Bizim AHISKA

ŞİİRİMİZDE ULGAR DAĞI
Şevket Kaan GÜNDOĞDU
Ulgar Dağı, Posof ve Damal ilçeleri arasında 2918 m. yüksekliğinde yüce bir dağdır. Bu dağa, Posof’un bazı
köylerinde Mutrucan da derler. Son zamanlarda Ilgar denilmesi yanlıştır.
Ulgar, yamaçlarında ve oyuklarında birçok köy ve yaylayı barındırır. Farklı endemik bitkilerin yetiştiği
Ulgar Dağı, bu anlamda dünyanın önemli yerlerinden biri konumundadır. Bu dağ, kışın aman vermez ağır kış
şartlarıyla, yazın ise renk renk açan çiçekleriyle, soğuk sularıyla, aşağı doğru inildikçe yemyeşil ormanlarıyla
buradan geçenler üzerinde derin izler bırakmıştır. Eskiden beri âşıklar diyarı olarak bilinen Posoflu âşıklardan
başka buralara gelen âşıklar, Ulgar Dağı’nın heybeti, güzelliği ve ağır kış şartları karşısında deyişler söylemekten
kendilerini alamamışlardır. Bunlardan biri de Azerbaycan’dan Anadolu’ya giden ve Ahıska üzerinden gelip
Posof’ta misafir olduğu söylenen Âşık Kerem’e aittir. Biz bu deyişlerden birkaçını sunacağız.
1. Âşık Kerem
Âşık Kerem, Doğu Anadolu ve Azerbaycan sahasında teşekkül eden Kerem ile Aslı hikâyesinin erkek
kahramanı olup, Posof’tan da geçmiştir. Hikâyeye göre Kerem, Posof’un eski adı Sagre olan Çambeli köyünden
Ardahan’a giderken aştığı Ulgar Dağı’na şu deyişi söylemiştir:
Yükseğinde yavru şahan beslenir,
Ulgar Dağı niçün kalkmaz dumanın?
Alçağında kumru bülbül seslenir,
Ulgar Dağı niçün kalkmaz dumanın?
Yükseğinde büyük namlı karın var,
Alçağında lâle sümbül barın var,
Yârdan mı ayrıldın âh ü zârın var,
Ulgar Dağı niçün kalkmaz dumanın?
Gelen geçen seyran eder meşesin,
Beline kondurmuş beyin paşasın,
Kırk Haramî bekler her bir köşesin,
Ulgar Dağı niçün kalkmaz dumanın?
Gene çevrülmüşdür o eğri beli,
Urumel, Ecem’de söylenir yeli,
Kadı mısın, serdar mısın ya deli,
Ulgar Dağı niçün kalkmaz dumanın?
Her yanında niçe renkli taşın var,
Şahan yuva yapmış öter kuşun var,
Kerem gibi ne belâlı başın var,
Ulgar Dağı niçün kalkmaz dumanın?
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2. Hevatlı Âşık Üzeyir Usta (Fakirî)
Posof’un Hevat (Âşık Üzeyir) köyünden olan Âşık Fakirî’nin asıl adı Üzeyir olup, XVIII-XIX.
yüzyılın en ünlü saz şairlerindendir. II. Mahmut döneminde İstanbul’da uzun dönem yaşamıştır.
Fakirî, 1795 yılında Ardahan’dan Posof’a giderken aşağıdaki deyişi söyler ve rivayete göre havanın
açarak, dağın yol verdiği söylenir.
Aman vergil methedeyim,
Bu yerlerin Hanı Ulgar,
Sılaya yol ver, gideyim,
Dağların civanı Ulgar.

Duman çökmüş şanlı başan,
Yolcuya cilvedir peşen,
Murad alır seni aşan,
Hasretler dermanı Ulgar.

Kafdağı’nın nesli gördüm,
Ağrı, Yalbuz, aslı gördüm,
Arsıyan’dan uslu gördüm,
Yolcular sultanı Ulgar.

Yedi eldir senden aşan,
Çıldır, Ahıska, Kobliyan,
Acar, Şavşet, görür her an,
Poskov, Ardahan’ı Ulgar.

Bulutları börk eylemiş,
Ak berfleri kürk eylemiş,
Kardan acep görk eylemiş,
Hem tipi boranı Ulgar.

Fakirî der ettiğim var,
Kış günü çetinsin Ulgar,
Mevlâ’yı seversen yol ver,
Bulayım vatanı Ulgar.

3. Şemseddin Ataman (Altunoğlu)
1913 yılında Posof’un Kalkankaya (Petoban) köyünde doğan Şemsettin Ataman, Gazi Eğitim
Enstitüsü’nü bitirmiş, Millî Eğitim camiasında uzun yıllar görev yapmıştır. 1957’de Kars Milletvekili
olarak seçilmiş, vekillik sonrasında Ankara Maliye Okulu Müdürlüğünden emekli olmuştur. Şiir
kitapları da bulunan Ataman, 2005 yılında vefat etmiştir. 1955 yılında Ardahan’da kaleme aldığı
Ulgar Dağı şiiri şöyledir:
Ne zaman uğrasam Ulgar Dağı’na,
Başı dumanlıdır, gözü yaşlıdır,
Uzaktan bakınca dağlar dağına,
Ne kadar heybetli, ağır başlıdır.
Ne mümkün anlatmak çiçeklerini,
Yaban arısını, peteklerini,
Şirin kızlar sarar eteklerini,
Buzdan pınarlar, başı taşlıdır.
Yol vermez, kapanır belleri kışın,
Avaz avaz öter telleri kışın,
Top sesine benzer yelleri kışın,
Süphan’dan, Nemrut’tan, daha yaşlıdır.

BAHAR 2013

27

Bizim AHISKA
4. Baki Ergün
1938 yılında Posof’un Al köyünde doğan Ergün, Trabzon Öğretmen Okulu’ndan mezun
olduktan sonra, yurdun farklı yerlerinde öğretmenlik yaptı. Bursa Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü
görevinden emekli olan Ergün’ün kendisinden aldığımız Ulgar Dağı şiiri şöyledir:
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Posof’taki Ulgar Dağı,
Geometrik koni bir dağ,
Savahiller İrem Bağı,
Destanlara konu bir dağ.

Uğultusu çağrı gibi,
Koç yiğidin bağrı gibi,
Heybetiyle Ağrı gibi,
Boyu bir dağ, eni bir dağ.

Kafkaslarla helâllaşır,
Arsıyan’la selâmlaşır,
Bulutlarla kelâmlaşır,
Kendi bir dağ, ünü bir dağ.

Bir yıldız ki inmiş yere,
Onunla şenlenir yöre,
Birkaç tepe ona göre,
Üç-beş değil, bini bir dağ.

Gururludur diktir başı,
Elmas gibi parlar taşı,
Kıskandırır da nakkaşı,
Yeşil yeşil çini bir dağ.

Misk ü amber koku saçar,
Zirvesinden kartal uçar,
Her gelene kucak açar,
Gönlü geniş gani bir dağ.

Bir özlem ki oldu kat kat,
Yeter mi hiç güç ve takat,
Everest’den küçük, fakat,
Büyüledi beni bir dağ.

Yurt hasreti tende candır,
Baki’deki heyecandır,
Bir adı da Mutrucan’dır,
Bilmeyene yeni bir dağ.
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5. Hülya Yalman Bayındır
Posof’un Aşıkzülali (Suskap) köyünden olup, halen Kocaeli’de sınıf öğretmeni olarak görev
yapmaktadır. Memleket temasının ağır bastığı şiirleri de çokça olan şairimizin, Ulgar’a Doğru adlı
şiiri şöyledir:
Bir bardak su gönder bana Ulgar eteklerinden,
Soğuk pınar’ın suyundan olsun.
Oradaymış gibi hissedeyim kendimi,
İçtikçe ciğerim açılsın,
Akıtınca parmağım donsun.
Bir bardak su gönder bana Ulgar eteklerinden,
Yayıklar şenliğini anlatsın suyun dalgası,
Sıcak Su Deresi’nin kenarında Suskap Yaylası,
Bir yudum suda bulayım davul zurna sesini,
Halaya dursun eller gidersin hasretimi.
Bir bardak su gönder bana Ulgar eteklerinden,
Kışlarında boyu geçen kar yağsın,
Tüneller kazılsın okul yoluna,
Kızaklarla dizilelim de buzuna,
Kızaktan yuvarlansın bir çalakuna.
Bir bardak su gönder bana Ulgar eteklerinden,
İçince yüreğim kış gibi donsun,
Islatmasın baharı dağ eteklerinden inen sular,
Hülyana dursun gözlerim buz gibi,
Gönder bir bardak su senin ellerinden olsun.
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