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YALAN VE SAKLANAMAYACAK 
GERÇEKLER-III

Ermenilerin o dönemde hem dünyaya 
hem de kendi Milletlerine söyledikleri ya-
lanların başında Türklerin onlara saldırarak 
katlettikleri, kendi Milletlerinin ise mazlum 
olup son derece insani hareket ettikleridir. 

Bu yalanın söylenmesi Ermenilerin grup 
olarak bir arada kalmalarına ve Dünyadaki 
müttefiklerinin Türklere karşı onları savun-
malarına katkıda bulunmuş olabilir. Yalan 
hala sürmektedir ve işin kötüsü bu yalana 
Ermeniler ve müttefikleri dışında birçok 
Türk’te inanmaktadır. Ermeni çetelerinin 
Türklere ve hatta kendi Milletlerinden olan 
insanlara yaptığı kötülükler, zulümler ve 
katliamlar ise kimse tarafından duyulmak 
istenmediği gibi artık dillendirilmemektedir 
bile. 

Ermenilerin Ermenilere karşı yaptıkları-
nın en önemli ve bilinen örneklerinden birisi 
1909 yılı ortalarında Van Belediye Başkanlı-
ğına seçilen Bedros Kapamacıyan’ın başına 
gelenlerdir. Şehirde, Müslüman nüfus Er-
meni nüfusa nazardan daha fazla olmasına 
rağmen halk halkın sevip saydığı Kapamacı-
yan’ı seçmiştir. Bu seçime İttihat ve Terakki 
Partisi dâhil hiçbir Osmanlı Kurumu itiraz 
veya müdahale etmemiştir. Ancak Ermeni 
Patriği, Taşnak komitesiyle el ele vererek 
Kapamacıyan’dan kendi düşünce ve arzuları 
doğrultusunda çalışmalar yapmasını iste-
miştir. 

Başkan Kapamacıyan ise, çok adil ve hal-
kın refahı için tarafsız bir yönetim sergile-
miştir. Onun bu tarz yönetimi, Taşnak Komi-
tesini memnun bırakmamıştır, başkanı zor 
durumda bırakmak için 1912 yılında, şehrin 
muhtelif yerlerinde yangınlar çıkarılmış ve 
bunu da Müslümanların yaptığı fikrini ya-
yılmıştır. Belediye Başkanı ise meselenin 
aslının böyle olmadığını, yangınları Taşnak 
Komitesinin çıkardığını Valiliğe bildirmiş, 
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Kırgızistan Manas üniversitesi Veteriner 
Fakültesi öğrencileri Dekanları Bursa Türk 
Ocağı eski başkanı Prof.Dr.Ali BAHADIR ile 
birlikte ocağımıza ziyarette bulundular.

Mesleki gelişimlerinin ilk basamağı olan 
Staj çalışmaları için Bursa’ya gelen öğrenci-
ler Uludağ Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu 
Yurtlarında kaldıklarını ve üç hafta Bursa’da 
bulunacaklarını belirterek zaman zaman Türk 
Ocağı’nı ziyaret edeceklerini söylediler.

Türk Ocağı Yönetim Kurulu Üyesi Hamit 
SARAÇ’ın ikramlarından sonra Türk Ocağı lo-
golu el havlularından birer hediye ile Yeşil ve 
Emir Sultan camilerini ziyaret etmek üzere 
ocak binamızdan uğurlandılar.     
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bununla da kalmamış Devlet-i Osmaniye’ye 
bağlılığını bildirmiştir. Vali Ali Rıza Paşa, hal-
kın üzerindeki etkiyi azaltmak için vali yar-
dımcılığına Ermeni Ohannes Ferit Boyacıyan’ı 
atamış, onun kardeşi Armarak Boyacıyan’ı da 
Gevaş Kaymakamlığına atamıştır. Taşnaklar, 
Akdamar adasını üs olarak kullanmalarını 
engelleyen Armarak Boyacıyan’ı öldürmüştür. 

Osmanlı yönetimi, ülkede huzursuzluklar 
çıkmaması için pek çok arzularını yerine getir-
mesine rağmen Taşnakların sinsi emellerine 
ve başkaldırılarına engel olamamıştır. Taş-
naklar, faaliyetlerine son vermek yerine Rus-
ya topraklarında yaşayan Ermenilerle irtibat 
kurmuş, gizli çalışmalarını devam ettirmiştir. 
Nitekim 10 Aralık 1912’de Armarak Boyacı-
yan’ın ardından Belediye Başkanı Bedros Ka-
pamacıyan’ı bir suikast sonucu öldürmüştür. 
Akabinde işlerini zora sokan Van Valisi Ali 
Rıza Paşa’yı Batum’da katletmişlerdir. Herke-
sin sevdiği ve tek emelleri birlik düşüncesiyle 
halka hizmetten başka düşüncesi olmayan 
bu zatların öldürülmesi, değil Müslümanlar, 
Ermeniler tarafından dahi nefretle karşılan-
maya başlamıştır. Taşnaklar, halkı ölüm kor-
kusuyla sindirmeye çalışmıştır. Ruslarla işbir-
liği yaparak halka egemen olmuş, katliamlara 
başlamıştır. Ermenistan hayaliyle kadın-er-
kek, çocuk-yaşlı demeden insanları hunharca 
öldürmüş, binaları yerle bir etmişlerdir. Ha-
vaya çocuk fırlatarak öldürme, insanları sağ 
sağ kazıklara oturtma, tandırlarda yakma, 
gemilerden Van Gölü’ne insan boşaltma, ca-
milerde toplu imha, erkeklerin cinsel organla-
rını kesme… öldürme ve işkence şekillerinden 
bazılarıdır1.

Burada maksadım geçmişte olan bir şeyler 
için ağlamak değil ama insanlarımızın Müs-
lümanların çektikleri hakkında da bilgi sahi-
bi olmalarının gerektiğini, o insanların bizim 
atalarımız olduğunu hatırlatmak ve bir de 
‘Türkler mazlumları durduk yerde öldürdüler’ 
yalanının yalan olduğuna bir defa daha işaret 

etmek. Bütün Türk Milliyetçileri bu gerçeği 
zaten biliyor ama üzerinde durulmayan ger-
çekler bir süre sonra sanki bir daha yaşana-
mazmış gibi düşünülüp unutulabiliyor, oysa 
kendi yalanlarını canlı tutanlar en olmayacak 
kişilerin bile desteğini kazanabiliyorlar. 

Bu tuzağa düşmememiz gerekir. Bu yüzden 
o günlere işaret eden bir ağıt ile bitiriyorum. 
Gelecek bültende yine ağıtlarla her ayak-
lanma bölgesinde olanlara karşı Müslüman 
Türklerin duygularını aktarmaya çalışacağım.

Aşağıdaki anonim ağıt Maraş’ın Zeytun kö-
yünde Ermenilerin Türklere yaptığı 1894-1895 
yıllarındaki katliamları anlatır. Halime adlı bir 
kızın ağzından söylenmiştir. Destan içlilik ve 
duygu bakımından çok yoğundur. Zeytun kö-
yünde insanların uğradıkları zulüm ile psiko-
lojik durumları ve Osmanlı yönetimine sitem 
dolu seslenişlerini ifade eder2.

 
Ak kâğıt üstünde kara yazıyım
Zeytun’ un içinde müftü kızıyım
Kâfirler içinde nasıl gezeyim
Yetiş Ali Vezir meydanda kaldık
Sağ ol padişahım da biz esir olduk

Müftü kızı idim de adım halime
Kâfir el attı da gonca gülüme
Esir olduk kalem aldım elime
Yetiş Ali Vezir meydanda kaldık
Sağ ol padişahım da biz esir olduk

Sağ ol padişahım da otur tahtında
Mühr-i Süleyman’ın var tavrı-zatında
Bir iyilik eylesen de eyle vaktında
Yetiş Ali Vezir meydanda kaldık
Sağ ol padişahım da biz esir olduk

Selanik’ten çıkan yeşil tütünler
Esir gitti gün görmedik hatunlar
İmdada gelsin de dini bütünler
Yetiş Ali Vezir meydanda kaldık
Sağ ol padişahım da biz esir olduk

Zeytun’ u dersen de gayet azılı
Zeytun’ un içinde lağım kazılı
Çok gelin kestiler de körpe kuzulu
Yetiş Ali Vezir meydanda kaldık
Sağ ol padişahım da biz esir olduk

Selam söylen Sultan Hanım anama
Tacı tahtı yıksın da gelsin yanıma
Pederim bayrağı çeksin de gelsin
Yetiş Ali Vezir meydanda kaldık
Sağ ol padişahım da biz esir olduk

 Bu kısa ağıtta dikkati çekmesi gereken 
birçok husus var, bunlar insan davranışlarının 
çok da değişmeden bu günlere kadar sürdü-
ğünü gösteriyor. Kendilerini hak tanıyıp baş-
kalarını batıl-zalim kabul eden tüm eşkıya 
değişmeden aynı şekilde davranıyor. Mem-
leketimizin güneydoğu sınırlarının ötesinde 
güneyde ve güneydoğuda olanlara bakın ve 
bazı isimlerin yerine onlarınkini koyun; ağıtta 
söz edilenlerin başka Milletler veya inançlar 
açısından da olsa hala yaşandığını görürsü-
nüz. Hala yaşanmakta olması bundan sonra 
da yaşanabileceği anlamına gelir, bu yüzden 
zaferlerimizi olduğu kadar hüzünlerimizi de 
unutmamalıyız ki hazırlıklı olabilelim. Yoksa 
Halime’nin Padişaha sitemindeki gibi sitem 
edip ağlamak durumunda kalabiliriz ancak ne 
sitem ne de ağlamalar yitenleri geri getirmez.

Kaynaklar
1.Kaya D. Van ve Çevresinde Ermeni Mezalimi (1912-

1916) Üzerine söylenmiş ağıtlar ve Destanlar. Ali Çelik Ar-
mağanı, Ankara, 2014, s. 331-343.

2.İvgin H. Tarihi Şiir ve Ağıtlarda Ermeni Katliamı. Kültür 
ajans yayınları, Ankara, 2015, s. 23. 

Cüp-cüp gözler yanar küre
Güya matem saldı dile
Islı başlatan menzile
Hani gök-büre gök-büre

Asuman kara âlem kara
Dost-yakınlar gönlü kara
Atalar bağrı oldu yara
Hani gök-böre gök-böre

Ağa-ine tartar nişe
Sinil ayşe oldu fahişe
Babalar dılağa salar endişe
Hani gök-büre gök-büre

Ak alvasti kara akvasti
Güya zulmet kara tün basti
Analar yine sözü adaşti
Hani gök-büre gök-büre

Çifte gözler yanar kara
Güya matem saldı dile
Bizi başlatan menzile
Hani gök börü gök börü

Asuman kara âlem kara
Dost-yakınlar gönlü kara
Atalar bağrı oldu yara
Hani gök börü gök börü

Büyük küçük esrar çeker
Kız kardeşim Ayşe oldu fahişe
Çocuklar düşünceye salar endişe
Hani gök börü gök börü

Ak düşman kara düşman 
Güya zulmet kara gün bastı
Analar yine sessiz kaldı
Hani gök börü gök börü
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BİZİMLE
BU KADAR AYNILAR
DERTLERİ
DERDİMİZ,
HÜZÜNLERİ
HÜZÜNÜMÜZ,
KAVGALARI
KAVGAMIZDIR.

Ya da BİZ HİÇ BİR ŞEYİZ
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Görevine atanmıştır.
Sayın hocamızı 

tebrik ediyor, yeni 
görevinde başarılar 

diliyoruz. 
Bursa Türk Ocağı

TEBRİK

ELVEDA KARTAL YUVASI
Hala aklımdadır o ilk adımlar
Tamamlandı yarım kalan yarımlar
Bu koca zamanı nasıl tanımlar
Elveda Işıklar elveda 4000

Kaç mevsim değişti devran değişti
Koynunda fidanlar çınar yetişti
Gelecek benimle sende gelişti
Elveda Işıklar elveda 4000

Tarihin haykıran bir efsanesi
Koynunda kükreyen kaplanın sesi
Ruhumu titretti o ilk nefesi
Elveda Işıklar elveda 4000

Sende tattım her acıyı, sevinci
Sende bana verdi hayat bilinci
Bursa’nın göğsünde parlayan inci
Elveda Işıklar elveda 4000

En hazin duygular sardı etrafım
Kalbimde çınladı geceler lafım
Aklıma kazınan ömür sarrafım
Elveda Işıklar elveda 4000

Gençliğim canlandı senin bahçende
Arzum kanat açtı duman sisinde
Ayrılma vaktidir istemesem de
Elveda Işıklar elveda 4000

Rahib BAĞİROĞİU
Işıklar Askeri Hava Lisesi

Türk Ocağı Bursa şubesi yönetim kurulu 
Kırgızistanlı öğrencilerle Daruzziyafede bu-
luştu.Kırgızistan Manas üniversitesinden 
staj yapmak için gelen 11 kişilik veteriner fa-
kültesi öğrencisi ocak yönetimiyle yemekte 
buluştu.Bursa Türk ocağı eski başkanı Prof. 
Dr. Ali Bahadır ve iş adamı Mete Tetiğinde 
katıldığı yemek sohbet havasında geçti.Ortak 
tarih ve dilin paylaşıldığı sohbette Prof. Dr. 

Ali Bahadır Kırgızistanda geçen aynı atanın 
torunlarıyız sözünün çokça kullanıldığını be-
lirtti.Bir aylık staj dönemleri olan öğrenciler 
Türkiyeyi çok beğendiklerini ayrıca Uludağ 
üniversitesinde staj yapmanın kendileri için 
büyük şans olduğunu belirterek kendilerine 
bu konuda yardımcı olan hocaları Prof. Dr. Ali 
Bahadıra ve misafirperlik gösteren Türk Oca-
ğına teşekkür ettiler.

KIRGIZ ÖĞRENCİLERLE
DARÜZZİYAFE’DE YEMEK

Tarih yazmış Türk’ün,Urumçi’de ki Uygur’u
Yeni bir sayfa yazmak üzere kızıl Çin içinde.
Özbek,Kırgız,Türkmen,Kazak,Azer ve Uygur’u
Cem olurlar mutlak birgün kızıl Çin içinde.

Aydınlanacak elbette karanlık gönüller,
Tanrı’nın lütfûyla ışık verecek güneşler,
Yaklaştıkça size milli heyecanlı günler,
Aslınıza döneceksiniz kızıl Çin içinde.

Turan ateşini tutuşturacak bu birlik,
Bütün dünyaya huzur getirecek bu birlik,
Umman içinde dalgadan kurtulan bu birlik,
Dalgalara set olacak kızıl Çin içinde.

Hangi gerçek yok edilmiş bu sonsuz alem de?
Kim zûlmedip de öylece kalmış bu alem de?
Çin anayasasında ki kanun da,kalem de;
Türk’ün hakkını verecek kızıl Çin içinde.

Hem Türk’ün hem Müslümanın davası bu dava
Dünya müslümanlarının duası bu dava
Sed’de ki Çinlinin dahi devası bu dava,
Aminlerle son bulacak kızıl Çin içinde.

Kimliğini özüyle yaşayansın Uygur’um.
Bayrağınla gökleri taşıyansın Uygur’um.
Sabırla yer altında yaşayansın Uygur’um.
Yer altına paydos artık kızıl Çin içinde.

Kızıl Çin İçinde

Hamit SARAÇ
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Evet, bir kış sonuydu, 
daha doğrusu bir bahar 
başlangıcı. Merhum baba-
mın hâtıralarından öğren-
diğime göre, 1909 yılı Ni-
sanının 8. Perşembe günü 
imiş; vapur da Mesajeri 
Kumpanyasının Senegal 
vapuru. 

Galata rıhtımından hareket etmiştik. Rıh-
tımda bir sürü kalabalık yolculara mendil sal-
lıyorlardı; kalbim de bir acayip acayip havalanı-
yor gibiydi o mendillerle beraber. İstanbul’dan 
denizden ayrılmanın acısını duyacak yaşta 
değildim. Kerkük nasıl bir yerdir, nerdedir, onu 
da bildiğim yoktu ama gene de içimde bir çe-
kilme, bir acıma duyuyordum. Çocukluk günle-
rimin tek sevgili arkadaşı Fahriye’yi düşündüm 
kim bilir bir daha ne zaman görürdüm onu?... 
Bir de son günlerde Süleymaniye’de arkadaş 
olduğum Behire vardı, onu da düşündüm. Onu 
da seviyordum. -O günden sonra Behire’yi ger-
çekten de görmedim.- Kısacası içimi bir hüzün 
sarmıştı; yanımda duran ve kalın peçesinin al-
tında galiba için için ağlayan annemin eldivenli 
elini tutup sıktım. Usulca,

-İyi bak İstanbul’a iyi bak, dedi, ne kadar gü-
zel: Camileri, minareleri görüyor musun, neka-
dar güzeL?... İyice bak da unutma:

Kulağıma adeta fısıldanan bu sözler, içim-
deki hüznü büsbütün koyulaştırdı, neredeyse 
ağlıyacaktım:

Annemin tavsiyesine o kadar uymuşum, 
İstanbul’a o kadar alıcı gözüyle bakmışım ki, 
koca şehrin o akşam saatindeki muhteşem 
güzelliği, yarım asırdan beri hâlâ gözlerimin 
içinde, bütün füsunu ile yaşar. Unutamam o 
manzarayı. 

Hareketimizin ertesi günüydü galiba, İzmir’e 
çıktık, orada amcam Halit Beylerde bir iki gün 
misafir kalacaktık. Babam sürgündeyken on-
larda birkaç ay misafir kalmıştık. Babam sür-
günden döndükten sonra da onlar gelip birkaç 
ay İstanbul’da bizde misafir kalmışlardı. Am-
cam?... Evet amcamdı -nurlarda yatsın- bana 
karşı o derece müşfik, o kadar iyi idi ki, onu öz 
babam kadar severdim. Babamın öz kardeşi 
olmadığını -hattâ bize yakın bir kan hısımlığı 
da bulunmadığını sonradan öğrendim. Onlar 
Darendeli vezir Hacı Hüseyin Paşa torunların-
dandı: Bizim dedemizin dedesi Erzurum’da 
Zorlu Han lâkabıyla mâruf Zorlu Ali Bey adında 
bir “Derebeyi” idi. Fakat bu Zorlu Han’ın to-
runu Çolak Ali Bey - veya Paşa Sivas ve civarı 
vilayetlerinde umumi valilikte bulunmuştu. 
Galiba bu zamanda Hacı Hüseyin Paşalardan 
kız almışlar veya onlara kız vermişlermiş. Bunu 
babamdan da amcamdan da duymuş olduğu-
mu hatırlıyorum. Fakat bu iki muhterem insa-
nın birbirlerine yakınlığı, böyle uzak bir sıhrî bir 
hısımlıkla ölçülebilecek şekilde değildi, manevi 
bağları pek kuvvetli idi, dedemin adı anıldığı 
zaman amcam hürmetle doğrular “Kadesel-
lahu sırre hu” derdi. Nitekim bir oğlu Hüseyin 

Hüsnü ağabeyim- dedemin, bir kızı Adeviye de 
ninemin adlarını taşıyorlardı. Adeviye ile ak-
randık ve arkadaştık. Hüsnü ağabeyim de evde 
uslu sakin bir çocuktu, bize sataşmazdı fakat 
Necati ağabey -Merhum Maarif Vekili Musta-
fa Necati- yaramaz ateş bir çocuktu, bizimle 
uğraşır dururdu. Altı yaşındayken beni öyle bir 
korkutmuştu ki az daha korkudan ölecektim. 

Bunları düşünüyor, heyecanlanıyordum.
Orada, malûm kavuşma sahneleri, amcam-

la babamın, yengemle annemin, Adeviye ile 
benim sarmaş dolaş oluşumuz... Küçük Sabi-
hacık o zaman bebekti ve kendisine güzel bir 
bebek götürmüştük; Adeviye’ye de beyaz dan-
tellerle süslü mavi müslinden güzel bir esvap-
la, o zamanın modasına göre, uzun bir zincire 
bağlı yürek biçimi bir saat. 

İzmir’de galiba iki gün kaldık. Gene baba-
mın hâtıralarından öğrendiğime göre, 12 Nisan 
Pazartesi günü de Hıdıviye Kumpanyasının 
Saidiye Vapuru ile İzmir’den ayrıldık. Babam 
vapurda bir arkadaşı ile karşılaşmıştı, Koca-
man bir paşa -6. Ordu Müşiri Abdullah Paşa 
imiş- Onunla durmadan “vatan, millet, mem-
leket, ıslahat, çalışma, imar, emniyet, istik-
bâl...” gibi kelimeleri bol bol kullanarak, pek iyi 
anlayamadığım şeyler konuşuyorlardı. Anladı-
ğıma göre “İstibdat” denilen ve biz insanları 
korkutan, ezen, zehirleyen, zincire vuran- zira 
merhum dedem onun tarafından gizlice zehir-
lettirilmiş, babam da genç yaşında zincirlere 
vurulmuştu- korkunç bir şey yıkılmıştı, şimdi 
babam ve arkadaşları çok çok çalışıp mem-
leketi günlük güneşlik bir hale koyacaklardı, 
masallardaki gibi kurtla kuzu kardeş olacaktı, 
dünya cennete dönecekti. 

Kamaraya indiğim zaman annem -belki de 
beni imtihan etmek için- babamla Abdullah 
Paşa’nın neler konuştuklarını sormuştu, ben 
de dilim döndüğü kadar anlatmıştım, fakat bu 
genç yaşta çok çile çekmiş kadının hali, bana 
erkeklerinki kadar ümitli ve neşeli görünme-
mişti. Bir “Önsezi” miydi?... İçini çekerek “İn-
şallah... İnşallah...” dedi. 

O gece vapur ışıklı ve çok gürültülü bir yere 
uğradı, adamlarımız küçük, süslü testiler için-
de sakızlar ve tatlılar aldılar; adanın adı da 
zaten Sakız Adası imiş. İmparatorluğumuzun 
adalarından biri. 

Bundan bir iki gün sonra idi zannederim 
“Mersin’e geldik” dediler. Güzel şehri görmek 
için güverteye çıktık, Behçet ağabeyim, elin-
de kâğıt kalem, Mersin’in resmini çiziyordu, 
ben ona yaklaşırken babamla Abdullah Paşa 
karşılaştılar, paşanın telâşlı bir hali vardı: “Be-
yefendi müthiş bir haber, dedi. Adana’da ih-
tilâl... Türklerle Ermeniler arasında iki gündür 
mukadele...” Babamın beti benzi uçtu, “Ne di-
yorsun paşa hazretleri, müthiş İnşallah yalan-
dır, yanlıştır.” Paşa babamı kolundan yakaladı, 
“Buyurun şehre çıkalım hükümetten sorar an-
larız” dedi. Onlar yürüdüler, Behçet ağabeyim 
konuşulanları duymuş elinde resim kâğıdı şaş-

kın şaşkın bakıyordu; yanına gittim “Ne olmuş 
nedir, ihtilâl ne demek ağabey?” 

“Ayaklanma, çok fena çok…” Gene anlama-
dım. 

“Türklerle Ermeniler arasında bir şey mi var-
mış” dedim. 

Şaşkınlığı kedere döndü, başını salladı. 
“Birbirlerini öldürüyorlarmış, dedi, çok fena” 

Durdu, sonra tekrarladı “Çok fena”
İnsanların birbirlerini öldürmeleri...
Benim için de fena oldu. 
Beş yaşında mıydım neydim, kazara bir ci-

vcivin üstüne basmıştım, hayvancık ölmüştü. 
Ne kadar ağlamıştım, geceleri yatağa girince 
sapsarı ipek yığını gibi o civciv gözümün önüne 
gelirdi, ağlamaya başlardım. Gene onu hatır-
ladım göğsümün içinde bir eziklik hissettim…

Fakat İskenderun’dan arabalara binip An-
takya yoluna düştüğümüz vakit ben hayatım-
dan memnundum.

Annem, babam, ben ve Aliye -İstanbul’da 
evlendirdiğimiz dadım Emsal’in yerine gelen 
genç Habeş kızı- aynı arabada idik. Öbürleri de 
bir ikinci arabaya dolmuşlardı. Eşya arabaları 
Kerkük Komseri Abdülkerim Efendi ile doğru 
Halep’e gönderilmiş…

Akşam üstü Belen’de konakladık. Arabın 
kahvesi denilen yer pek güzel bir yerdi, an-
nemle babam ağaçların altında kahve içiyor-
lardı galiba. Ben çok sevdiğim köpeğim minikle 
tarlalarda koşuyordum. Hava mis gibiydi ta 
uzakta yeşil sırtların ardında masmavi bir de-
niz görünüyordu. Dünyada en çok sevdiğim 
beş çiçekten biri olan Gelincikler dağı taşı kap-
lamıştı. Mesuttum.

O kadar mesuttum ki babacığımın neşesizli-
ğini ancak annem: “Bey yeter artık böyle günde 
neşesiz durmayınız” dediği zaman fark ettim.

Babam içini çekti:
“Hanım, dedi. – Anneme hep böyle hitap 

ederdi- şu kafama çöreklenen engerek yılanı 
olmasa…”

Tüylerim diken diken oldu. Yılandan pek 
korkardım. Babacığımın mübarek kafasına çö-
reklenen yılanın, memleketi taraf taraf ateşe 
veren ihtilâller olduğunu sonradan öğrendim. 
Bu konuşmadan iki gün sonra da Antakya’da 
ateşin ortasına düşmüş bulunduk.  

Rûbailer
Ey yolcu, diyenler sana “Dünsün, gerisin”,
Hınciyle köpürsün, hasedinden erisin!
Köksüzlerin aldırma çürük laflarına:
Sen yepyenisin, dopdolusun, dipdirisin.

Bir gün kılavuz, önümde Kurt’um vardı…
Bir gün benim üç kıtada yurdum vardı…
Hakanlara hakan idim ey fâniler;
Ey yeryüzü, yer götürmez ordum vardı.

Yağmur, tipi… Onlar kepeneksiz, kebesiz
Bir kaafile… Heybetli, fakat debdebesiz…
Günlerce devâm eden büyük Kaçkaç’ta
Ey yol, nice nur topları doğmuş ebesiz.

Arif Nihat Asya


