir gerek çıkabilsin hecaletten..
Biri diyor:- Ne farkı var?
Vatan için dar gündür, dar.
Kesme yardım elini sen,
O zat diyor:- yürüsene.
Çok danışma, kirişsene.
Sakalının kılı çıkmış yukarıya.
Seni hasret koyacağım sukarıya.
Kuzu gibi meledeceğim
Yalvardacağım, bitireceğim.
Biri diyor:- Ay başında dönüm senin,
Ne vakit bizim taraflara düşecektir
Yönün senin?
Millet açtır.
Gel, belanı uzaklaştır.
O zat diyor:- Kes sesini karayaka!
Kimdir benden kalbi yuka?
Ot sizindir, et – özümün.
Döküldü suyu üzümün.
Biri diyor:- vallah, seni
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Adam bilip gelmişik  biz.
O zat diyor:- Gidin, çoktan ölmüşük biz.
Öyle bu yerde,
Kapandı perde.
Bakarak yüzüme söyledi Saker:
Gördünmü o yerde hükümrandır şer.
Şere el açtıkça alçalır beşer.
Belki, gördüklerin sana tanıştır?
Hangisini istesen, çağır, danıştır.
- Buna Ulu Ruhtan icazet yoktur, 
Yok, yok, o ruhların günahı çoktur.
Yol boyu karşıma çıkan çok oldu,
Kandırılıp arkamca bakan çok oldu.
Kestiler yolumu hala çığ gibi.
Onlara gözümün ucuyla da ben
Dönüp bakmadım ki, bakayım neden?
Canında şer ruhu gezdiren beden
Çok kötü  kokuyor bataklık gibi.
Yolcu selam verse yolsuza eğer
Karanlık çöker,
Göze karanlık.
Yolsuzluk getirir bize karanlık.
Sana helal olsun bu gök, bu yer, git.
Hakka, adalete gönlünü ver, git.
Büyük kardeşimiz Kasere yetiş.
Ahiri çıkmasa bu yol, bu gidiş,
Bil ki, Tamtamada yanan ocaklar,
Ana Zagadaki bu çilçıralar
Söner, öleziyernler, karalar, yiter.
Bizi nesil-nesil bağlayanlar bağlar
Bend-bend, buğum-buğum kırılır gider.
Bu yolda ne teles, ne az, ne de caş,
İleri, ileri, Kasere birbaş!
Şeytanın, iblisin sözüne uyma,
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Kaser ocağını sönmeye koyma.
Gözüne çok ocak görünecektir.
Her taraf aleve bürünecektir.
Akacak üstüne pulları dil-dil.
Üfle, sönerse eğer, senin değildir.
Sönmese, yürüse üstüne odalar,
Bil ki, hemen ocak seninkidir, var.
Amma geri durma, durma, amandır.
Bu da bir sınaktır, bir imtihandır.
Üstünde Sakerin hayır-duası,...
Üstelik Ulu Ruh sana hayrandır.
Değdikçe yüzüne bahar havası,
Güller açılacak odlar içinde.
Nerde gül açarsa, orda dayan, dur!
Onda göreceksin kökünü, oğlum.
Ben de gözlüyorum o günü, oğlum,
Senin adın vardır adlar içinde.
Büyük harflerle yazılıp durur.

XXVII.
     NEFES BUZU ERİTİR

Giderim hala da adıma doğru,
Ocağıma doğru, oduma doğru.
Bes niye havadan böyle buz yağar
Donuk, şişe gibi parlıyor yol-iz?
Ey yolcu, Tanrını yardıma çağır,
Yetişek menzilden menzillere biz.
Iklimmi değişti, dünyamı döndü?
Toprakmı soğu du, Güneşmi söndü?
ani Tamtamanın zevki, sefası?
Hani Kobustanın bahar havası?
Geçtiğim yolların gülü ne oldu?
Bu, ne çen-çisekdir, bu nice yoldur?
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 De,niye zamanın nefesi buzdur,
Değince donuyor taş ta, kaya da?
Ölüm bu yerlerde yaman ucuzdur,
Belki, yol giderim ben bir rüyada?
Ulu Ruh, agah et beni bu sırdan,
Neyçin yollarımız buz tuttu birden?
- Bir vakit bahar idi her taraf, her yan, 
Onda yer yüzüne kış gelmemişti1.
Insan habersizdi don ile buzdan,
Başına dolaşık iş gelmemişti.
Yastığı taş idi, döşeği-toprak,
Köyneği ot idi, yorganı-yaprak.
Dolaştı Kuruçay blögesinde o.
Uzandı ağaçlar gölgesinde o.
Seherde yüzüne gün doğan zaman
Şevk ile çağlardı damarında kan.
Akşamlar gecenin karanlığından
Işık süzüldükçe yere anbe an,
Dünya gözlerinde şiirleşirdi,
Özü de bilmeden şairleşirdi.
Dağ görüp, boynunu kucaklamak istiyor,
Gül görüp, gönlünü açmak istiyor.
Çay görüp, su gibi durulur insan,
Ay görüp, hüsnüne vurulur insan.
Yanan yıldızlara bakmak istedi,
Göklerin üstüne çıkmak istedi.
Ilhamı o kadar güç geldi ona,
Dönüp yıldırıma, çakmak istedi.
Yerdeki, gökteki yar-yaraşıktan

1 Bir vakit kainatta iklim sıcak idi. Pitekantrop ve sinantrop gibi, bizim ec-
dadımız Azıhantrop, yani Kaser Kuru çay vadisinde, açık bir kampta yaşıyordu. 
100 bin yıl bundan evvel büyük buzlaşma devri başladı. Kaser Azıh mağarasına 
göçmek zorunda kaldı. Benim de Azıha seferim bu vakitte düşmüştü. Ona göre 
Kobustandan o tarafa her yer buzdur.
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Içinde ilahi köz göğermiştir.
Kalbine, beynine düşen ışıktan
Dilinin ucunda söz göğermiştir.

  ***
Nesilden-nesile kök atmıştı söz,
Oğlan atasını tanıtmıştı söz.
Şirin duyguları oynatmıştı söz.
Damarda kanı da kaynatmıştı söz.
Dünyayı yerinden oynatmıştı söz.
Adamlar seçilir bilirsin özün
Aslına-nesline, soyuna göre.
Şahlanıp altına girme her sözün,
Danışsan, söz danış boyuna göre.
Büyük söz demezler küçük adamlar,
Çünkü büyük sözün büyük yükü var.
Büyük söz- mağara taşından büyük,
Altında kalırsın nesilbenesil.
Söz de var, adamın başından büyük,
Göze gölge salır fasılbefasıl.
Köz gizlenir söz içinde
Gönlümüze salır ışık.
Ne iyi ki, biz ışığa tapınmışık.
Kaser boylum,
Kaser soylum,
Sorsana bir Ulu Ruhtan,
Bil koruyan nedir seni bu soğuktan?
Gözdür,
Sözdür,
Yürü, yürü!
Çoktan beri
Yerli sese,
Hoş nefese
Hasret kalan köz üstüne.
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Koy onları göz üstüne.
Öpüp okşa.
Sözümüz de,
Gözümüz de
Söner yoksa.
Sağın, solun – buz örtülü, kaş-kabaklı
Taşlarımız – buz papaklı.
Bir yakın gel,
O buz heykel
Senin donmuş anandır, bak!
Korkma, korkma, amandır, bak!
Balam,- deyip çağırdıkça,
Dondu sesi.
Vatan,- deyip bağırdıkça,
Buz bağladı od nefesi.
Gel, bağrına bas, kucakla.
Yalvar-yakar, sızla, ağla.
Senin evlat nefesinden,
Yerli, ılık, hoş sesinden
Açılacak donu, oğlum.
Göğert, göğert onu, oğlum.
- Ana, - deyip diz çökerek,
Gözlerimden yaş dökerek 
Dile geldim:
- Sen ey doğma
Vatanında garip anam!
Kim tilsime salıp seni,
Kim buza dönderdi seni?
Yirmiştimmi, batmıştımmı?
Ölmüştümmü, yatmıştımmı?
Kardım, kordum, ya neydim ben?
Bu görüşe keşke çoktan geleydim ben.
Günahımdan geç, ay ana!
Bilse idim edermiydim
Bu günahı hiç, ay ana?
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                    *
Buz eridi yüze çıktı göğ çimen,
O çimende bir anamdı, bir de – ben.
Sile – sile gözlerimin yaşını,
Okşayarak tumarladı başımı.
Kucaklayıp-yer yüzünün
En mukaddes kesini,
Dinliyordum yüreğinin sesini:
- Kül eyleyip Zengezuru, Kafanı, 
Yadelliler kopardılar tufanı.
Anaların buz tutmuştur kefeni,
Aman balam, aman balam, can balam!
Damarımda taşa döndü kan, balam!

Korun-korun yandırdılar Gorusu,
Hürmür iti, yasaklamaz horuzu.
Nerde kaldı bizim elin Nevruzu?
Aman balam, bize yazdan haber ver.
Karabağdan, han Arazdan haber ver.

Yeller esip, harmanlarım savrulur,
Ormanlarım al kanımla yoğrulur.
Seyyar ruhum kavurga gibi kavrulur.
Ocak sönüp,kararmıştır taş, balam.
Kurumuştur gözümdeki yaş, balam.

Ağdam döndü, ne virane yurt oldu!
Hüdaferin yüreğime dert oldu.
Nice – nice ecdat ruhu pert oldu,
Aman balam, kar- kış tutar sizleri
Yad eyleyin, şad eyleyin bizleri.

Füzulinin ahı arşa çekilmiş!
Güzel Şuşa kerpiç-kerpiç sökülmüş,
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Şişe gibi paramparça dökülmüş,
Aman balam, kırık-kırık yığ onu,
Birleştirip yüreğine sık onu.

Düşünme ki,”yollar bütün dumandır”1,
Demezmisin yol yolcudan umandır?
Yolsuz yolcu, yolcusuz yol yamandır,
Aman balam, ne hoşsohbet, yolun var.
Yolculara ölüm yoktur, olum var.

Buz eyledi kirpiğine, kaşına,
Kurban olam gözlerinin yaşına.
Od koyuksun yüreğimin başına,
Yanıp - yanıp sızlamalarım çıkıyor,
Yıllar boyu hasret beni sıkıyor.

Aman anam! Yolum taştan geçiyor,
Nice ömür, nice yaştan geçiyor.
Gah yürekten, gah yaddaştan geçiyor,
Yanılmadım dolaylarda, dönümde,
Aziz ruhlar ışık tuttu önümde.

Soğukluklar  yakınları yad eyler,
Yadlaşanlar elalemi şad eyler.
Ayak ruhlar hep iç çeker, tad eyler,
Belki, yatmış oğulları uyana,
Uyanıp da nöbetine dayana.

Kural budur, kıştan sonra yaz olur,
Yaz olunca keyfler de saz olur.
Yaman günün ömrü yaman az olur,
Eriteceğim bu toprağın buzunu,
Gül bitecek onda yollar uzunu.
1 Ey ulu Şehriyar, ey büyük üstad, önünde diz çökerim. Senin gördüğün du-

manlı yolların dumanı bir gün çekilecek. O güne ben inanırım.
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***
- Git, ay bala, sağ-selamet gelesin,
Yüzü güler, yüreği şad gelesin. 

XXVIII
          AZIK MAĞARASI

Yine şahta, sazak, yine boran, kar...
Donup her ne var.
Rüzgar aç kurt gibi uluyup geçer,
Yüzümü, gözümü yalayıp geçer.
Ammöa her tarafım oddu, ocaktı,
Dört yandan üstüme alevler aktı.
Çektim nefesimi içime birden,
Deli volkan gibi püskürdüm hemen.
Ocaklar kül oldu havaya uçtu.
Ulu Ruh sevinip boynumu kucdu.
Bu kez önümüzde direndi dağa,
Dağ özü başladı buz bağlamağa.
Sanki buz kafese saldılar bizi,
Yitirip kaybetmedik daha yol- izi:
Ah kopar sinemden, yaralı bir ah,
Değince nefesim kaybolur o dağ.
Yine gök yüzü – boz, yer yüzü buzdur.
Gör nice bin yıldır yol gelirim ben,
Tabiat yine de böyle kuduzdur.
Bir ins yok, bir cins yok, bir ses-seda yok,
Burda zaman dondu, gün yok, ömür yok.
Dayandım, titredim ben birden-bire,
Öyle bil kaldırıp vurdular yere.
Rengim döndü oldu ağappağ kağız.
Açıldı üstüme ne boyda ağız.
Gördüğüm ışık gelir amma oyuktan,
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İstedimki sorayım tez Ulu Ruhtan,
Agah eylesin ki, bu nasıl iştir.
Gafilden üstüme dağlar mı düşdü. 
Ben ki tek-tenhayım, Ulu Ruh hani?
Canıma işledi kışın boranı.
Yüreğim üşüdü, beynim buzladı,
Içimde, öyle bil, neyler sızladı.
Göründü gözüme Mehriban anam:
- Korkma, yanındayım, korkma, hayanam. 
Atam da şunları söyledi anama bu dem:
- Oğul benimkise, kendim bilirim. 
Od-alev parçası, kor balasıdır,
Bu ki dedesinin zor balasıdır.
Ninem gülümsedi:- Gözüne kurban!
Yoluna, izine, özüne kurban.
Belki, yüreğine şek-şüphe gelir?-dedi.
Buğda çiftlemişim, tek gelir,-dedi.
Oyuktan atlayıp içeri girdim.
Acaip-garipce rüyalar gördüm.
Kahkahayla karışık sesler yüceldi:
- Ahiri ki, özünü tuzağa saldı. 
Ben şimdi bildimki, are1, bu kimdir.
- Kaç, are, bu şeytan, iblistir, cindir. 
Bu, soğuktan donmaz,
Bu, odda yanmaz.
Basıp üstümüzden geçer, dayanmaz.
Ayagının altında üğünürük biz.
Kül olur havaya savruluruk biz.
Birbaşına ışığa gider, bir bakın.
Onu o ışığa koymayın yakın.
Yoksa göğerecek, kök atacaklar,
Yanmaya başlasa sönen ocaklar,
1 Are  -ermenilerin “arə” gibi çox işletdiyi müraciet formasıdır. Azerbaycan 

türkcesinden götürülmedir, “ədə”, “gədə” menasında kullanılır.
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Bizim iç yüzümüz çıkacak yüze.
Dünya hangi gözle bakacak bize?
Sırrın açılması ölüme tendir,
Bizimki karanlık, zülmettir, 
(çendir  = “kara bulut”tur manasında) ??        
O, yakın geldikce ocak gür yanar.
Gör nice güçlenir, gürhagür yanar.
- Ehey, buznefesli hayeller, bir vakit,
Değse nefesiniz donardı toprak.
Ağaçlar kuruyup, otlar yanardı,
Sular zehirlenip buharlanardı.
Sizin ayağınıza dokunan gibi,
Cennet cehenneme çevrilmedimi?
Hani o gücünüz, o kudretiniz?
Diliniz, filiniz, merhametiniz?
- Neydelim, bunların gözünde kan yok, 
Tılsımlar kırılmış, bizlerde can yok.
Bizim ocakları görmedinizmi?
Karardı nefesi dokunan gibi.
Nice ocak ise bu od, bu ocak,
Onun nefesinde od alır ancak.
- Are, ben yanarım, adam ol biraz. 
- Şon vordi1, hayeste adamlık olmaz.

 ***
- Akpercan, çöllerde koyma leşimi.
- Nere götürürsün kızıl dişimi?
- Demedimmi? Bu odu taptayın, ezin.
Sonra bu toprakta rahatça gezin.
- Bir zaman şeytana dikerdin papuç. 
- Git papuç diktiğin şeytana yapış.
- Ne için sahib çıktık özge yurda biz?

1  Şon  vordi - ermenice  “it oğlu” menasında.
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Iş hakka kalırsa, yabançıyık biz.
Karabağ adıyla kara bir bağı
Saldık boynumuza, şeksiz, şüphesiz.
Yaşayabilir mi cennette iblis?
Hani dalımızda duranlar, are?
Görün çıkarttılar işi ne yere.
Sen hayes değilsin, zayessen, zayes!
- Are, koltuğuma köz koymuşum ben. 
Yakıyor, entariyi çıkart eynimden.
- Gön gibi sürtülür hayesin yüzü, 
Adam yüreğinde gezdirir közü.
Sana ben kaç kere dedim:- Ay gede,
Bizim olmayacak Azıktan dede.
- Bizim canımıza od kanım oldu. 
Öldüm, garip öldüm...
Ne görüp öldüm?
Ne gorum, ne de ki, kefenim oldu,
Rahmet nere gitti?
Lanet benim oldu.
Nazlanıp inceldi sesler, nefesler...
Alevler içinde eridi, gitti.
Çığıra, çığıra gelen hayesler,
Bağıra – bağıra kiridi, gitti.
Dayandım ocağın tam ortasında.
Dört yanım od-alev, ben-ortasında.
Nura gark oldukça tağlar, otağlar,
Par-par parılıyor taş çilçıralar.
Gözüme bir goca görünür bu dem,
Çok uca, çok büyük görünür bu dem.
Boylanır türklüğün baş zirvesinden,
Yaddaş zirvesinden, yaş zirvesinden.
Bakın, Güneş doğar yüzüme, Tanrım.
Kavuştum yoluma, izime, Tanrım.
Kavuştum ben özüm özüme, Tanrım.



140

Bu ki Ulu Ruhtur, Ulu Ruh, Ulu...
Onunla gelmişim ben ki, bu yolu.
Niye birden – bire çıkmıştı yoka?
Evet, sınıyormuş beni bir daha.
Bir gözünde gülüş, bir gözünde yaş
Güldü, gülüşünden güller döküldü,
Ağlayınca, sanki ağladı dağ-taş.
Dağın da, taşın da bağrı söküldü.
Ulu Ruh konuştu:- Kaser oğlu, sen
Kasın ocağına çok hoş gelmişsin.
Amma bilirmisin ne demektir kas?
Dinle, kulak as.
Kas-“ışık”, kas-“ocak”,”oddur”, ay oğlum.
Soyuk olanlara yaddır, ay oğlum.
Onun için bizlere derler Kaserler.
Yani başlangıçtan beri, has erler.
Beşer tarihinde yanan ilk ocak1.
Benim ocağımdır, yakın gel, goçak.
Bu ulu ocaktan Damcılı, Tağlar2

Od alıp, büründü nura o vakitler.
Ezelden bağlandı aynı bir oda
Tamtama, Aveydağ, Taş Salahlı3  da.
Kök atıp güverdik, kalktık o ki var.
Bizi üşütmedi dönen rüzgar.
Bir ağaç, bin budak olduk o vakitten,
Od eksik olmadı bizim ocaktan.
“Kas” sözü “k”-sız “as” olur.
“S” “z”-ya geçer, “az”4 olur.

1 Dünyada ilk ocak Azık mağarasının Kabuk dönemi tabakasında (V-X Ta-
bakalar). Aşikar edilmiştir. Bak: R. Göyüşov. “Azerbaycan arkeolojisi” , s. 16. 
Bakü, 1986. Bu vaktin özü Azerbaycan-nın odlar yurdu olduğunu tasdik eder.

2 Azerbaycanda en eski insan meskeni olan mağaralar.
3 Azerbaycanda en eski insan meskeni olan mağaralar.
4  “s”-nın “z”- ya geçmesi türk dilleri, o cümleden Azerbaycan türkçesi için 

karakterik olan fonetik hadisedir.
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“K” “y”- ya döner, “yaz”1 olur.
“A”-sı “ı”- ya, “y”- sı “g” – ya dönebilir2.
“Kız”3 diyoruk.
“A” gah “ö”- ye, “g”- da “s”-ya dönerbilir.
“Söz”4  diyoruk.

    ***
“A”-sı “e”- ye, “s”-sı “h”- ya çevrilerse “Hazan” olur, “hezel”5 olur.
“H”-sı “g”-ya çevrilerse “güzel”6 olur.
Göz ola,
Köz ola,
Yürekte söz ola, hangisi çok yandırır?
Bilenden sorun.
Kız ola
Saz ola,
Özü de yaz ola, göresin ne olur?
Başına bu   bela gelenden sorun.

1  “K”-nın “y”-ya geçmesi (inek, ineği ve s.) herkese malumdur ki, “yaz” sözü 
semantik olarak, “ışık” ve “ısı” kavramlarıyla ilişkilidir.

2 A//ı, y//k//g değiştirilmesi de dilimiz için tabidir.
3 “Kız” katagorik olarak “ışık”,”od” demektir. “Kız” sözünün “saflık”,”ba-

kirelik” manasında işlenmesi odun saflık sembolü gibi kabul edilmesi ile bağlıdır. 
“Kız” kalesi” adını taşıyan bütünkaleler ateşperestlik devri ile bağlıdır. Bu kaleler, 
bazı efsanelerin dediği gibi, bir kralın kızının orada yaşadığı için değil, sadece 
ateşe tapınma döneminde inşa edildiği için adlandırıldı. (Yazar)

4 A//ö, g//k//s değiştirilmesi de Azerbaycan dilinde tabiidir. “Söz” “ışık”, 
“aydınlık” demektir.

5 “Hazan” ve “hezal” sözlerinin kökü kas//hez olup, kaser menşelidir. “Haz-
an” ve hezel” sözlerini fars menşeli hesp edenler ciddi bir bilimsel hata yaparlar. 
Azerbaycan dilinden fars diline geçen sözlerin tetkikine daha da derinden yanaş-
mak lazımdır. Kaser dili hem debütün türkdilli halklar için ulu dil ve ecdat dil 
sayılmaktadır. Bu, Türklerin Altay’dan dünyanın geri kalanına dağılmış olduğu 
fikrini reddediyor. Türklerin Ön Asya ve Altaya (Orta Asya ve Uzak Doğuya) 
yayılması meselesi halkların büyük yerdeğişmesi (mezolitik devri) ile bağlantılı 
olarak çalışılmalıdır.

6 “Köz” sözü “göz”,”od”,”ışık” manasındadır. “Güzel” anlamına da gelir.
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Bir “kas” sözü nice kere bölümlenir,
avcarlanır.
Bölünür, paylaşılır, parçalanır.
“Azgın”,
“Kızgın”- aynı kökten.
“Azışmak” da, (azmak)
“Kızışmak”da1 – aynı kökten.
“Kazan” nedir?-od üstüne koyulan kab.
“Yazı” nedir?- Bir ışık ki, sayesinde
Taş da dönüp, oldu kitap.
“Azıkmış” kim?- Oda haris. (aç gözlü)
“Kanıkmış” kim? Bu da haris. “”””
“Azık” kimdir?- Od adamı.
“Yazık”2 kimdir?- Odperesttir.
Eledikçe yad adamı
Ocak sönmez, ruh ölmezdir.
Öyle yanar bizim ocak.
Parıltısı yakın, uzak.
Işık düşer nice-nice ellere de
Yerli, üvey dillere de.

***
Kısaca desem, “yazıçnik”3  ile “yazık” sözü
Bizim “Azık” sözündendir.
Çok ocağın odu, közü

1 “Azgın” “önüne çıkan her şeyi yakıp, kül eden alev” ve ya “ağına-bo-
zuna bakmayan” manalarında. “Zaman değiştikçe” sözün anlamı da değişir ve 
genişler. “Kızgın” – keyfiyet ve alamet bildirir. “Azışmak” (kaybolmak) “beynin 
kızması”.”aklın kaçması”.”kızışmak”- sözün, hareketin ve s. Tesiri ile “özünden 
çıkmak”. Bu sözlerin heosinde ona mahsus alametler vardır.

2 “Yazık” sözü bu gün dilimizde “çaresiz”,”zayıf” ve c. Manalarda işle-
nir. “Yazık” “Azık” sözünün fonetik çeşitidir. İslan dininin tesiri ile manasını 
değişmiştir.

3 “Yazıçnik” rusça “putperest”,”yazık” ise “el”,”halk” manasındadır. Ilave 
olarak, onu kaydettim ki, rus dilinde işlenen “gasit” (“söndürmek”),”gasilnik” 
(“böğürtlen”) ve s. Bu gabilden olan sözler odla, ışıkla bağlıdır. Rus diline geçen 
Azerbaycan sözleri güman edildiğinden daha erken devirle ilişkilendirilir.
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Ocağımız közündendir.
Benim dilim-okyanuslar okyanusu
Ondan geçip, su içmeyen millet hani?
Talihtir bu, o gah kaprisli, gah kör oldu.
Zaman geldi “koltöremiz” “kültür”1 oldu.
Bak, şimdinin özünde de çok ocakta
Parlayan göz bizim kordur.
Kaserlerin kastöresi2

Rusça desek, “kostyor”dur3.
Hayes kimdir?- Odaya hasret,
Nama hasret bir tamarzı.
Bin yıllardır kapı-kapı gezer arzı.
Ona kapı açanlar da pişman oldu.
Çünkü hayes insanlığa düşman oldu.
Vakit vardı, bölünmüştü diller bütün,
Hayese dil kalmamıştı, dil verdik biz4.
Bölünmüştü eller bütün,
Hayese el kalmamıştı, el verdik biz5.
Bu dünyada neler çeker 
Saf yürekli,
Hoş dilekli halklar bu gün!
 Kayb olubdur haklar bu gün.
Sonda niye er dünyası
Dönüp oldu şer dünyası?
Gözümüzü kör eyledi
Bozak-düzek, zar dünyası.

1 Bak: kayıt179.
2 Ilk ocak Kasere mensup olduğundan, ocak Kaserin yaratıcılığı ve ameli 

(töresi) gibi kıymetlendirilmelidir. A. Demircizadenin böyle bir meşhur fikri var 
idi ki, başka dile geçen söz mensup olduğu dilden daha çok geçtiği dilde orijinal 
halini korudu.

3 “Kostyor” sözü yukarıdaki fikri bir daha tasdik eder.
4 Ermeni dilinin lügat terkibinin büyük ekseriyeti Azerbaycan sözlerinde 

ibarettir.
5 “Ermenistan” denilen arazi Azerbaycan topraklarının ve Erivan şehirinin 

işgali sayesinde genişletirilmiştir.
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    ***
Ya düz dayan, ya da eğil,
Şimdi hiç de ayıp değil.
Ey insanlar, hayıf değil,
Helal zahmet, ter dünyası?

Neler oldu?-Daha sorma.
Yürek üzme, boyun burma.
Kaser oğlu, böyle durma,
Gelecek Kaser dünyası.

Şerefimiz yetti başa,
De çekil git.
Selam söyle geçtiğimiz
Dağa – taşa.
Menzile yet

Evvel-evvel in aşağı.
Düşen gibi gün ışığı,
Kuru çayda yu yüzünü,
İç suyundan doyanaca sen.
İzleyecek yol uzunu
Kaser ruhu seni, oğlum.
Şad ol ömrün boyunca sen,
Şad eyledin beni, oğlum.

O geldiğin buzlu yollar
Erimiştir.
Her yanı gül bürümüştür.
At ocağa, yansın keder
Kaser boyu boy atmıştır
Göğe gider.

Bundan böyle yaz olacak
Bizim mekan.
Kaser boylum,
Azer soylum,
Mekan nedir? – Kaser ruhu
Yaşayan can,
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Böyle cana kurbandır can,
Sana kurban Azerbaycan.
***
2 Ekim 1992 - 9 Ocak 1994.
Şeki - Kiş köyü.

                       ***
İnsanoğluna yapılan zulmü anlatan tarihi bir kitabı okumanın 

ve çevirisini yapmanın acısıyla birlikte keyfini yaşadım. “Ne Mutlu 
Türküm Diyene”

***                           ///                         ***
Çeviri: Yusuf Aslan                            Gülzira Şaripova
Adana / Türkiye                                 Özbekistan
0 507 850 04 07
                              ATA
         (Abdulla Yusyfluya hitabən)

Ana candırsa eğer, canda olan candır ata.
Ana topraktır eğer, göktür, asimandır ata.

Ana gündürse, inan, Aydır ata evlat için.
Ne kadar varsa nesil, devir eyleyen kandır ata.

Yoğurup yaptı bizi sütle kemikle Yaradan.
Atılan ok, çalınan kılıçla kalkandır ata.

Onların alkışıdır bizleri mutlu eyleyen.
Ana taht, orda durup hükmeyleyen handır ata.

Sütü koymaz ananın laneti çocuğa geçer.
Gölgesi ile böyle evlada hayrandır ata.

Hem anan, hem de atan ruhu baş üstünde gezer.
Doğurandır daim ana, daim mihribandır ata.

Vakıf Aslan sözünün gadrini Abdulla bilir.
Şan – şerefdirse ana, evlada ad – sandır ata.
14.07.2016.
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             KIRGIZ KIZI
                    ------ *------
“Kırgız kızı – kırgızların anası.”
Neyim var ki, benim senden danası?
Ben kocaman Kafkasların oğluyum
Sen Işıklı Işık kolun sunası.

Oşık gibi yüreğimi delmişsin
Tanrı dağı tarafından gelmişsin
Gökten yere uzatılan elmisin?
Kanımdandır ellerinin kınası.

Göz değmesin, sinen yaşlı karıdır.
Koynundaki Ferganenin narıdır.
Güzelliğin bu dünyanın varıdır
Işığında yanasım var yanası..

Türkmen olsun, Özbek olsun, ya Kazak…
İyi bilir ne yaşatır, ne yasadır, ne yasak.
Vakıf Aslan yüzü akdır, sözü sağ.
Kimdir seni benden doğan sanası?
“Kırgız kızı – kırgızların anası.”
Ey  türk kızı, türklüğümün anası!

04.01 2016 Çeviri: Yusuf Aslan  Adana / Türkiye

ULU BİZİK

             (Azerbaycan-Özbek dostluğuna)

                Bir atanın iki yurdunda
Yandırdığı ocağız biz.
                Seher de doğan güneş gibi
Işık verir yüreğimiz.
              Bir ananın hem de “nar”,
Hem de “anar” deyin
      Dili bizik.
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Ulu bizik.

                 *
Bu – özümüz,   
                       Bu - sözümüz...
Bu da bizim türk –türkümüz 
                             Yerüzümüz.

                        *
Özbekistan – ihtişamdır,
                            şeref-şandır.
Bir tarafı Aral gölü, 
                         bir tarafi Zerafşandır.
Azerbaycan –  güzellikdir,
                                    heyecandır. 
Öz defteri, öz kitabı - 
                      elifabesi Kobustandır.

                        *
Özbekistan – zamanların 
                              Kanyaddaşı.
Yolçu, dayan, göğsüne sıkı 
                                 Delik Taşı. 
Derim sana neler çekti, 
                          bu torpağın mağrur başı.
Nizaminin, Navoinin torpağıdır 
                                bizim torpak!
Bu günde dur, düne geri dön, 
                                   sabaha bak!
 O torpağın oğlu – bizik.
 Ulu bizik.
 Canımız – bir, kanımız – bir,
 Adımız – bir, sanımız – bir.
 Bir babanın, bir  nənənin 
                    şirin-şeker oğlu – bizik.
 Ulu bizik.
18.06.1979. Yusuf Aslan / Adana / Türkiye
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BEN
(Gururla ona Büyük Türk diyorum
Nusrat Musa oğlu Memmedov'a ithaf edilmiştir)

Oğuz benim, kıpçak benim,
karlık ben.
Bu tohumlu, bu kararlı
varlık ben.
Kumuk, hakas,  barabin ben,
tarlık ben.
*
Ben –Ahıska, Karakalpak,
Oryat , Meşaram.
Ben - Gagauz, ben - Karaim,
Çuyam,.. yaşaram.
Ben –Gu kişi, ben – Kumandin,
Suyam,.. taşaram.
*
Siu da – ben, Dakota da,
Mayya  da hala.
Ey Eratta, ey Günana,
ışık, nur ela.
Ben Teleut, Gaşgay, Halac,
Afşaram ela!
*
Benim nurum doğudan
 batıya çatar da,
Ay'ı tek, gün'ü tek 
devir-ederim zaman adlı katarda,
Kırgız da-benim,
 Kazak da-benim, Tatar da!
*
Ben bir dünya ağacıyam,
ocağam, pirəm.
Tanrıkutam, o bir olan
Tanrımla birem.
Köklerimde hayat suyu,
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gölgemde İrəm.
*
Pestin kiji, Nogay, Sagay,
Aba - ben.
Kaçin, Saka, Apaçi ben,
Tuba - ben.
Türk oğul-ben, türk ata - ben,
baba – ben.
*
Ben terpinsem, Yer terpinir,
Gök terpinir yerinden.
İnsan bacı, insan kardeş,
dur, nefes al derindən.

*
Türküm ben!
Börksüzlere -
börküm ben!
Kürksüzlere -
kürküm ben.
Türküm ben!
Türküm ben
1.Gu kişi- Kuğu adam
2. Kumandin –Türk tayfa adı
3. Mayya, yaxud Maya- türk tayfa adı
4. Börk- fes
5. Tanrıkut-Allahın has kulu
 
09.05.2021.

      HER GÜNÜN ÖZ YERI VAR
                 --------- ***--------
Geçmiş günlerimi geri getirselerdi
Gelen günlerimi kurban verirdim.
                  Refik Zeka Handan

Geçmiş günlerimi hiç kaybetmeyen
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Hatırı-hürmeti var benim yanımda.
Hiç bir vakit tükenmeyen, hiç bitmeyen
Tatlısıyla, acısı hep gezer canımda.

                            Geçen günüm gibi gelen günüm de
                            Sabahtan sabaha akışlarımdır.
                            Ağlayan günüm de gülen günüm de
                            Benim anlımdaki nakışlarımdır.

Olub  keçənləri salaram yada...
Yalana çər-çələng hörmərəm, əsla!
Keçən günlərimi qaytarsalar da,
Gələn günlərimi vermərəm, əsla!

Gelmiş geçmişlerimi salırım yada...
Yalana çer–çelenk öremem asla!
Geçmiş günlerimi geri getirseler de,
Gelecek günlerimi veremem asla!
28 oktyabr 2014.

            İSTEMEZLER

Torpağı tarayıp temizliyorlar...
Tıslaya-tıslaya el-emek çekip
Okşaya - okşaya azizliyorlar.
Başarmak, becermek harekettir, ah!
Ekilenlerin tutması talih işidir…
Göğermek–filizlenmek berekettir, ah!

Ey yanğınsöndüren, gitme derine!
Derdi su derdidir yanan toprağın...
Bir damla su damlat yanan yerine.

Hüner meydanını dar istemezler.
Bitmeyen ağacdan bar istemezler.
Azizim, yok yerden var istemezler 
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