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Prof.Dr.ALÿý ÿýELÿýK GAZÿýANTEP'TE ÿýDÿý

Aktan ÿýahan, Tuesday 06 January 2009 - 21:32:06

Karadeniz Teknik ÿýniversitesi Fen-Edebiyat Fakÿýltesi Tÿýrk Dili ve Edebiyatÿý Bÿýlÿýmÿýnde
ÿýÿýretim ÿýyesi ve Bÿýlÿým Baÿýkanÿý Prof.Dr.Ali ÿýelik Gaziantep'te ÿýepni Kÿýltÿýrÿý ÿýzerine
araÿýtÿýrmalarda bulundu. Tÿým hayatÿýnÿý Oÿýuzlarÿýn Gÿýkhan'a baÿýlÿý ÿýepni kÿýltÿýrÿýne
Vakfetmiÿý olan Prf.Dr.Ali ÿýelik , ÿýepniler ÿýzerine sayÿýsÿýz yazÿýlÿý kaynaklara imza
atmÿýÿýtÿýr.

Yusuf Dede Karkÿýn ve Musa'i Kazÿým postlarÿýnÿýn Dedeleri sayesinde inanÿý kimliÿýini
bÿýlgede koruyabilmiÿý olan ÿýepniler , iÿýine kapalÿý bir hayat sÿýrdÿýrmesi sebebi ile de Tarihi
dokuyu en az kayÿýpla gÿýnÿýmÿýze taÿýÿýyabilmiÿý nadir topluluklardan birisidir.
ÿýepni toplumunun Anadolu'nun her yÿýresinde var olduÿýu ve kÿýltÿýrel yapÿýsÿýnÿýn
bozulmadan gÿýnÿýmÿýze taÿýÿýnmasÿý ile Oÿýuz Tÿýrk toplumu hakkÿýnda daha gerÿýekÿýi
bilgilere ulaÿýÿýlabilmesine yardÿýmcÿý olduÿýunu sÿýyleyen Prof.Dr.Ali ÿýelik , bu kÿýltÿýrÿýn
yapÿýlacak ÿýalÿýÿýmalarÿýn gelecek yÿýzyÿýllara mutlaka taÿýÿýnmasÿý gereken kodlar olduÿýun
ÿýnemle vurguladÿý.
Gaziantep Merkezinde, Yusuf Dede Karkÿýn Dedelerinden Ali Dede ( Kocaakÿýa ) ile
birlikte yapÿýlan sÿýcak dost sohbetlerne
Gaziantep ÿýniversitesi Tÿýrk Dili ve Edebiyatÿý Bÿýlÿýmÿý kayÿýtsÿýz kalmamÿýÿý deÿýerli
Akademisyen Mustafa Gÿýltekin'de ÿýepni tarihinin kodlarÿýnÿýn yazÿýlmasÿýnda bizlerle
birlikte olmuÿýtur.

Milelis Kÿýyÿý Ziyaret Alanÿý ( Seyit ÿýbrahim ÿýelebi Tÿýrbesi ) , Sarÿýlar Kÿýyÿý ( Kel Mehdi
Tÿýrbesi ), Yarÿýmca ( Balÿýklÿý Gÿýl ), Kuzuyataÿýÿý Hacÿý Kÿýreyÿý ve Seydi Kÿýreyÿý
Ziyaretlerinde araÿýtÿýrmalarda bulunan Prf.Dr.Ali ÿýelik'e ziyareti sÿýrasÿýnda, Ali Aktan
ÿýahan ve Gaziantep ÿýniversitesinden Dÿý.Dr. Mustafa Gÿýltekin, ÿýskender Korkmaz, ÿýnal
ÿýenkaya ve Alperen Enes ÿýahan eÿýlik ettiler.

Yukarÿý Kayabaÿýÿý Musa'i Kazÿým postundan Nadir Keskin'in evinde misafir olan Prf.Dr.Ali
ÿýelik ile Mehmet Keskin ( Mamey Dede ) 'nin sohbetlerinde, masaya yatÿýrÿýlan ÿýepni
kÿýltÿýrÿý ve Cem Tÿýrenlerine ait bilgi alÿýÿýveriÿýi ile bir ÿýok soru cevap buldu. Yakÿýn bir
zaman sonra bir ÿýok eserine bir yenisinin daha eklendiÿýi mÿýjdesini veren Prf.Dr.Ali ÿýelik ,
ÿýepni Kÿýltÿýrÿýnÿýn yapÿýsÿý ve gÿýzelliÿýi hakkÿýnda yapÿýlan ÿýalÿýÿýmalara hiÿýbir zaman n
konulamayacaÿýÿýnÿý ifade etti.

Yapÿýlan sÿýyleÿýilerde , Tÿýrkmen ÿýepni Kÿýltÿýrÿýnÿýn yok edilemez dokusunun , Anadolu'nun
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her kÿýÿýesinde yaÿýamaya devam ettiÿýi sonucu ÿýÿýktÿý ve Birlik , beraberlik ve kardeÿýlik
ÿýzerine gÿýzel ve anlamlÿý mesajlar verildi.

ÿýepni kÿýylerimizin gelenek , gÿýrenekleri hakkÿýnda alÿýnan ÿýn bilgi sonrasÿý saha
ÿýalÿýÿýmalarÿý iÿýin kÿýylere gittik. Sÿýrasÿý ile aile kurumu tÿýrkÿýler ve deyiÿýler , dÿýÿýÿýn , ÿ
defin , yemek , askerlik gibi konularda yapÿýlan sÿýyleÿýiler , yaÿýamaya devam eden saygÿýn
ÿýepni kÿýltÿýrÿýnÿýn binlerce yÿýllÿýk dokusunun , Gaziantep ÿýepnileri tarafÿýndan korunduÿýu
ve korunmaya devam edeceÿýinin bir ispatÿý olmuÿýtur.
Prof.Dr.Ali ÿýelik , Vilayet'i ÿýepni'den getirdiÿýi sÿýcacÿýk sohbetleri ile dost ve akraba
Karadeniz ÿýepnileri hakkÿýnda bilgiler sunarak kÿýltÿýrel dokunun kaynaÿýmasÿýnda ÿýnemli
bir katkÿýda bulunmuÿý oldu.

Yukarÿý Kayabaÿýÿý Kÿýyÿýnde , Musa'i Kazÿým Postu Sahipleri Mamey Dede (Keskin) ve
Nadir Dede ( Keskin ) tarafÿýndan aÿýÿýrlandÿýk. Sohbet ve ÿýaylarÿýn lezzetinde gÿýzel bir
gece oldu. Musa'i Kazÿým Postunun Gaziantep'ten ÿýepni Kÿýylerine bir kÿýsÿým Taliplerle
gÿýÿýÿý , bÿýlge de birlik olunmasÿý , Seyit ÿýbrahim ÿýelebi Hazretleri , Hacÿý Kÿýreyÿý ve Ailesi
ÿýepni Mÿýziÿýi ve Tÿýrkÿýleri , ÿýrf Adet ve Gelenekler , Mamey Dedemizin Musa'i Kazÿým
Duasÿý ve Nadir Keskin Dedemizin Sazÿý Sÿýzÿý Prof.Dr.Ali ÿýelik'i hayli etkilemiÿýti. ÿýok
sÿýcak dostluklarÿýn temelleri atÿýlmÿýÿý oldu.

Hasanoÿýlu ve Kÿýzboÿýan kÿýylerinde Muhtar tarafÿýndan aÿýÿýrlanÿýlan Karadeniz Teknik
ÿýniversitesi ve Gaziantep ÿýniversitesi ÿýÿýretim gÿýrevlileri, halk ile sÿýyleÿýilerinde oldukÿýa
keyifli saatler yaÿýadÿýlar. Kÿýltÿýrel mirasÿýn en etkili aktarÿýmÿý olan sÿýzlÿý anlatÿým halkÿýmÿ
tarafÿýndan misafirlerin zihinlerine nakÿý edildi. Bu arada gittiÿýi her yerde ÿýocuklara karÿýÿý
olan sevgisi gÿýzlerden kaÿýmayan Prof.Dr.Ali ÿýelik , bir anda yaÿýÿýa kÿýÿýÿýk olan ÿýepnilerin
sevgili dedesi oluverdi.
Prof.Dr.Ali ÿýelik ile ÿýepni ÿýzerine yapÿýlan ÿýalÿýÿýmalara devam ederken , Gaziantep
ÿýniversitesi Fen Edebiyat Fakÿýltesi Tarih Bÿýlÿýmÿý Baÿýkanÿý Akademisyen Sÿýleyman
ÿýnÿývar bizlerle oldu. Saatler sÿýren ÿýepni Kÿýltÿýrÿý ve tarihi ÿýzerine yapÿýlan sohbetler
sonrasÿýnda daha ÿýok ÿýalÿýÿýmanÿýn gerekliliÿýi , ana fikir olarak kendisini ortaya koymaya
baÿýlamÿýÿýtÿý.

Yarÿýmca Balÿýklÿý Gÿýlde halk ile yapÿýlan sÿýyleÿýiler sonrasÿýnda Dilek Aÿýaÿýlarÿýna birlikte
Niyaz ve Dualar ederek Murat Bezleri baÿýladÿýk. Hepimizin ortak dileÿýi ise ÿýepni
Kÿýltÿýrÿýnÿýn yarÿýnlara bozulmadan taÿýÿýnmasÿý ve kÿýltÿýrÿýmÿýzÿýn gÿýzelliklerinden diÿýe
toplumlarÿýnda yÿýzyÿýllarca olduÿýu gibi bundan sonrada faydalanabilmesi idi.
Ali ÿýelik Kimdir ?
05.08.1946 tarihinde Erzurumÿýun ÿýspir kazasÿýnda doÿýdu. ÿýlk ve ortaokulu Hasankaleÿýde,
liseyi Erzurumÿýda bitirdi. Erzurum Atatÿýrk ÿýniversitesi Edebiyat Fakÿýltesi Tÿýrk Dili ve
Edebiyatÿý Bÿýlÿýmÿýnden mezun olduktan sonra, 1972ÿýde ÿýÿýel Mut Lisesiÿýnde edebiyat
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ÿýÿýretmeni olarak gÿýreve baÿýladÿý. 1976ÿýda Trabzon Fatih Eÿýitim Enstitÿýsÿýne tayin edildi.
1981ÿýde Milli Eÿýitim Bakanlÿýÿýÿýnÿýn aÿýtÿýÿýÿý sÿýnavÿý kazanarak, Bakanlÿýklar Arasÿý Or
Kÿýltÿýr Komisyonu tarafÿýndan yurt dÿýÿýÿýndaki Tÿýrk ÿýocuklarÿýnÿýn eÿýitim ve ÿýÿýretimini
yÿýrÿýtmek ÿýzere Almanyaÿýya gÿýnderildi. Altÿý yÿýl bu ÿýlkede gÿýrev yaptÿýktan sonra 1987ÿý
Tÿýrkiyeÿýye dÿýndÿý ve KTÿý Fatih Eÿýitim Fakÿýltesi Tÿýrk Dili ve Edebiyatÿý Eÿýitimi
Bÿýlÿýmÿýnde ÿýÿýretim gÿýrevlisi olarak ÿýalÿýÿýmaya baÿýladÿý. 1988ÿýde Erzurum Atatÿýrk
ÿýniversitesi Sosyal Bilimler Enstitÿýsÿýnde baÿýladÿýÿýÿý doktora ÿýalÿýÿýmasÿýnÿý 1993ÿýte
tamamlayarak Edebiyat Doktoru unvanÿýnÿý aldÿý. 1994ÿýte Yardÿýmcÿý Doÿýent, 1996ÿýda
Doÿýent, 2003ÿýte Profesÿýr oldu. Hÿýlen KTÿý Fen-Edebiyat Fakÿýltesi Tÿýrk Dili ve Edebiyatÿý
Bÿýlÿýmÿýnde ÿýÿýretim ÿýyesi ve Bÿýlÿým Baÿýkanÿý olarak gÿýrevine devam etmektedir.
Prof. Dr. Ali ÿýelikÿýin Tÿýrk Halk Bilimi ve Halk Edebiyatÿý ile ilgili ÿýok sayÿýda eseri
bulunmaktadÿýr.
Evli, iki ÿýocuk ve beÿý torun sahibi olan Prof. Dr. Ali ÿýelik iyi derecede Almanca
bilmektedir.
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