BELGRAD KALES‹
Belgrad Kalesi’nde bak›ms›z bir türbede yatan Mora Fatihi Damat Ali Paﬂa’ya a¤›t.
Bu ﬂiir, Fransa dönüﬂü Belgrad’da iki günlük bir kal›ﬂ›m s›ras›nda Belgrad Kalesi’ni gezerken bir Yugoslavyal› gencin Belgrad Fatihi Ahmet Paﬂa diye tan›mlad›¤› bir mezar›n uyand›rd›¤› duygular üzerine yaz›lm›ﬂt›. Sonradan ö¤rendi¤ime göre bu mezarda yatan›n Ahmet Paﬂa olmay›p Mora Fatihi Damat Ali Paﬂa oldu¤u meydana ç›kt›. Bu yüzden ﬂiirde de¤iﬂiklik yap›ld› ve ﬂiir Ali Paﬂa üzerine düzenlendi. Bu suretle tarihi bir gerçek de kan›tlanm›ﬂ oldu.

Belgrad kalesinde Ali Paﬂa

Hey… Ali Paﬂa, Ali Paﬂa

Taﬂtan bir mezar içinde uyur…

Belgrad kalesi nerde, A¤r› nerde, Haymana nerde?

Belgrad kalesinde Ali Paﬂa,

Çoluk çocuk, kardaﬂ nerde?

Mumlar› yanmayan bir türbede,

Baba nerde, ana nerde?

Kimsesiz ve unutulmuﬂ durur!...

Bursa’n›n kapal› çarﬂ›s› nerde?
‹stanbul’un kuleleri,

Uyan Ali Paﬂa uyan!

Yal›lar›, saraylar›,

Padiﬂahtan gelmiﬂ ferman,

Y›llar›, mevsimleri,

Ak›nc›lar yola ç›km›ﬂ,

Günleri aylar› nerde?

Bir ünlü donanma geçiyor bak,

Üç çanakl› minareleriyle kubbesinde

Atlas yelkenleriyle Tuna’dan!

Yüzy›llar›n tap›nd›¤›,
Kap›lar›ndan sultanlar›n geçti¤i,

Kale burçlar›nda duydu¤un

S›rma kaftanl› sadrazamlar›n,

Urfa’n›n da¤lar› dumanl› da¤lar,

Ak tu¤lu vezirlerin dizildi¤i,

Anam a¤lar, bac›m a¤lar, sa¤d›c›m a¤lar,

Beylerbeylerinin saf durdu¤u,

Pembe yeldirmeli k›zd›r vuruldu¤un,

Sefer namazlar› k›ld›¤›n›z,

P›nar baﬂ›nda buldu¤un,

Edirne nerde, Selimiye nerde?

P›nar baﬂ›nda b›rakt›¤›n…

Dal gibi da¤ gibi pehlivanlar›n güreﬂti¤i
Sarayiçi, K›rkp›nar nerde?

Sivas seslenir, Kars seslenir, Muﬂ uyan›r,

Tu¤ral› toplar›n geçti¤i,

Belgrad’da kale burçlar›nda…

Sular›n süsü,

Buna can m› yeter, yürek mi dayan›r;

Meriç köprüsü?

Kale burçlar›nda Konya,

Sipahiler, yeniçeriler,

Kale burçlar›nda Karaman,

Tu¤lar, kavuklar,

Kale burçlar›nda Mu¤la,

Gürzler, m›zraklar, kalkanlar,

Bahçe bahçe, çiçek çiçek,

Sancaklar, bayraklar, niﬂanlar,

Meydan meydan, duman duman,

ﬁehitler, gaziler nerde?

Düﬂe gelir, dile gelir, gönüle gelir…

Zaferler, ﬂanlar nerde?

Uyan Ali Paﬂa uyan,

Bir özlem kadar eskiydin,

Padiﬂahtan gelmiﬂ ferman,

Bir özlem kadar yeni!...

Ak›nc›lar yola ç›km›ﬂ

Belgrad kalesinde Ali Paﬂa,

Bir ünlü donanma geçiyor bak,

Taﬂtan bir mezar içinde uyur;

Atlas yelkenleriyle Tuna’dan!...

Belgrad kalesinde Ali Paﬂa,
Mumlar› yanmayan bir türbede,

Bilir misin Zigetvar’›, Mohac›?

Kimsesiz ve unutulmuﬂ durur;

Macar ovalar›ndan geçtin mi?

ﬁimdi Ali Paﬂa’n›n toplar› yok;

Kentler içinde, ülkeler içinde

Ali Paﬂa’n›n Rimski Bunar’dan içen yi¤itleri,

Viyana’y› seçtin mi?

Tozu dumana katan atlar›,

Sular da sular içtin mi?

Serdengeçtileri, mehterleri,

Ölümden beter, ayr›l›ktan ac›?

Vezirleri, sultan› yok,

Preveze’de sevindin, Plevne’de üzüldün mü?

Mührü yok, ferman› yok;

Gördün mü bozgunlar, bozgunlar,

Cübbesi, seccadesi,

K›ﬂlar, k›tl›klar, açl›klar,

Tesbihi, Kur’an› yok;

Her ﬂeylerin kül oldu¤u,

S›rmalar›, niﬂanlar›,

Kalplerin, yüzlerin soldu¤u,

K›l›çlar›, kaftanlar›,

Yang›nlar, yang›nlar gördün mü?

Gücü yok, derman› yok…

Ka¤n›lar ve çürük arabalar içinde aç,
‹htiyar kad›nlar›n haydad›¤›,

Belgrad kalesinde Ali Paﬂa,

Hasta gelinler ve donmuﬂ çocuklarla bir,

Taﬂtan bir mezar içindedir.

Yoksul Anadolu’ya döndün mü,

Belgrad kalesinde Ali Paﬂa

K›r›k dökük, paramparça

Topra¤a, nehirlere akm›ﬂ

Balkan harplerinde iki büklüm,

Ve eski rüzgârlara sinmiﬂ

Elsiz, ayaks›z ve baﬂs›z

Fetih günlerindedir…

Bir orduya üzüldün mü?
Bizimle miydin ‹nönü’de, Sakarya’da?

Uyan Ali Paﬂa, uyan!

Bilirim biliyorum ki ilk girendin

Padiﬂahtan gelmiﬂ ferman,

Kurtuluﬂunda ‹zmir’in o gün;

Ak›nc›lar yola ç›km›ﬂ,

Yan› baﬂ›nda, ruhunda, kafas›nda

Bir ünlü donanma geçiyor bak

‹çindeydin Atatürk’ün…

Atlas yelkenleriyle Tuna’dan!...

Ve sonra
Urumeli türkülerinde bulduk seni,

1962 (Orhan ÜLKÜLÜ)

Not: ﬁiirde ad› geçen Mora Fatihi Damat Ali Paﬂa’n›n ve iki Osmanl› Paﬂas›n›n gömülü oldu¤u türbenin 2003 y›l›nda
Türkiye’nin Belgrad Büyükelçili¤i ve baz› iﬂadamlar›n›n katk›lar›yla onar›lm›ﬂ oldu¤unu büyük bir mutlulukla yeni
ö¤rendim. Türk milletinin kahraman evlatlar›na göstermiﬂ oldu¤u bu vefa övgüye de¤er bir kadirﬂinasl›kt›r.

