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SÖZ BA I

Zengin bir folklorik ve etno rafik malzemeye sahip olan 
Akdeniz Bölgemizde yer alan, Hatay li K r khan ilçesine ba l  
Ceylanl  köyü Türkülerini derlemek, bunlar  s n fland r p analiz 
etmek hem Türk halk biliminin çok az olan bu alandaki çal malara 

bak m ndan yeni bir yala m sergilemek, hem de Türk millî 
kültürünün bütünlü ü içerisinde bumalzemenin Halk Edebiyat  
hazinemize kazand rmak, ana hareket notam z olmu tur. Ayr ca, 
sözlü gelene imizin Ceylanl  köyünde daha ön planda görülen 
türkülerinin canl  ta y c s  ya l  kaynak ki ilerin bir k sm  hayatta 
iken, onlar n zamana yenik dü meden tesbiti bizce öncelik 
ta maktad r. 

Ayn  yörenin bir ferdi oldu um için, derleme çal mas  
yaparken kaynak ki elerle irtibatta zorlanmad m. Köyü daha 
önceden tan yan ve bir süre köyün yak n n ndaki Alan Yaylas ’
ikamet etmi  olan arkada lar mla köy muhtar n  ziyaret ettik. Köy 
muhtar n n tavsiyesine uyarak önce, incelememize konu olan 
â klar n aileleri ile k sa bir mülakat yapt k. Kaynak ki ilerin yak n 

göstermeleri neticesinde konuyla ilgili olan di er ki iler 
hakk nda bilgi toplama f rsat n  elde ettik. Daha önceden tespit 
etti imiz dört â ktan üçünün yak n zamanda vefat etti ini birinin 
de çok ya l  oldu unu ö renince bu türküleri, kaynak ki ilerin 

f zas ndan, kay t yapabildi imiz kadar yla almaya çal t k. 
Kaynak ki ilerden birkaç  topluluk içerisinde türkü söylemekten 
kaç nd . Bu ki ilerden birine türkü söylettirdi imizde di erleri de 
cesaretlenip, hat rlad klar  türküleri okudular. Onlar  dinlerke
ayn  zamanda kasete alm  olduk. Bu çal man n d nd
ya ayan â k Kul Abdullah ile birebir çal p türküleri kayda ald k.
Ceylanl  köyündeki türkülerin büyük bir k sm n n yak c s  bellidir. 
Bunlar â klard r. Ceylanl  köyü â klar  iir söyleme e, ‘‘türkü 
yakmak’’ demektedir. 

Haz rlam  oldu um kitab n “Birinci Bölümü”nde köyün fizikî 
çevresi içinde yer alan bitki örtüsü, yer özellikleri ve hayvan 
türleri; tarihî çevre içinde Türklerin yöreye ilk geli leri, Türk 
dönemi ve son durum incelenmi tir. 



“ kinci Bölüm” içinde köyün be erî, sosyal ekonomik yap s  
içinde nüfus hareketleri, nüfus da l m , ya ay  biçimleri, tar m, 
beslenme, giyim ku am, ticaret, aile yap s , töre ve e itim 
ö retim ve ileti im düzenleri incelenmi tir. 

“Üçüncü Bölüm”de K r Reyhanl  türkmenlerinde â k 
tarz  iir gelene i içinde temsilcileri, gelene in ya at lmas  ve 
â klar n iirinde dil ve üslûp özellikleri anlat lm t r. 

“Dördüncü Bölüm”de türkeler, konular na, ekil yap s na ve 
temalar na göre tasnif edilmi tir. 

“Be inci Bölüm”de dört â n hayat , kaynak ki ilerin vermi  
olduklar  bilgilere göre yaz lm t r. 

“Alt nc  Bölüm”
kaynak ki ilerin kimlikleri ve kaynak ki ilerden derlenen metinler 
bulunmaktad r. 

“Yedinci Bölüm”de dört â n söylemi  oldu u türküler
s ras yla yer almaktad r. 

Metinde geçen kelimeler “Sözlük” k sm nda alfabetik olarak 
verilmi tir. “Bibliyografya” tezimin son k sm n  te kil etmektedir. 
Burada da incelememizde yararland m z eserlere yer 

Daha önce de söylenmi  oldu u gibi bu alanda yap lm  
çal malar çok azd r. Hatay folkloru ile ilgili ara t rma yapan 

“Hatay iiri Antolojisi” 
adl  kitab nda Ceylanl  köyü â klar n n birkaç iirine yer vermi  
ve birkaç makale yazm t r. 

Malzemeleri temin etti im Ceylanl  köyü
ki ilere, ara t rmac  yazar Mehmet Tekin’e ve Dan man Hocam
Say n Hocam Prof. Dr. sa Özkan Bey’e te ekkür etmek, benim 
için zevkle yerine getirilmesi gereken bir borçtur

Çoruh Üniversitesi



B R NC BÖLÜM

F Z KÎ VE TAR HÎ ÇEVRE

1. 1. F Z KÎ ÇEVRE

1. Yer Özellikleri

Ceylanl  köyü, Akdeniz Bölgesinin Hatay line ba l , K r khan
lçesinin bir köyüdür. Konum olarak K r khan Hassa asfalt  

üzerinde, yolun bat s nda bir vadi içerisinde bulunmaktad r.
Verimli bir ova olan Amik Ovas  ile bat s nda bulunan Amanos 
da  aras na s k m t r. 

Köyün jeolojik yap s , yer bilimleri terminolojisine göre kemer 
eklinde (antiklinal) olup, çekirde ini ilk ça a (pelezoik) ait 

kütleler; örtülerini ise kireç ta lar  (kalker) te kil etmektedir. Bu 
sebeple köyün bat s nda olan yerler tar ma elveri li de ildir. 

1.1.2. Bitki Örtüsü

Ceylanl  köyünün tabii bitki örtüsü fundal k, me e ve çam 
te kil etmektedir. Geni  bir alana yay lm  olan Ceylanl  köyünün
E mi ek yaylas nda ise makiler ço unluktad r. Maki, 4
boyunda bodur, yaprakl  bitkiler toplulu unun genel ad d r. 
Makiyi te kil eden a aç türle

hymus vulgaris), lavanta çiçe i 
Bu gibi bitki örtüleri

deniz seviyesinden 800 metre yükseltilere kadar görmek 
mümkündür. 

Ceylanl  köyünün iç taraf  ve yaylar n n co rafi yap s  tar ma 
elveri li de ildir. Bu sebeple tarla açmak için ormandan a aç 
kesilmez. Bu yüzy l n ortalar na kadar a r  otlatma dolay s yla 
hayvan sürülerinin vermi  oldu u zarar oldukça fazlad r. 

1.1.3. Hayvan Türleri

Ceylanl köyünde ehli hayvan tür ve say s  fazla de ildir. Her 
evin kendi ihtiyac  olan ya  ve sütü kar layabilecek miktarda 
besledikleri birkaç inek, koyun veya keçi bulunmaktad r. Yaban 
hayat  bak m ndan ise, köyün mücavir alan  pek zengin de ildir. 



1.2. TAR HÎ ÇEVRE 

1. Türklerin Yöreye lk Geli i

Ceylanl  köyünün tarihini incelerken, köye çok yak n olan
 Sak ad ndaki kalenin tarihî konumu ara t rmalar m za 

yard mc  olmu tur. Ceylanl  köyü ve havalisi, ilk defa Selçuklu 
komutan  Süleyman ah taraf ndan fethedilmi tir Süleyman ah, 
fethetti i bu yerlerin muhafazas  için M s r Fatimileri ile ittifaka 
girmi , böylece 1085 y l nda Türkiye Selçuklular  Devletinin 
s n rlar  belli olmu tur k Ovas nda hayvanc l k ve ziraatla 
me gul olan Türkmenler, Ceylanl  köyünü yayla yeri olarak 
kullanmaya ba lam  olmalar  muhtemeldir. 

Ceylanl  köyü havalisi uzun süre Selçuklular n elinde kald ktan 
sonra 1153 y llar nda Bizans mparatoru Renaud taraf nda
al n r dinî ve askerî bir tarikat özelli ini ta yan Templier 
ovalyelerine verilir. ovalyeler, Antakya yak nlar ndaki ve Amik 

Gölü’nün do usuna yerle mi  olan Türkmen a iretlerine 1237 
y l na kadar taarruz eder. Buna k zan Halep emiri, Templier
ovalyelerinin elinde bulunan Darb  Sak kalesini sava arak geri 

al r

Ceylanl  yöresi bir süre Ermenilerin eline geçmi se de bu 
durum k sa sürmü tür. Baybars 1628 y l n n A ustos ay nda kaleyi 
tekrar geri al r. Bu tarihten itibaren Türkmen Av ar yerle

 Sak, “derb” “darb” (el darb), Arapça “geçit, yol” anlam nda bir 
kelime olup, Roma ülkesine giden yollar  ifade eder. “sak” kelimesi geçit anlam na 
gelmektedir. Buna göre “Darb-  Sak”, da  ete inden geçen yol ya da yamaçtaki 
yol anlam ndad r.

Sevim, Ali. (1989), Türkiye Tarihi, TTK Yay nlar , s. 105.

Runciman, Steven. (1992), Haçl  Seferleri Tarihi, Ankara: TTK Yay nlar , C. II, 



2. Türk Dönemi

Baybars, bu yöreye Av arlar n bir kolu olan ve sekiz obadan 
meydana gelen Gündüzlü a iretini yerle tirir. K r khan
aras nda bulunan ve Karama ara öyünden itibaren kuzeye do ru 
uzanan bölgede oturan bu a iretin yerle ti i yerler bugün de 
“Gündüzlü” ad yla an lmaktad r. Ceylanl  köyünden geçen dereye 
halk, bugün bile , “Gündüzlü Çay ” Ayn  yörede 
ya ayan Özero ullar , Memluklulara kar  ayaklan p Antakya’y  
geri alm sa da 1411 y l nda Halep valisine yenilmi  ve Am k 
Ovas n  Gündüzo ullar na b rakm t r.

Ceylanl  köyü, Osmanl  döneminde Kaza i Gündüzlü ad n  
ald . Osmanl  Devleti’nin son dönemlerinde bu yöre Belan 
(Beylan) kazas  s n rlar  içinde yer al yordu. Zamanla bu bölge, 
güçlü sahipleri olmad  için önemini yitirmi , idarî kay tlar ve 
tahrir defterleri d nda adlar  neredeyse an lmaz olmu tur Bugün 
bile ekonomik olarak, Ceylanl  yöresine çok önem verildi i 
dü üncesinde de ilim.

Yörede 18. ve 19. yüzy llarda a iret kavgalar e kiyal k 
ve birçok h rs zl k vak’alar  oldu undan 1865 y l nda 

asayi i sa lamak için. bu bölgeye F rka i slahiye gönderilmi  ve 
düzen yeniden kurulmu tur. A iretlerden bir k sm n n davran lar  
devlete isyan niteli inde oldu u için Dervi  Pa a kumandas ndaki 

bölgede bulunan birçok a ireti slah etmi ; slah 
olmayan a iretler ise süresiz olarak Ni ’e sürgüne gönderilmi tir

Hatay’ n jeopolitik önemi, stratejik önemi, yer alt  kaynaklar  
ve zengin tar m ürünlerinin yeti mesi, Fransa’n n ilgisini çekmi , 
bu zenginliklere ula mak için belki de elindeki tek koz olan 
Ermenileri bahane etmekten ve Ermeniler üzerinden politikalar 
yürütmekten kaç nmam t r. Hatay topraklar n n yan  s ra Suriye 

i Bestamî, Antakya, s. 84.

Sökmen, Tayfur. (1978), Hatay’ n Kurtulu u çin Harcanan Çabalar, Ankara: 
TTK Yay nlar , s. 16.



Çukurova topraklar nda da yay lmac  emellerini 
gerçekle tirmek isteyen Fransa, Suriye ve Çukurova topraklar  
aras nda bir köprü görevi gören ve skenderun körfeziyle deniz 
ula m nda ve ticaretinde önemli bir yere sahip olan Hatay’a 
mutlaka sahip olmak istemi tir. klimin sa lad  nimetler 
do rultusunda tar m alanlar n n verimlili i ve geni li i, Amik 
ovas n n pamu u, tah l ürünleri, bostan  yine Erzin ve Dörtyol 
ovalar n n turunçgilleri ve daha birçok ürünü Fransa’n n i tah n  

tm t r.

I. Dünya Sava  s ras nda, ya ad klar  çevrede büyük 
huzursuzluklara yolaçan Ermenilerin di er mahallelere sevk ve 
iskan  için Tehcir Kanunu ç kart lm t . Olaylara kar mayan 
Ermeniler bu durumdan ho nut de ildi. Ama aradaki huzursuzluk 
onlar  da etkiledi i için gitmeleri gerekiyordu. Çünkü kan 
davalar n n olaca  onlara iletilmi ti. Bo alt lmas  istenen yerler 
aras nda skenderun, Belan, Cisru u ur, Antakya kazalar  ile 
köyleri ve kasabalar  da vard

Ermeni mezalimini ya am  olan, Ceylanl  köyü â klar ndan 
Kul Abdullah, çok eziyet gördüklerini, ve köy içinde Türklerin 
Ermeniler taraf ndan keyfi olarak 
de ortada b rakt klar n  anlatmaktad r.

Hatay Devleti, 10 ay 26 gün ba ms z olarak kald ktan sonra 
23 Temmuz 1939’da Anavatana kat lm t r. Bu arada Hatay içinde 
bulunan halk aras nda Anavatana kat lmayla ilgili büyük 
tart malar ç km t r. Ceylanl  köyü halk na yanl  aktar lan 
bilgiler sonucu halk, Anavatana kat lmak istememi tir. Bir süre 
halk nezdinde dinî kimlik millî kimli in üzerinde 
de erlendirilmi se de o dönemin köy imam  brahim Hakk  
Konyal  (Sefil Molla)’n n gayretleri ile bu tutuma son verilmi  ve 

birle me yoluna gidilmi tir . 

                                                           

Hatay Nas l 
Türk Tarih Kurumu Bas mevi, s. 192.



K NC BÖLÜM

BE ERÎ, SOSYAL VE EKONOM K YAPI

1. BE ERÎ DURUM 

1. Nüfus Hareketleri

Ceylanl  köyünün nüfusu, son say ma göre (1990) 2332’
Köyün nüfusu incelenirken geçici sebeplerle köy d nda bulunan 

köyle ilgisini kesen bu say n n d nda 
tutulmu tur. 

öyde ya ayan d m z bilgiye göre 1993 y l nda 
köy d nda ya ayanlar n hane say s  öyledir:

K r khan

skenderun (Denizciler)

Suudî Arabistan

Ceylanl  köyünün nüfus hareketlerini gözden geçirdikten sonra 
u sonuçlara varmaktay z: 

Ceylanl  köyü d ar ya göç veren köydür. 

. Göç edenlerin ço u ekonomik sebeplerle ayr lmaktad r. 

. Göç edenlerin büyük k sm  gittikleri kasaba, ehir ve 
memleketlere daimî olarak yerle mi tir. 

. Yörede en çok nüfus çeken yer skenderun ve K r khan 
ilçeleridir. Di er yak n olan ilçe Reyhanl ’ya göç çok azd r.



2. Nüfus Da l m

Ceylanl  köyünde kazançlar  ve sofralar  
topluluk bir evi olu turmaktad r. Bu evde ortalama olarak 6 ki i 
oturmaktad r. 1 990 say m na göre 2 232 ki iden olu an nüfusun 

081’ini erkek; 1 151’ini bayanlar olu turmaktad r. 

2. YA AYI  B Ç MLER

Ceylanl  köyü halk  önceleri toprak örtülü, tek odal  
meskenlerde otururlard . Damda hu  ad  verilen yuvarlak ta tan 
olu an ve damdaki topra  düzeltmeye yarayan bu alet devaml  
dam n üzerinde kal rd . Tek odadan ibaret olan evin bir taraf nda 
insanlar ya ar di er bir taraf nda da hayvanlar bar n rd . Böylece 
hayvanlar n oday  s tmalar  gözetilirdi. Böylece önemli bir geçim 
kayna  olan hayvanlar, s nmada da aktif role sahip olmu tur. 
Günümüzde halk, tek odal  ve tavan  toprak olan meskenleri 
b rak p çok odal  meskenlere yönelmi tir. Çok odal  meskenler, 
hu  denilen çad r biçiminde yap lan barakalardan olu maktad r. 

Ceylanl  köyünde iki yerle im yeri vard r. Birincisi ilk 
yerle im yeri Pe ler denilen Gündüzlü çay n n kenar d r. kincisi 
ise, sonradan yap lan ve köyün Am k Ovas na yak n olan k s md r. 

Köy halk , konar göçer aile vasf n  ta maktad r. Ekinlerini 
toplama vakti, köyün E mi ek yaylas na ç k p ekinlerini 
toplad ktan sonra da tekrar Ceylanl  köyüne dönerler. Köy halk

1960’l  y llardan sonra Amik Ovas ’nda zir
yapmaya yönelmi tir. O zamanki hükümetin bu yönelmeye katk s  
olmu tur.  

Yayla yerleri olan E mi ek ve Alan’a bu tarihten sonra 
yaln zca dinlenmek için gitmektedirler. Çok çal kan ve giyim 
ku ama önem vermey Ceylanl  köyü halk n  çevre köylerden 
pek sevmezler. Zirâ, köy halk  kendi ihtiyaçlar n  kendi 
muhitlerinde halleder ve di er köylerle pek irtibatta bulunmazlar. 



2.3. EKONOM K YAPI

2.3.1. Tar m

ar m, bitkisel ve hayvansal ürünler elde etmek için pra  
i lemeyi ve hayvan yeti tirmeyi içeren etkinliklerin tümüdür
Tar mla ilgili i ler dünyan n birçok bölgelerinde binlerce y l 
öncesinden pek farkl  olmayan yöntemlerle yürütülürken, 
baz lar nda ileri teknoloji içeren, makinele mi  tekniklere 
dayand r l r. artlardaki çok yönlü geli melere 
kar n dünyada tar m sektöründe çal anlann say s  ekonominin 
di er dallar ndaki toplam i gücünden fazlad r.

Ceylanl ’da ikamet eden aileler tar m ile geçimini 
sa lamaktad r. Köyün iç k sm nda her ev

birer bahçesi vard r. Bu bahçelerde her aile, kendi 
sebze ve meyve ihtiyaçlar n  kar lamaktad r. 

Menderes hükümetinin 20’ er dönüm tarla vererek tar ma 
yöneltti i Ceylanl  köylüleri, daha sonra, kom u köylerden de 

azi sat n almak suretiyle topraklar n  geni letmi lerdir. Köy 
halk n n sat n ald  arazilerin bulundu u köyler ve miktarlar  
öyledir:

Do uayranc  Köyü

Karasu Çay  kenar

Güzelce Köyü

Ceylanl  köyü

                                                           
Bu rakkamlar 1993 y l na göre verilmi tir.



Bu duruma göre Ceylanl  köyü halk n n ekip biçti i ve kendi 
mülkü olan arazi, 700 hektard r. 

Köy halk n n arazilerinin artmas n n bir di er sebebi de 
yurtd na giden i çilerin dönü lerinde kazand klar  paralarla tarla 
sat n almalar d r. 

Köyde 150’ye yak n traktör vard r. Toplan lan hasat, bu 
traktörlerle kooperatiflere ta n r.

Köyhalk  kendi ihtiyaçlar n , bahçelerinde yeti tirmektedir. 
K  için de incir (yemi ), üzüm, koz (ceviz) kurutulur; sand k ve 

. Yemeklik ya  ihtiyaçlar n  da 
ah rlar nda besledikleri inek, koyun veya keçilerden tedarik 
ederler. Kazanlarda kaynat lan etin suyu ile pi irilen bulgur a  en 
sevillen yemektir. Bununla birlikte dö me a  ve tarhana; dü ün ve 
bayramlarda üzümün kaynat larak koyula t r lm  suyu olan 
pekmez yap l r. Yaz n serinlemek maksad yla da erbet içilir. 

Yukar da görüldü ü gibi, beslenme için yap lan yemekler 
mahalli yemeklerdir. Bahçelerinden gelen gelir ile yemek 
ihtiyac n  kar layan köy halk  ayn  zamanda temiz
halkt r. 

3.3. Giyim Ku am

Köyde erkekler, alvar, cepken ve gömlek; bayanlar ise ba  
bahçe i leri ile u ra rken alvar, dolama; i  yapmad  
zamanlarda ise elbise giyerler. Hiçbir kad n veya k z çocu u köy 
içinde dola rken veya ev içinde bulunurken ba  aç k ekilde 
görülmez. Ba na bir e arp ba lar. Dü ün veya bayram gibi özel 
günlerde halk yine ayn  tür k yafetleri giyer; fakat temiz olmas na 
önem verilir. Ya l  olan erkekler, camiî önlerinde beklerken, 
namazda kulland klar  “tellik” ad verilen ba l  takar ve ezan 

Ceylanl  köyünde 1900’lü y llarda çevrede kireç ocaklar  
aç lm t r. Bir ocak kireç elde edebilmek için, çam a ac n n 
kurular ndan ve ç ralar ndan 70 hayvan yükü odun getirilip 



y lmas  neticesinde köyün etraf nda bulunan ormanl k alan 
bilinçsizce katledilmi tir. Bu durumda köy ve civar nda, daha önce 
zengin bir kaynak durumunda olan ormanl k alan yerini ç plak bir 
görünüme b rakm t r. 

Halk n büyük ço unlu u daha önce de söylenildi i gibi k
yeti tirmi  oldu u ürünleri K r khan ilçesine götürür ve satar. 
Zeytin a açlar  halk n geçim kaynaklar nda önemli bir yer tutar. 

Ba  ve bahçesi olmayanlar ise, köy d na çal mak için 
göndermi  oldu u çocuklar ndan gelen para ile geçinir. 

Köyün do u taraf ndaki arazilere umumiyetle pamuk ve 
bu day ekilir. Halk, bu ürünleri kamyon veya traktörlerin arkas na 
ba lad klar  römorklar vas tas yla kooperatiflere ta r. Köyde 
ta ma i i yapan dört kamyon vard r. Köyde tah llar  un haline 
getirmek için kurulan iki de irmen bulunmaktad r. Çevre 
köylerden bu de irmene bu daylar getirilip ö ütüldükten sonra un 
olarak hayvan s rt nda yeniden köylere götürülür. 

2.4. A LE YAPISI

e Düzeni ve li kileri

Ceylanl  köyünde hane halk  anne, baba, o ul ve gel
küçük torunlardan mürekeptir. Köyde çekirdek aile say s  azd r. 
Erkek evlatlar, baban n sa l nda haneden pek ayr lmazlar. Erkek 
çocuklar, evlendikten sonra da baba oca ndan ayr lmad klar  için 
geni  aile tipine s kça rastlan l r. Baban n vefat nd
karde ler içinde en büyük, söz sahibi olur ve ailenin geçimini 
sa lar.

Akrabal k ba lar  çok s k  de ildir. Zirâ, aile geni ledikçe 
ba ka mekanlara yerle im fazlala m  ve ba lar gev emi tir.
Yurtd nda çal an ki iler, biriktirmi  olduklar  paralar  ailelerine 
gönderirler. Aile de bu parayla hem geçimini sa lar, hem de arazi 
alarak evlatlar  için yat r m yaparlar. Daha önceleri sülale içinde 
kuvvetli bir yard mla ma oldu u belirtilmektedir. Her çe it ziraat 
i lerinde, dü ünlerde, bayramlarda ve bütün s k nt l  zamanlarda 
tek bir aile gibi dayan man n oldu undan bahsedilmektedir. 



Zamanla bu dayan ma ortadan kalkm  ve birbirini aramaz 
olmu lar.

4.2. Hiyerar i ve Statüler

Köyü idare edenler muhtar ve 6 azad r. Köy bekçisi ve ihtiyar 
Orada ya ayan aileler birbiriyle akraba olduklar  

için köy bekçisine gerek olmad n  söylemektedirler.

5. TÖRE

Divanü Lûgat Türk’ e töre evin en önemli yeri ve sediri 
olarak ifade edilirken, kavram as l mânâs  ile “törü” eklinde 
geçmekte olup, görenek ve âdet olarak aç klanm t r. Töre, Türk 
örf ve geleneklerinin kesin hükümleri birli idir. Orhun 
kitabelerinde töresiz bir devlet veya topluluk olamayaca  
belirtilmi tir. Bundan hareketle eski Türklerde kanunsuz veya 
hükümdar n ahsi iradesine ba l  bir yönetim ekli olmam t r. 
Dolay s yla Ka anlar emirlerini, yarg çlar kararlar n  töreye göre 
vermi lerdir. Yani halk do rudan do ruya törenin 
himayesindedir.Törenin sözlük anlam  “kanun, nizam, yasa”d r. 
Töre bir çe it yaz l  olmayan anayasad r. Töreye uygun olmayan 
hareket ve davran lar ahlak d d r. Toplumlar, nesillerden beri 
öyle yap la gelmi , yapt r m gücü gelenek ve göreneklere göre 
daha fazla olan bu tutum ve davran lar  töre olarak kabul 
etmi lerdir. yi davran lar  kendine mal etti i gibi kötü olaylar da 
reddetmi tir.

Ceylanl  köyü halk  dindard r. li kiler, töreye göre de il, 
samimi bir dindar toplumun esaslar na göre ekillenmektedir. 
Köyde kad n, erkekle yolda konu amaz. Halk kad n
ili kilerinde son derece disiplinlidir. Erkekler ve bayanlar 
misafirli e gittiklerinde ayr  odalarda oturur ve sohbet ederler. 
Kad n, erke in önünden geçemez; yana 
çekilir, arkas n  döner veya erkek gittikten sonra yollar na devam 

. Erke i önemsemeyim önünden geçti i takdirde toplum 
taraf ndan k nan r.

Ceylanl  köyünde önceleri çok e lilik (poligami) uygun 
görülürken bugün tek e lilik (monogami) tercih edilmektedir. Halk 



ekseriyetle köy d ndaki ki ilere k z vermez. Bu konuda d a 
kapal d r, diyebiliriz. Akrabaya veya köy d nda ya ayan 
köylülerine k z verme s kça görülür. Evlilik ya na gelmi  k z, ev 
d na yaln zca akraba veya tan d k ailelerin ziyareti s ras nda 
ç kar. 

K z istenmeden önce aileyi iyi tan yan birine sorulur. Uygun 
cevap al n rsa ailenin en büyü ü arac  olarak gider. Çevre 
köylerden k z istemeye gelen aileler varsa, soyuna, mezhebine ve 
rk na dik Aile büyükleri taraf ndan uygun görüldü ü 

takdirde k z verilir. Dü ünlerde önceleri al nan “ba l k bedeli”
bugün kalkm t r. “Bu paran n k z ailesi taraf ndan 
al nmamas n n sebebi nedir?” diye sordu umuzda da, “Evlad m 
artd k devir de i ti. Kimsede o kadar para yok ki. K zlar parayla 
sat lmaz.” cevab n  ald k.

Köyde kan davas  yoktur. Kan davas  olmad  gibi kimse 
kimseye kin gütmez. Köyde dindar ve yumu ak ba l  ihtiyarlar
misafir odalar nda, i te, akraba ve dost meclislerinde ra bet görür. 
Köyde herhangi bir ahs n menfaatine zarar verildi i zaman, en 
yak n akrabalar na ikayet edilir. Yak n akraba ise bu ki ileri 
dinler ve en uygun cezay  verir. 

Köye d ar dan gelen ki iler, namaz k lm yorsa, bu ki ilere pek 
di i gibi diyaloga Köylüye göre insan, 

önce dinini iman n  bilmeli ve namaz n  k lmal d r. ki aile her ne 
sebeple olursa olsun anla amad  takdirde mahkemeye 
ba vurmaz. Ba vurdu u takdirde ay plan r. Önemli meseleler 
muhtara götürülür; muhtar bu konu
meclisini toplar ve onlar n da fikrini alarak 

2.6. E T M Ö RET M VE LET M DÜZENLER

1. E itim ve Ö retim Kurumlar

Köyde 1970 y l na kadar yaln zca bir ilkokul bulundu u 
belirtilmektedir. Okulun binas  çok eski oldu u için yeni bir 
ilkokul yap lm t r. Halk aras nda “tepeokul”
ad  “Ceylanl  köyü lkö retim Okulu”dur. Dört s n ftan olu an 

ün 220 ö renci okumaktad r. Köye yak n olan E mi ek 



lkokulu’nda ise, 8 ö renci birle ik s n flarda okumaktad r. 
Ortaokul k sm nda ise 60 ö renci, 5 ö retmen, 3 s n f vard r. 

lkokulu bitirenler, Kur’an ursuna gönderilir. Buradaki amaç 
çocuklar n n dindar biri olarak yeti mesi ve kimsenin hakk na 
tenezzül etmemeyi ö renmesidir. Ö renci bir y l Kur’an okuyup 
ö rendikten sonra ortaokula ba lar. Bunlar n d nda köyde 1 
doktor, 1 sa l k memuru, 1 ebe, 1 hem ire, sa l k oca nda çal an 
1 müstahdem ve ziraat teknisyeni vard r. Gazete ve dergiler, köy 
minibüsü vas tas yla K r khan ilçesinden köye getirtilmektedir. 

2.6.2. leti im Düzeni ve Araçlar

Her evde televizyon ve radyo bulunmaktad r. Gazete ve 
dergileri, köyde görev yapan memurlar d nda okuyan çok azd r. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

’DA Â IK TARZI R 
GELENE

Â klar, Türk Edebiyat nda, a a  yukar  XVI. yüz y l n 
ba lar ndan bu yana tespit edilen bir sanatç  tipidir “Â k sözü”
kam, ozan, baks l k gelene inin devam  olarak 
ve Azerbaycan sahas nda söz konusu yüz y ldan itibaren 
yayg nla m t r. Ortak bilgi birikimine sahip olan â klar, gelenek 
ta y c l klar n n yan nda halk aras nda sevilen kimselerdir

Genellikle â n airlik gücünü ve yektisini, dü ünde
kendisine Pir taraf ndan sunulan “a k bade”sini içmekle ve 
“‘ideal sevgili”nin hayalini görmekle kazand na inan l r. Böyle 
bir ola anüstü olayla airlik niteli ini kazanm  sanatç lar  daha da 
ku kusuz ayr t etmek isteyenler, onlar  “Badeli â k, Hak â ”
sözleriyle nitelendirirler. Â klar bir yönüyle eski destan 
gelene ini sürdürürken di er yönüyle de “sevda iirleri” söylerler. 
Onun yarat c l  irtical iledir. iiri yazmaz, söyler. Ceylanl  köyü
â klar  gelene i, yaln zca sözle icra eder. Saz çalmazlar. Fakat 
yap lan tasnif ve de erlendirmeler, halk airi teriminin â klar 
yan nda saz çalmayan, ancak “halk zevkinden” “â k iirinden”
uzakla mayan airlere de verildi ini göstermektedir

Sakao lu da halk airi teriminin saz çalmas n  bilmeyenler 
için de kullan lmas  gerekti ini savunmaktad r anlat lanlar n 

nda Ceylanl  yöresinde bulunan a klar n hiçbirinde bu 
gelene i görmemekteyiz. Sadece türkü söyledi i ve dü ünleri 

e süsledi i için halk taraf ndan “â k”
adland r lm t r.
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Â klar n ya ad klar  yörelerde, önceleri Dadalo lu ve 
Karacao lan türkü söyledikleri için, bu sebeple onlardan 
esinlendi i tahmin edilmektedir. Özellikle güzellerin vasf  bu 
bak mdan Karacao lan’ n söyledikleri iirleri and r r. 

1. TEMS LC LER

1. K r khan

Abac l  köyünden Â k smail, bac l  köyünden Â k Kara 
Mustafa, Akarcal  nce Arap, Akarcal  Karaca Osmanzade Ahmet 
A a (Kul Ahmet), Ceylanl l  smail Hakk  Konyal  (Sefil 
Ceylanl l  Â k Ali (Köse), Ceylanl l  Â k Hac , Sefil Molla’n n 
karde i Â k Hasan, Ceylanl l  Â k Hasan, Delibekirli Kul 

köyünden Tatar Fak ’n n o lu Mustafa, 
Karama aral  K rm z  Yusuf’un o lu Deli Hüseyin, Yaylada  

umrac kl  Kamil Efendi (Sar ate ), Yusuf Lek

3.1.2. Reyhanl

Aziz Tok, Ahmet Aç kgöz, Hamdi Canpolat (Hamedin), 
Hamedin’in o lu brahim Canpolat, Ahmet Ar , Fayyat Alagöz, 
Kemal Koçak.

3.2. GELENE N YA ATILMASI

3.2.1. Gelene in cras

K r khan Reyhanl  Türkmenleri aras nda türkü söyleme 
gelene i oldukça yayg nd r. Gelene in icras  u ekildedir. 

1.1. A alar n an nda Türkü Söyleme Gelene i A alar 
ekseriya Türkmen ’lerinden olup, geni  topraklara sahip olan 
zengin kimselerdir. Dolay s yla, â klar n sanatlar n  gösterip 
himaye edilmesinde yörede önemli bir rolü bulunmaktad r. Â klar 
herhangi bir zamanda a alar  ziyaret ederler. A a, â klara özel bir 
                                                           

), “Hatayl  Halk airi Sefil Molln n Divan nda Mahallî 
Kelimeler, Deyimler ve Yöre Folkloru ile lgili Bilgiler” Güneyde Kültür 

ahad r Reyhanl  Türküleri ve Dü ün Adetleri, 
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat  Bas lmam  



Â a “hele bir türkü söyle” der. Â k o s rada 
repertuar nda ne varsa s ras yla söyler. Bunun d nda a a, ahne 
denilen ayakç lar n  köylere gönderip türkü söyleyenleri de 
ça rt r. Â k gelene kadar içki meclisi kurulur. Mecliste alkollü 
içki içilirken â a zurna e li inde türkü söylettirilir. 

A alar n â klar  ça rmalar n n di er s
kendilerine, k zlar na veya sevdikleri bir ahsa â klar vas tas yla 
övgüler ya d rma iste idir. A a “Benim k zlar m n adlar  
unlard r” Â k k zlar n adlar n  ö rendikten sonra 

methiyeler dizer. Buna kar l k a a, â a bolc

3.2.1.2. Dü ünlerde Türkü Söyleme Gelene i Reyhanl
K r khan Türkmenleri dü ünlerinde â klara çok önem verilir. 
K na geceleri k zlar ve erkekler ayr  yerlerde e lenirler. Erkeklerin 
e lendi i mecliste â klar ba  kö eye oturtulur. Erkekler â n 
yan nda oturmak için birbirleriyle yar a girerler. Bu yar  
meclisin ya ça en büyü ü kazan r. 

Yemekler yenip içkiler içilirken zurna veya zamb r (arg n) 
denilen çalg  e li inde â klara türkü söyletilir. Burada u hususa 
de inmek yerinde olur. Zurna çalarken â k; â k türkü söylerken 
de zurna susar. Zurnada çal nan, “Barak Havas ”
hava türündedir. çkiler içilip yemekler yenildikten sonra erkekler, 
â kla birlikte, davul ve zurnan n çal nd , halaylar n kuruldu u 
as l dü ün yerine
Â kla birlikte halaya girilir. Halay n ba n  çeken ki i â  yan na 
al r. Halay bir veya iki tur att ktan sonra durur. Bu arada davul ve 
zurna da durur. Halay durunca â k, türkü söyler. Halay çekenler 
e etraf ndakiler â  dinler. Â k türküsünü bitirince davul ve 

zurna tekrar çalar ve halay devam eder. 

3. Aç k ürkü öyleme: Reyhanl K r khan 
Türkmenlerinin bulundu u yer ova oldu u için halk n büyük 
bölümü çiftçilik yapar. çlerinden sesi güzel olan tarlada çal rken 
türkü söyler ve bu türküyü tarlada çal anlar hem dinler h
kendi i iyle me gul olur.



2. Temsilcilerin Yeti me Tarzlar

Reyhanl K r khan Türkmenleri içinde yer alan â klar 
medrese e itimi görmediklerinden gezip gördü ü yerlerde türkü 
söyleyen â klar  dinleyip onlara özenmi  ve böylece türkü 
söylemeye ba lam lard r. 

Günümüzde küçük ya taki bir ki inin, â klar  gördü ü 
ba nda, dü ünler gelir. Dü ünlerde veya a an n davetiyle 
çiftliklerde türkü söyleyen â klar n sesleri, kasete al n r; bu kaset 
ço alt l r ve evden eve yay l r. Küçük ya taki ki ilerde bu türküleri 
dinleyerek büyür. Sesi de çevre taraf ndan be enilirse aran lan bir 
ah s haline gelir. Çok iyi yeti en bir â k, zamanla irticâlen türkü 

söyler; a alar n ve dü ünlerin ba  davetlisi olur. Günümüzde köy 
zenginlerinin dü ünleri eskisi kadar uzun sürmemektedir. Bu 
sebeple köy a alar  da eskisi kadar â kl
bulunmamaktad r. 

Do u Anadolu’da bazen â klar n birkaç  biraraya gelir
At malar, ta lamalar, muammalar k saca â k fas llar  yap l r ve 
böylece â kl k gelene ini sürdürürler. Özellikle köylerde yap lan 
evlenme sünnet dü ünlerini saz ve söz san’atlç lar  olurlar. Halk n 
duygu ve dü üncelerine tercüman olarak iyiyi, güzeli övmelerinin 
yan s ra be enilmeyeni hicveder, ta lar bazen de mizâh yoluyla 
ele tirirler. 

CEYLANLI KÖYÜ Â IKLARININ R NDE D L 
VE ÜSLÛP ÖZELL KLER

Ceylanl  köyü â klar , iirlerinde ya ayan yöre a z n n en 
güzel örneklerini vermi ; söyleyeceklerini en k sa yoldan aç k bir 
dille ve konu ma rahatl  içinde ifade etmi lerdir. 

Â klar n kulland klar  mahallî kelimeler bugün de halk 
aras nda ya amaktad r: “d k l” (Â k Hac , 19), “b ld r” (Â k 
Hac , 19), “taman” “teber”
                                                           

artar , Hasan. (1977), Do u Anadolu’da Â kl k Edebiyat n n Esaslar , 
Demet Matbaac l k, s. 29. ; Günay Â kTarz  iir Gelene i ve Rüya 
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“ rgalar” “celfin” (Â k Hac , 19), “güman”
(Â k Hasan, 27) vb. 

Baz  kelimelerde de Türkiye Türkçesinden ayr lan ses 
hususiyetlerine rastlamaktay z: y rak= rak
ölürkene = ölürken yavralmak = yalvarmak

güllerim = güllerim sennen 
= seninle telefin = telefini (Â k Hac , 19), 
örtüyünen = örtü ile (Â k Hac , 22), Urum eli = Rumeli (Â k 

Ceylanl  köyü â klar n n bulunduklar  yöre Karacao lan, 
Dadalo lu ve Deliboran’ n  ya ad  bölge oldu u için halktaki 
türkü söyleme a k  sa lam temele dayanmaktad r. 

Yöredeki â klar, gördü ü her güzele türküler söylemi ; 
güzelli ini benzetme yoluyla övmü lerdir. Sevgilinin güzelli ini 
anlat rken de bütün hatlar n  ele alm t r. Bu hatlar içinde en fazla 
kullan lan ka  ve göz olmakla birlikte “dudak, di , saç, zülüf, boy, 
gö üs” unsurlar na da de inilmi tir. Bunlar  u ekilde 
örnekleyebiliriz:

Rakamlar ve Harflerle lgili Olanlar:
 
-Nokta ve zel 

Da larda sar  gazelin, 
Nokta i areti zelin, 
fadesin al güzelin, 

Al p bana getirmen mi?   
 
-Nükte ve zel 

Zabit gibi süslü gezer, 
Tatl  dili imlâ düzer, 
Güzel güzel mektup yazar, 
Nükte döker zel üstüne. (Â k Hasan, 27)



.2. Saç, Zülüf ve Yüz:
 
-Yüz ve  güleçlik 

Güleç yüzün irin dilin, 
Kemer s km  ince belin, 
S caklarda hasta olur, 
Gene geldi yaz Hatice. (Â k Ali, 21)

Hey a alar neden bilmem, 
Güleç olur yüzü k z n, 
On ikide cilvelenin, 
Sürmelenir gözü k z n. (Â k Hasan, 25)

 
-Yüz, ayna 

Ayna gibi bak r yüzü, 
Cümle aleme geçer naz , 
Tayfur A an n da tatl  sözü, 
çi ball  ya dan güzel. (Â k Ali, 20)

 
-Dudak, kiraz 

Duda n da lar kiraz , 
Güzellerin serfiraz , 
Dünyada istersen muraz , 
Gel koynuma gir Fat ma. (Â k Hasan, 16)

 
-Dudak, Ba dat hurmas  

Sürmesi yaman sürmesi 
Dudaklar Ba dat hurmas  
Saçlar  Antep s rmas  
Teli Dudu’nun Dudu’nun. (Â k Ali, 14)

 
-Dudak, bal; a z, eker 

Sevgice im dilsizlere dil verir, 
Cemalin görene yaman hal verir, 
A z  eker, dudaklar  bal verir, 
çi bade dolu i eye benzer. (Â k Hasan, 3)

 
 



Alad r gözlerin çalar havari, 
Leblerin gelir bal n geveri, 
Güzelli i de er yedi deviri, 
K z han m sultans n söz senin E e. (Â k Hasan, 14)

Al yana  gonca güldür, 
Leblerinden akan bald r, 
Satl k isen bahan bildir, 
Alam seni sat n E e. (Â k Hasan, 15)

 
-Yanak, hurma 

Yana  yagal hurmal , 
A a bah i  vermeli, 
El k nal  göz sürmeli, 
Edem seni hatun E e. (Â k 

 
 
-Siyah zülf ve mâh yüz 

Ötüp gider klavuzlar secilmi , 
Siyah zülfün mâh yüzüne saç lm , 
Girin dost ba na neler aç lm , 
Tomurcuk güllerin derin turnalar. (Â k Hac , 20) 

 
-Zülüf, yüz 

Ela gözlü benli dilber, 
Tara zülfün yüzlerine, 
Akl  olan meyil vermez, 
Zamanenin k zlar na. (Â k Hasan, 31)

 
-Zülüf, gerdan 

On üçünde çeker biçer, 
Zülüf tarar gerdan açar, 
Hat r  canlara geçer, 
Geçgel olur sözü k z n. (Â k Hasan, 25)

 
 
 
 
 



-Zülüf, tel 
Güzeller Hak’tan seçilir, 
Zülüfü telden biçilir, 
Bahçesinde gül aç l r, 
Engel elin sunar gezer. (Â k Hasan, 16)

 
-Zülüf, yel 

Suya gelmi  destisini doldurur, 
Gören yi itlerin benzin doldurur, 
Yel estikçe zülüflerin kald r r, 
Ayr l r gerdandan bir yana ç kar. (Â k Hasan, 8)

Ka , Göz:
-Göz, kahve fincan  

 
Bugün Selbinaz’  gördüm, 
Asl  cinsi soydan güzel, 
Fincan gibi ela gözler, 
Kara ka lar yaydan güzel. (Â k Ali, 20)

 
-Göz, ela renk 

Ala göze siyah sürme çekmeli, 
A  parma a altun zikar takmal , 
Ya y rtmal  ya ate e yakmal , 
Sar  fistan yak m yor k z sana. (Â k Ali, 25)
 

 
Kara gözlü nazl  yarim, 
Gel yan ma gel yan ma, 

u senin cilve yap n, 
Girer kan ma kan ma. (Â k

 
-Göz lamba 

So uk yaylam z n suyu, 
Elimizin güzel huyu, 
K l ç gibi ka n yay , 
Lamba gibi göz Hatice. (Â k Ali, 21)

 



 
-Ka , k l ç 

So uk yaylam z n suyu, 
Elimizin güzel huyu, 
K l ç gibi ka n yay , 
Lamba gibi göz Hatice. (Â k Ali, 21)

 
-Ka , kalem 

Bu güzeli gören huriyi neyler, 
çlerinde a k n kazan  kaynar, 

Al yanak üstüne kalemler oynar, 
Ka ttan a  imi  yüzü Esme’nin. (Â k Ali, 11)
 

-Ka n ve siyah renk 
Ka lar n n karalar , 
Gül memenin aralar , 
Sinemdeki yaralar , 
Elin ile sar Fat ma. (Â k Hasan, 16)
 
Hayran m kara ka na, 
Alt n savatl  di ine, 
Yürü güzel dü  pe ime, 
Gezek bizim oralar.

 
Ka lar n n karalar , 
Gül memenin aralar , 
Sinemdeki yaralar , 
Elin ile sar Fat ma. (Â k Hasan, 16)

 
-Göz, M s r hazinesi 

Bir güzele gönül dü tü yanar m, 
Temeli at lm  kö eye benzer, 
M s r’ n haznesin de er gözlerin, 
Kara kirpiklerin me eye benzer. (Â k Hasan, 3)

 
 
 
 



-Göz, naz 
Giyinir ku an r gezer 
Ka lar n gözlerin süzer 
Söyleyi in ba r m ezer 
Can dayanmaz nazlar na. (Â k Hasan, 31)

 
-Göz, ahin 

Güzelde yoktur mahana, 
Misli gelmemi  cihana, 
Gözleri benzer ahana, 
Cura de il bozuymu . (Â k Hac , 25)

.4. Gö üs ve Yürüyü :
-Gö üs, karpuz 

 
Akl y n hepisi bu mu? 
Seni soran sürer demi, 
Her birisi karpuz gibi, 
Dö üne bak dö üne bak. (Â k Ali, 2)

 
-Gö üs, gül 

Güzeller nerden saç lm , 
Hepsi toruna seçilmi , 
Gö sünde yeni aç lm , 
Gülü Dudu’nun Dudu’nun. (Â k Ali, 14)

 
-Gö üs, eker ve kaymak 

Kul Abdulla’m söyler otlu, 
Ortaboylu s k nca etli, 

ekerden kaymaktan tatl , 
K z gö sünün aralar .
 
Hiç mi yoktur k z iman n, 
Geçiyor vakti zaman n, 
Koynundaki çift memenin, 
Birin bana ver Fat ma. (Â k Hasan, 16)

 
 



-Yürüyü , gümü  ba lant s  
Cemâlin da lar n kar , 
Yürüyü ü gümü ten duru, 
Mevlâ’n n gökteki nuru, 
On be  günlük aydan güzel. (Â k Ali, 20)

Baz  kelimelerde Türkiye Türkçesinden ayr lan ses 
hususiyetlerine rastlamaktay z: y rak= rak
ölürkene = ölürken yavralmak = yalvarmak

güllerim = güllerim sennen 
= seninle telefin = telefini (Â k Hac , 19), 
örtüyünen = örtü ile (Â k Hac , 22), Urum eli = Rumeli (Â k 

2. Üslûp

Ceylanl  â klar , her üslûp sahibi air gibi sade Türkçenin en 
güzel örneklerini verirken halk n söz hazinesinden de faydalanm ; 
deyimlere bolca yer vermi lerdir: gülesi gelmek, fas k insan, 
kuyru u diklemek, toza belenmek, yüre ine dü ün kurmak.

Ceylanl  köyü â klar , anlam  daha güçlü k lmak, ak c l  
sa lamak k yaratmak için ses ve kelime tekrarlar ndan 
s kça yararlanm lard r. A a da örne ini verdi imiz dörtlüklerde 
“ka na bak, ka na bak”, gel deyi deyi” ve “Döne Döne”
tekrarlamalar n  buna örnek olarak verebiliriz:

 
Nene gerek yola ç kmak, 
Â  günaha s kmak, 
Gözlerine sürme çekmek, 
Ka na bak ka na bak. (Â k Ali, 2)

Sabah seher vakti bir kuzu meler, 
Âhiretin kokusu sinemi deler, 

allah Allah’ m haberler salar, 
D k l cennetime gel deyi deyi.
 
 
 



Yerine getirdim Döne’m and n , 
Yâd ellerden sitir eyle kendini, 
B rakma dostunu bu sevgilini, 
Merhamet vicdan n bol Döne Döne. 

Atasözleri

airler gerek bilerek, gerekse bilmeyerek söz sanatlar na, 
atasözü ve vecize de erindeki söyle ilere de yer vermi lerdir
Bunlar  tablo halinde u ekilde verebiliriz:

Güle kar  gelir bülbülün keyfi Herkes sevdi i yerde mutlu 

Ka lar  lamelif, gözleri ay n Hilâl ka l  iri gözlü

Fakiri kollamak zekat say l r Fakir olana yard m etmek 
(zekat vermek) slâm n
artlar ndand r.

Cennetin kap s n  cömertler 
açar

Cennet, fakirlere yard m eden 
ki ilere daha yak nd r.

Ceylanl  â klar , her üslûp sahibi air gibi sade Türkçenin en 
güzel örneklerini verirken halk n söz hazinesinden de faydalanm ; 

r vermi lerdir: gülesi gelmek, fas k insan, 
kuyru u diklemek, toza belenmek, yüre ine dü ün kurmak.

Ceylanl  köyü â klar n n bulunduklar  yöre Karacao lan, 
Dadalo lu ve Deliboran’ n ya ad  bölge oldu u için halktaki 
türkü söyleme a k  sa lam temele dayanmaktad r. Yöredeki 
â klar, gördü ü her güzele türküler söylemi ; güzelli ini 
benzetme yoluyla övmü lerdir. Sevgilinin güzelli ini anlat rken de 
bütün hatlar n  ele alm t r. Bu hatlar içinde en fazla kullan lan ka  
ve göz olmakla birlikte “dudak, di , saç, zülüf, boy, gö üs” 
unsurlar na da de inilmi tir. Bunlar  u ekilde örnekleyebiliriz:

                                                           
Ö , Süleyman l l Halk Müzi imiz ve Halk 

Oyunlar m z, Aydo du Yay nlar



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKÜLER N SINIFLANDIRILMASI, TÜR VE EK L 
NCELEMES

4.1. TÜRKÜLER N SINIFLANDIRILMASI LE LG L  
ÇALI MALAR

Seyfettin ve Sezai Asaf karde ler, Maarif Vekaletince 
görevlendirilmeleri üzerine ilk defa 1925 y l nda Güney Bat  
Anadolu’da yapt klar  derleme gezisinde 59 türkü derlemi tir. Söz 
konusu derlemeler, uzun havalar üzerinde yap lan ilk 
çal malard r. 

Sadi Yaver Ataman, uzun havalar n tonal ve yap  özelliklerini 
u ekilde grupland rm t r

a. Kelime ritmine uymak suretiyle, okuyan n kendi zevkine 
b rak lm , fakat belli tav r ve uslubuna uyarak ça r lan serbest 
ölçülü a zlar. 

b. Kurulu u birinci tip gibi, fakat sonondaki müzik cümlesini 
as l  b rakarak of, oy, vah vay… gibi uzun veya k sa süren, yahut 
oy oy, vah vah, of of gibi tekrarlanan ba lant larla katmal  olanlar. 

c. Sesle veya çag  ile ba lant l  olanlar. 

d. Yine ayn  tipte, ba ta ortada k r k hava ile ba lant l  olanlar. 

e. Bu tiplere uymayan, okuyan n keyfine tabi olmayan a zla

Dr. rene Markof, uzun havalar n bölgelere göre da l m n  
gösteren bir harita üzerinde çal makla birlikte türküleri ezgi 
olarak ikiye ay rmaktad r. 

a. Bölgesel isimlerle ba l : Maya, Bozlak (Türkmen ve Af ar), 
avas , Yayla Havas . 

b. Etnik ve kabile isimleriyle ba l : Türkmani, Varsa , Af ar. 

                                                           
“Halk Musikisinin Tonal Bünyesi ve Metrik Sistem”

stanbul Musiki Mecmuas , S. 199, s. 205



c. A tlar: A t, Mersiye. 

Â klar n adlar yla ilgili: Garip, Kerem, Emrah. 

e. slamî Tasavvufî Tarikatlara ba l : Kalenderî. 

f. Divan Edebiyat ndan al nm  terimler: Divan, Müstezat, 
Semaî. 

B. nstrumental Melodiler

a. Solo Instrumental: Köro lu, Kerem, Gazel, Lavik, 

b. Vokal ve nstrumental için giri  (prelüd) ve ara saz (interlüd) 
melodileri: Ayak, Aç , Gezinti

Ahmet Adnan Saygun, uzun havay  “konu may  yak ndan
izleyen serbest tart l  türküler” diye adland r rken, Asaf 
karde ler’’ usul ile çal nmaz ifadesini kullanm t r.

Türküler, konular na, ekil özelliklerine, ezgilerine, temalar na 
göre tasnif edileblirler. Ezgilerine göre türküler a) K r k
havalar olmak üzere iki kola ayr lmaktad r. Ayr ca makamlar  ve 
ölçüleri bak m ndan da s nfland r lmaktad r. 

Cahit Öztelli, türkülerin kousunu iki büyük kola ay rm t r
Bu iki kolu da kendi içinde daha küçük parçalara bölümü tür: 

çocuk türküleri

b. Do a ve çoban türküleri

c. A k türküleri

d. Tören ve mevsim türküleri

                                                           
, Süleyman Türk Halk Musikisinde Uzun Hava Tan mlar  ve Bu 

Tan mlar Etraf nda Ortya Ç kan Problemler, Türk Halk Musikisinde Çe itli 
Görü ler, Kültür Bakanl  Yay nlar , Ankara, 1992, s. 61.

stanbul: Yay nlar ,
Ö Evlerinin Önü, stanbul Hürriyet Yay nlar , s. 15.



e.  ve esnef türküleri

f. Derebeyi, e kiya, cinayet türküleri 

g. Kahramanl k türküleri

h. A tlar (ölüm türküleri)

. Güldürü türküleri

j. Oyunumsu (dramatik) türküler

k. Oyun (dans) türküleri

Mehmet Özbek türküleri konular na göre öyle tasnif 
etmi tir

a. Lirik türküler

b. Satirik türküler

c. Olay türküleri

d.  ve meslek türküleri

e. Pastoral türküler

f. Didaktik türküler

g. Oyun türküleri

Pertev Naili Boratav’a göre türküler, içeriklerine göre yani ana 
konular na göre bölünmelidir Bu duruma göre “A” bölümünü 
belirleyen, türkülerin konular ; “B” bölümünü belirleyen de 
kullan ld klar  yerler, gördükleri vazifeler, ya da söylenmelerini 
artland ran vesilelerdir. 

“A” bölümünü u çe itlenmeleri gösterir: 

1. Lirik Türküler A k apishane türküleri
tlar çe itli ba kaca duyguluk konular üzerine türküler

2. Ta lama, yergi ve güldürü türküleri
                                                           

Ö Folklor ve Türkülerimiz, Ötüken Ne riyat, st
100 Türk Halk Edebiyat , Gerçek Yay nevi, 

stanbul, s. 5.



3. Anlat  türküleri Efsane konulu türküler ölgelere ya da 
bireylere özgü konular  olan türküler arihilik konular  olan 
türküler

“B” bölümünün çe itlenmeleri

4.  türküleri

. Tören türküleri ü ün türküleri
mezheplik törenlere de in türküler t döneminde söylenen 
türküler)

6. Oyun ve dans türküleri Çocuk oyunlar nda üyüklerin 
oyunlar nda söylenenler

Ceylanl  köyü ürkülerini

Konular na Göre, 

a. A k ve sevda türküleri

Güzelleme/Övgü ( Peygambere
üzellere, öy ve öredeki an d k 

övgü )

Dinî konulu türküler

d. Hasret ve Gurbet Türküleri

e. A tlar

f. Ta lama

g. ntizâr Türküleri

h. Dilek ve stek Türküleri

. Vatan

j. Ö üt

l. htiyarl k

m. Ölüm



n. At ma ve mtihan

o. Kar l kl  Türküler

ö. A tlar

Kar l kl  türküler

Dilek türküleri 

B. ekil Yap s na Göre 

a. Kafiye emas na göre

ürüne göre

c. Veznine göre

CEYLANLI YÖRES  TÜRKÜLER N N
GÖRE NCELENMES

Türküler konular na veya türlerine göre incelenirken ortaya 
ç k  sebepleri ile birlikte verilmi tir. 

1. A k Sevda Türküleri

A k, sevinç, keder, hasret duygular n n çok yo un bir ekilde 
anlat ld  türkülerdir. 

A k türküleri k duygular n , sevgiliye kavu may  ve ayr l  
anlatan türkülerdir. Derlemesini yapm  oldu um dört â n 
türküleri herkesi duyguland racak nitelikte olup, gönül denilen 
muamman n en çapra k meseleleri i lenmi tir. Samimiyet, 
kar l kl  sevgi, fedakarl k ve sab r aç k bir ekilde sergilenmi tir:

Kara gözlüm benden haberin olsun, 
Gayetten peri an hallar m benim. 
F rsat geldi geçti dö üm dö erim, 
Ellere kapt rd m güllerim benim

Evim odalar m dö eme hal , 
Gücenme sevdi im delisin deli, 
El sözüne uyma Allah’ n kulu, 
Hep münaf k olmu  ellerim benim



Nas l ayr lay m ellerimizden, 
Besledim büyüttüm nazl  yar kald , 
Esirgeyin kalan ellerden yaddan, 
Kavlimiz bir idi sözlü yâr kald . (Â k Hac , 13) 
 

ahin gibi yar kar mda dönerek, 
Bülbül gibi daldan dala konarak, 
O yâr benden daha fazla yanarak, 
Ci eri ate li sözlü yâr kald . (Â k Hac , 13)

Nere gitsem kurtulamam, 
Usand m elinden gönül. 
Gittikçe derdim art yor, 
Dost gelse yolundan gönül (Â k Hasan, 19)

Yüksek yuvada yatars n, 
Dostun ba nda ötersin, 
Her güzele can atars n, 
Korkman m  ölümden gönül (Â k Hasan, 19)

 
Suna boylum yalvar yom, 
Verse seni felek bana, 
Günde yalvar yom Hakk’a, 
Kabul olsa dilek bana (Â k Ali, 4)

Duram yom az görmeden, 
rengim kalmaz hurmadan, 

Gözlerindeki sürmeden, 
Az bir parça gerek bana. (Â k Ali, 4)

Ceylanl  köyü â klar n n ya ad klar  muhit, â klar n birbirini 
görüp konu mas na müsait de ildir. Ma’ ûka, â a tarlada 
çal rken, p narba nda, veya evinin önünü süpürürken görünür. 
Bu yerlere de konu ma imkân  olmasa da halk aras nda “kavu ma, 
görü me  veya kavil yeri”

Â k Hac , görü me yerlerinden birinde sevgiliye öyle 



Yan na geli im yâr deyi sanma, 
Ben küskünüm sende bana küstün yar, 
Ben seninim diye gülme yüzüme, 
Yeni bildim beni öldürmek kast n yar (Â k Hac ,23)

Yüzünü görü üm gülesim geldi, 
Beri bak p güldürmüyon ne fayda, 
Baka baka gözlerime su indi, 
Sen ka n  kald rm yon ne fayda. (Â k Hac , 9)

Â klar, gezip gördü ü yerlerin güzellerine de türkü 
söylemi lerdir. 

 
Budakl ’da bir güzele u rad m, 
Eylen de burada kal dedi gönül, 
Melek miydi huri miydi bilmedim, 
Utanma asl n  sor dedi gönül. (Â k Hac , 11)
 
Adilhan’da bir güzele u rad m, 
çlerinden biri bana el etti. 

Gelin miydi k z m yd  bilmedim, 
Hemen gönül yana na bel etti. (Â k Hac , 8)

Hey a alar gurbet elde, 
Güzel sevmek kutlu i  imi . 
Ben bana dertli diyordum, 
Elin ço u dertli imi . (Â k Hac , 12)

Ta oluk’ta bir güzele u rad m, 
Sand m gül oturmu  yüzün üstüne. 
Yak yor beni de cilvesi naz , 
Ci erimi serdi közün üstüne.

Payas ellerinde bir güzel gördüm, 
nci mi mercan m  di i Fidan’ n. 

A  gö sünde gonca güllerin aç lm , 
Belirsiz bahar  k  Fidan’ n.



Â klar, türkülerinde sevgiliye a r  derecede ba lanm  gibi 
görünmelerine ra men samimi de illerdir. Â k Hac , köyden 

 
Nas l ayr lay m ellerinizden, 
Besledim büyüttüm nazl  yâr kald . 
Esirgeyin kalan ellerden yaddan, 
Kavlimiz bir idi sözlü yâr kald . (Â k Hac , 13)

m sralar n  söylemi  olmas na ra men, gitmi  oldu u Gelibolu’da 
bir güzel görünce köyde b rakt  sevgiliyi unutmu tur: 

 
Yitirmi tim burda buldum gülümü, 
Ba l  idi âd etiniz dilimi, 
Terkeyledim vat n m  elimi, 
Deli gönül Adilhan’  el etti. (Â k Hac , 8)

Adilhan’da askerlik bitimi Saâdet ad nda bir k zla imam nikah  
yapm , alt  ay evli kald ktan sonra memleketinde b rakt  sevgili 
akl na gelmi tir: 

 
Yardan m  ayr ld n ötüp gidersin? 
Benim de yârimi görün turnalar 
Bir mektup yazay m s laya do ru 
Götürün o yâre verin turnalar. (Â k Hac , 20) 

Alt  ay sonunda Saâdet’e bile haber vermeden Adilhan’  
terketmi  ve memleketine gelmi tir. Bulundu u yörenin ve 
zaman n özelli inden dolay  bir süre e kiyal k yapm ; 
e kiyal ktan sonra bulundu u yörede bir k zla evlenmi tir. Bu 
evlilikten sonra akl na, Adilhan’da b rakt  imam nikahl  e i 
Saâdet gelmi  ve yapt klar na pi man olmu tur. Pi manl k 
duygusunu u m sralardan anlamaktay z: 

 
Gül yüzlü Saâdet’im akl ma dü tü, 
Gönül kalk gidelim Urum eline. 
Ne sebep ayr ld m o nazl  yârden, 
Hay r umdum bir kahpenin dölüne. (Â k Hac , 26)



Di er â klar, Â k Hac  gibi bulundu u yörenin d na pek 
ç kmam , kendi yöresinin güzellerine â k olmu lard r. Sevdi i 
güzele türküler söylemi  olmalar na ra men bunlar n da a klar  
k sa sürmü tür. Kul Abdullah, â k oldu u k z  Payas’a kaç rm  ; 
Payas’ta yakaland ktan sonra üç veya dört gün tutuklu kalm t r. 
Serbest kald ktan hemen sonra Payas’ta dola rken gördü ü bir 
güzele u m sralar  söylemi t

 
Güzellik aln na Hak’tan yaz lm , 
Görüncek dizimin ba  çözülmü , 
Be ibirlik kaçar kaçar dizilmi , 
Görünmez tak mdan dö ü Fidan’ n. 

Yukar da verilmi  olan misâllerle birlikte u numaral  iirler 
a k iirleridir:

türküler.

Â k Hac . türküler.

Â k 5., 8., 10., 18., 19., 23., 32., 33. ve 35. türküler.

Â k Ali 4., 19., 32., 42. ve 43. türküler.

2. Güzelleme/Övgü

Tabiat güzelliklerini anlatmak ya da kad n, at gibi sevilen 
varl klar  övmek için yaz lan iirlerdir. Ceylanl  köyü â klar nda
güzellemelere s kça rastlan r. “Peygambere, millete, muhtelif 
ahsiyetlere, güzellere, bulunduklar  yörede ya ayan insanlara” 

p lan övgüler oldukça fazlad r. Bunlar  u ekilde tasnif 

.2.1. Peygambere Övgü Ceylanl  köyü
k lmayan yoktur. Köye gelen ki inin makam  her ne olursa olsun, 
namaz k lm yorsa pek itibar görmez. Köy halk  belli bir ya tan 

ca gitmek için para biriktirir. Birbiriyle konu urken 



slamî ölçüde hareket etmeye dikat ederler. A zlar ndan Allah ve 
Muhammed sözleri eksik olmaz: 

Allah’ m bize ver iman, 
Vermezsen halimiz yaman, 
Ba nda bir bölük duman, 
Gölge oldu Muhammed’in.

.2.2. Millete Övgü: Köyde ya ayan halk Türktür ve 
Türklükten gurur duymaktad r. Onlara göre Türk milleti için 
ölmek ereftir. Hamasetin en güzel örneklerinden biri olan u 
m sralar dü üncelerimizi do rulamaktad r: 

 
Türkiyemiz her diyara ba  oldu, 
Kafir dü man ara yerde a  oldu, 
Kumandan Mustafa Kemal ba  oldu, 
Büyük bir devlete erdi bu Türkler. (Â k Hac , 21)

.2.3. Muhtelif ahsiyetlere Övgü: Ceylanl  köyü
â klar n n iirlerinde övgüye s kça rastlan lmaktad r. Övgüsü 
yap lan ki iler içerisinde beyler ve bürokratlar  görmekteyiz. Köy 
halk  umumiyetle fakir oldu u ve azda olsa i lerinin görülebilmesi 
için bey ve bürokratlara isteklerini övgü dolu iirlerle 
nlatmaktad r:

 
Avcunuza dü tüm Durdu A azadeler, 
Bu y l bir hal geldi ba a efendim, 
Ta evvelden beri methiniz belli, 
Çukurda birsiniz ya a efendim. (Â k Ali, 17)

Sürünerek geldim haki bay na 
Duydum bir i  dü mü  ba a Mahmut Bey 
Her nere gidersen hükmün varolsun 
Hükmeyle gökteki ku a Mahmut Bey.(Â k Hac , 14)



.2.4. Güzellere Övgü: Â klar n ya ad klar  dönemlerde 
beyler, â klar  yan na ça r p kendi k zlar na iirler söyletir ve 
bunun kar l  para veya alt n verir; â klar da geçimini bu parayla 
sa larm . Birgün bir köy a as  veya zengini, Â k Ali’yi yan na 
ça r r. Ali’ye “Benim üç k z m var, bunlara bir övgü söyle,”
Â k Ali de irticalen u m sralar  söyler: 

 
Güzelce’de üç güzel var, 
Ortancas  biri melek. 
Üçü birbirinden güzel, 
Hepisi de huri melek. (Â k Ali, 27)

Â klar n gezip dola t  yörelerin güzellerine söylemi  oldu u 
övgüyü de u m sralarda görmekteyiz:

Çerçili’de bir güzele u rad m, 
Yeryüzünde bir yaratm  Yaradan. 
Ka alar lamelif, gözleri ay n, 
Mâh cemalin nur yaratm  Yaradan (Â k Hac , 27)

Kiprikler benzer me eye, 
an koyacak dört kö eye, 

Ya bir Bey’e ya Pa a’ya, 
Bir yükse e vars n Nayle. (Â k Ali, 30)
 
ki güzel gördüm zülüfü burma, 

Biri güzel ördek birisi turna, 
Dudak am f st  dilleri hurma, 
A z ndaki inci mercan, di  de il. (Â k Hac , 5)
 
Bir güzel övdüler Hassa kolunda, 
Bulunmaz irengi bahçe gülünde, 
Doldursa badesi tas  elinde, 
Hicapl  sevdi im içmez dediler. (Â k Hasan, 9)
 
Size bir güzelin methin eyleyim, 
Daha bir tomurcuk gül Döne Döne. 
Kadir Mevlâ’m seni övmü  yaratm , 
Sen de k ymetini bil Döne Döne.



.2.5. Yöredeki ahsiyetlere Övgü: Köy halk , ya l  ki ilere 
her zaman sayg s n  göstermi , sözünü dinlemi lerdir. Küçükler, 
büyüklerine kar  yapm  oldu u hatalar  telafi etmek için hemen 
özür diler ve ellerinden öperler: 

 
Ba la suçumu alay m kadan, 
Kötülük etmemi  hiç atan deden, 
Bir adam kan etse suçun affeden, 
Var m  senin gibi can Memi  Emmi. (Â k Ali, 28)

Yi it olanlar herzaman köyde itibar gördüklerinden â klar n 
türkülerine de konu olmu , devaml  yüceltilmi lerdir. Ceylanl  
köyü yak nlar nda bulunan E ribucak Köyünün
yi itlikleriyle tan nd  için Â k Ali u m sralarda onlar  
övmü tür: 

 
Size derim E ribucak u a , 
Hatay’a da ld  ününüz sizin. 
Mara  sokaklar  taaccub kald , 
Mara ’a yay ld  ününüz sizin. (Â k Ali, 33)

Di er bir iirinde ise öyle seslenmi tir: 
 

Size derim size E ribucak u a  
Çekmez sizin gibi koçak da l lar 
Kadir Mevlâ’m sizi irin yaratm  
Muhabbet erbetin için da lar. (Â k Ali, 9)

Yukar da anlat lanlara ek olarak u dörtlükleri örnek olarak 

 
Payas ellerinde bir güzel gördüm, 
nci mi mercan m  di i Fidan’ n, 

Ak gö sünde gonca güller aç lm , 
Belirsiz bahar  k  Fidan’ n. 
 
 



Güzellik aln na Hak’tan yaz lm , 
Görüncek dizimin ba  çözülmü , 
Be i birlik kaçar kaçar dizilmi , 
Görünmez tak mdan dö ü Fidan’ n.  
 
Her i lerin cilve nazd r, 
Seni ru en eden yazd r, 
Birinin kaftan  bozdur, 
Biri hakik sar  bülbül. (Â k Hac , 3) 
 
Hakikat gördüm k z n , 
Do ruyumu  sözün dezze, 
Gayet dilin tatl y m , 
Güleçiymi  yüzün dezze. 
 
K zlar y n yerin tutmu , 
Yerlerinde bir gül bitmi , 
Perçemi zülüfe katm , 
Az küçücük kuzun dezze. (Â k Ali, 13) 
 
Hey a alar neden bilmem, 
Güleç olur yüzü k z n, 
On ikide cilvelenir, 
Sürmelenir gözü k z n. 
 
On üçünde çeker biçer, 
Zülüf tarar gerdan açar, 
Hat r  canlara geçer, 
Geçgel olur sözü k z n. (Â k Hasan, 25) 

Derlemede bulunan di er güzellemeler u numaralar alt nda 
verilmi tir:

10. ve 14. türküler.

Â k Hac 3., 4., 5., 11., 16., 21., 25., ve 28. türküler.

Â k Hasan 3., 4., 14., 15., 16., ve 31. türküler.

Â k Ali
27., 28., 30., 31., 33., 34. ve 40. türküler.



3. Hasret ve Gurbet Türküleri
urbette olanlar n hem de onlar  s lada bekleyenlerin 

dilinden söylenmi  olan türkülerdir. Â klar aras nda en fazla 
gurbette bulunan Â k Hac ’d r. Di er â klar köy d
ç kmam lard r.

 
Bir mektup gönderdim o ncedil’e, 
Yörü git mektubum sen güle güle, 
Benden selam söyle o ülüzgele, 
Götürmesin seni yeller mektubum. 
 
Buradan giderkene bo  gitme götür, 
Çay kahve içirir sayard m hat r, 
Ordan dönü ünde bir band n getir, 
Dinlesin a iret eller mektubum. (Kul Abdullah, 24) 
 
Gül yüzlü Saadet’im akl ma dü tü 
Gönül kalk gidelim Urum eline 
Ne sebep ayr ld m o nazl  yardan 
Hay r umdum bir kahpenin dölüne 
 
skeleden binek imendifere, 

Adana kelebek Pozant  dere, 
Gönül havaland  u nazl  yâre, 
ntizâr ederim dostun yoluna. (Â k Hac , 26) 

 
 
Garip derler gurbet elde yatana 
Bülbül derler bahçelerde ötene 
Kadir Mevla’m bizi gönder vatana 
Yol versin ba lar  Gavur Da ’n n. (Â k Hasan, 17) 
 

ükür mektubunu ald m bir deste 
Selâm söyle aste mene hem üste 
Yan na gidicim ceblerim hasta 
Cüzdan mda azg n yaralar m var. (Â k Ali, 36) 



Ceylanl  köyü â klar n n gurbete giden çocuklar na duydu u 
hasreti türkülerine s kça rastlamaktay z. 

Yörenin da  ete inde bulunmas  itibariyle zirâat 
yap lamamaktad r. Bu sebeple di er aileler genç ya taki 
çocuklar n  yurtd na çal mak için göndermektedir. Gönderilen 
yerler ise umumiyetle Suudi Arabistan’d r.

Kul Abdullah da kendi o lunu Suudi Arabistan’a göndermi tir. 
O lu ile uzun süre görü emedi i için, o luna u m sralar  
göndermi tir: 

Bizim ellerimiz bahçeli ba l  
Ayr l k elinden ci erim da l  
Cümlemizin umudu oraya ba l  
Cennet olsun o lum yerin Mustafa.

Â k Ali ise suç i leyip hapishaneye dü tü ünde ailesine 
duydu u hasreti u m sralarda anlatmaktad r: 

Â k Ali’m der ki bu kara günü  
Sürdü ümüz devran nic’oldu hani 
Ahbablar yarenler unuttu beni 
Anam n ci erin da la var ka t. (Â k Ali, 37)

Ceylanl  köyü â klar nda askerlik gurbet de ildir. Askere 
giden evlat, Sultan Hamit’in oca na gitmi tir. Askere 

köy halk  ho  görmez. Askere giderken korkulan tek ey, 
paras zl ktan dolay  askerî e itim yerine yeti ememektir: 

 
O lum duydum stanbul’a varm s n 
Uçaksavar taburuna ermi sin 
Sultan Hamit dede yurdun görmü sün 
O lum ondan öte daha nelerim var. (Â k Ali, 36)

Â k Hac ’da hasret, gurbette iken sevgiliyedir. Bulundu u her 
yarde sevgiliye hasretini anlatm t r. Ceylanl  köyünden ayr l rken 
köyde b rakt  sevgiliye ayr l k türkülerini söylemi tir. Bununla 
birlikte Gelibolu’da evlendi i Saâdet’in yan ndan ayr l p Ceylanl  
köyüne gitti inde Saâdet’e duydu u hasreti dile getirmi tir: 



 
Â k Hac ’m der de sorarsam s lan, 
Vilayetim Halep kazam z Belan, 
limiz Reyhanl  yaylam z Alan, 

Obam z Ceylanl  sorun turnalar. (Â k Hac , 20)

Ceylanl  köyüne geldi inde köy, Â k Hac ’ya gurbet 
gelmi tir: 

Felek gene beni gurbete att , 
Hasretlik ci erime kar etti, 
Konya Eski ehir Bilecik hatt , 
Seyretmeli Sapanca’n n gölüne. (Â k Hac , 26)

Â k Hasan’ n hasreti ise ovan n ve Gavur Da lar ’n n 
güzelli

 
Devran dönmü  ben gideli, 
A ireti terkedeli, 
Ku lar  elvan sedal , 
Ötü ecek zaman imdi. (Â k Hasan, 27) 

Derlemede bulunan di er “hasret ve gurbet” türküleri u 
numaralar alt nda verilmi tir: 

1., 24. ve 26. türküler.

Â k Hac 20. ve 27. türküler.

Â k Hasan 17., 27. ve 29. türküler

Â k Ali 1., 36., 37. ve 38. türküler.

Her yörede oldu u gibi, Ceylanl  köyü
evlatlar n , Kurtulu  Sava  s ras nda askere göndermi , mücadele 
esnas nda birçok ehit vermi tir. Halk vatan , kutsal bir kavram 
bildi inden, evlatlar n  da can  gönülden vatan  savunacaklar na 
inanmaktad r. 

Seferberlik ilan edildi inde, Â k Hasan ve akranlar  bu vatan 
için mücadeleye haz r bir durumda beklemektedirler:



Ç kan alay n ba na, 
K l ç ku an n pe ine, 
Mü ir kar maz i ine, 
Emretti in zaman Bey’im. (Â k Hasan, 4)

Ceylanl  köyünün 18 y l Frans zlar n 
tahakkümü alt nda kald n  ve bundan atalar n n eziyet çekti ini 
anlat r. Önceleri, bölgede Ermenilerin çok olmas  ve Frans zlar  da 
arkalar na almas  sonucu cefa çektikleri bilinmektedir. Anlat lan 
bu olay  Â k Hasan, u m sralarla dile getirmektedir:

ol mazarat ba  kafir Ermeni, 
Büyük fesat alma yoktur derman , 
Al-i Osman Padi ah verme ferman , 
Dü manlar sevindi güldü bu sene. (Â k Hasan, 7)

Â k Hasan, vatan için ehit olanlara da iirler söylemi tir. 
Yemen’de ehit dü en Arif’e yazm  oldu u iir, bugün Ceylanl  
köyünde hâ â söylenmektedir: 

 
u Yemen’den mektup gelmi , 

Dedilerki Arif ölmü , 
Pederine ayan olmu i 
Kara kuru dö lü Arif. (Â k Hasan, 2)

. A tlar: Ölüm ve çe itli felaketlerde halk m z n 
üzüntüsünü dile getiren türkülerdir. 

 
Mehmet Köse ölmü  derler, 
Duydunuz mu a iret eller, 
Bu senin gitti in yollar, 
Cümle âlemin yolu garda . 
 
Üç sene çektin bu derdi, 
B rakt n gittin bu yurdu, 
Hem Arab  hem Kürdü, 
Hep Allah’ n kulu garda . (Kul Abdullah, 15) 
 
 



Yeter felek yeter çekti im mihnet, 
Beni mi görüyon daima felek, 
Korkar m beni de yere vurucun, 
Yana p duruyon k y ma felek. 
 
Bütün günüm cefay nan geçirdin, 
Hele bunda cib dad n  gaç rd n, 
Ele eker erbet ayran içirdin, 
Beni doyurmd n suyuma felek. (Â k Hac , 10) 

Di er a tlar u numaralar alt nda verilmi tir:

türküler.

Â k Hac 9., 10. ve 17. türküler.

Â k Hasan 1., 2. ve 28. türküler.

Â k Ali

Ta lama ve ntizar Türküleri
Bu gruba ki iyi veya toplumu k nayan türküler girer. Ceylanl  

köyü â klar nda ta lamalara s kça rastlan r.
 

Çifte çifte arsa verdin âleme, 
Beni has rc ya yapt n uleme, 
Yazma deyi söylemi sin kaleme, 
Ne imi  suçlar m sormaya geldim. 
 
Ben seni severdim yürekten candan, 
Baban  m  öldürdüm ne isten benden, 
Yollarda sorgu var sorarlar senden, 
Ne imi  suçlar m sormaya geldim

Sen misin erbab  kömür yakman n? 
Bunun bir vakti olur s ras ynan, 
Böyle bir sana’at daha bulunmaz, 
Ararsan çaml n s ras ynan. 
 



Durmad n enginde uca gidersin, 
Gündüzü de koydun gece gidersin, 

imdi zengin olur hacca gidersin, 
Bir ocak kömürün paras ynan. (Â k Hac , 26)

Di er “ta lamalar” u numralar alt nda verilmi tir:

16., 23., 29. ve 32. türküler.

Â k Hac   19. ve 26. türküler.

Â k Hasan 11., 21., 22. ve 24. türküler.

Â k Ali
ürküler.

î Konulu Türküler
Ceylanl  köyünde slâm n artlar na çocuk ya tan itibaren 

uyulmaya ba lan r. Köyde namaz k lmayan ki ilere pek fazla itibar 
edilmez. Yap lacak her türlü haks zl n hesab n , Münkir ve Nekir 
meleklerine verilece ini dü ünerek hareket ederler: 

Her adam zenginlik ister, 
Paran n g das n ister, 
Münkir Nekir cevap ister, 
Sorunca sualin bize. (Â k Hasan, 6) 

Â k Hac  ve Kul Abdullah, hacca gittiklerinde hac  
olduklar na sevinmi  ve bütün günahlar n n affolunmas  için 
Allah’a dua etmi lerdir. Her iki â n da son istekleri hacca 
gitmek oldu undan yol yorgunlu unu unutarak hac yolunda u 
m sralar  söylemi lerd

 
te geldik el uzatt k ipine 

Yazd r ümit cennet kap na 
Bir ümit üzere geldik kap na  
Dediler cennete girdin a lama. (Â k Hac , 1) 

 



Say lmaz bir hacet kap na geldik 
Sevindik Allah’ m ad olduk güldük 
Allah’ m beytine yüzünü sürdük 
Ne var rahmetin sal bizim için.  

Â klar, namaz k ld klar  ve bundan fayda gördükleri için 
kendi çocuklar na da namaz k lmay  ö ütlemi lerdir. Kul 
Abdullah, namaz k lmayan o luna öyle seslenmektedir: 

 
 

Sabah erken ç kar m evden 
Da  ta  gezer gelirim avdan 
O lum sen baban  dü ürdün tavdan 
N’olur u namaz n k lsana o lum.  

Âhiret korkusu Kul Abdullah’ta çok belirgin bir ekilde ortaya 
ç kmaktad r. Cennete girebilmek için Allah’a u m sralarda dua 

 
Datl  olur cennet hurmas , 
Silinir gözünün sürmesi, 
Ölürkene can vermesi, 
Cümle i ten zor Allah’ m.  
 
Ben bu dünyadan usand m, 
Cennetime gönder beni. 

a k yollara gidersem, 
Geri çevir dönder beni. 
 
S rat n köprüsü ince, 
Yürek titrer görünce, 
Cennetin gülleri gonca, 
Bülbül eyle kondur beni.  
 
Sabah seher vakti bir kuzu meler, 
Ahiretin korkusu sinemi deler, 

allah Allah’ m haberler salar, 
D k l cennetime gel deyi deyi.  



Kadir Mevlâ’m sa alt kalan yaram z, 
Lokman’ n lokman  sen de il misin, 
Bir gün dedin yeri gö ü yaratt n, 
Direksiz durduran sen de il misin? 
 
Sen iyisin iyilerden iyiden, 
Halketti u âlemi yaratan, 
El yetmez boy yetmez derin kuyudan. 
Yusuf’u ç karan sen de il misin? (Â k Hac , 18) 

lah, namaz k lmayanlara, nefsinin pe ine dü enlere, 
kötü insanlara, oruç yiyenlere, yapt klar n n ahirette tet tek 
hesab n n sorulaca n  söylemektedir: 

 
Hele beynamazl k o kadar kötü, 
Ne farz n  k lar ne de sünneti, 
Onlar mah er günü arar cenneti, 
Cenneti bulmas  güman efendim.

i er türküler a a da numaraland r lm t r. 

türküler.

Â k Hac 1. ve 18. türküler.

Â k Hasan 6. türkü.

Â k Ali

ve stek Türküleri

.1. stek

.1.1. Muhtelif ahsiyetlerden ste Çevrede bulunan 
tan nm  ki ilerden, bürokratlardan veya zengin ki ilerden 
bir eyler istemek maksad yla söylenmi olan türkülerdir. 



Ceylanl  köyü â klar  fakir ki iler olduklar ndan dertlerini, 
ekonomik yönden durumu iyi olanlara türkü söyleyerek anlatm  
ve bunun kar l  olarak onlardan yard m görmü tür:

Senin yüreklerin yuka, 
Yoksullara ver sadaka, 
Gece gündüz yalvar Hakk’a, 
Sevgili Hac  Duran’ m. 
 
Beyti doland rd  beni, 
Unutmam o tatl  günü, 
Demir Polat gibi dini, 
Sevgili Hac  Duran’ m.  
 
Sürünerek geldim haki bay na, 
Duydum bir i  dü mü  ba a Mahmut Bey. 
Her nere gidersen hükmün varolsun, 
Hükmeyle gökteki ku a Mahmut Bey. 
 
Her sabah daranda meclis kurulur, 
Efendim gününden devran sürülür, 
Emreylesen her i  görülür, 
Sözlerin geçiyor ta a Mahmut Bey. (Â k Hac , 14) 

Can m  yoluna feda eylerim, 
Kurtarsana beni bu davadan efendim. 
Ne gündüzüm gündüz ne gecem gece, 
Halleri peri an yârdan efendim. 
 
Güleçtir yüzlerin ay gibi parlar, 
Gelmez mi elinden böylesi karlar, 
Eyle bir iyilik yatt n yerler, 
Deryaya gark olun nurdan efendim. (Â k Hasan, 13) 
 
Sana bir arzum var Hüseyin Efendi, 
Lütfen bu i imi bitir efendim. 
Mevlâ’m seni her muraza yetirsin, 
Beni de muraza yetir efendim. 
 



ereflisin cümle âlem yan nda, 
Atan, deden incimesin sininde, 
Yar n mah er günü Hak divan nda, 
Alt n kö k üstüne otur efendim. (Â k Ali, 15) 
 
Emrettiniz geldim hapishaneye, 
Çok incitmen beni n’olur Beylerim. 
Asl n z nesliniz kökünüz belli, 

ükür merhameti bilir Beylerim. (Â k Ali, 7) 
 
Sana bir arzum var Hüseyin Efendi, 
Lütfen bu i imi bitir efendim. 
Mevlâ’m seni her muraza yetirsin, 
Beni de muraza yetir efendim. (Â k Ali, 15) 
 
Benden selam söyle Hoca Efendiye, 
ntizâr eyleme bizlere Hocam. 

Garip elde namaz m  k lar m, 
Ben dua eylerim sizlere Hocam. (Â k Ali, 22) 
 
Re at Bey’im sana bir dile im var, 
Bize do ru uzat kollar n z . 
Ben bu i ten zarar ziyan görüyom, 
Ben size anlatt m hallerimizi. (Kul Abdullah, 40) 

Ceylanl  köyü â klar n n 1850 y llarda hayat standard  fakir 
oldu u belirtilmektedir. Kendi ihtiyaçlar n  kar layabilmek için 
a alara beylere ve devlet dairelerinde sözsahibi olan ki ilere, 
iirler söyleyerek onlar n gönlünü ho  tutar ve kar l nda para 

veya i  al rlar. Bununla birlikte 1939 y l ndan itibaren Hatay’ n 
milletvekilleri ve senatörlerinin yan na gidip köyün problemleriyle 
de ilgilenmi lerdir. Â k Ali eski senatörlerden Mustafa 
Deliveli’nin yan na giderek köyün durumunu u m sralarda 
anlatm t r: 

 
 
 
 



Köyümüz Ceylanl  derdimiz çoktur, 
Ancak derdimize sen olun doktur, 
Bize çap verdiniz suyumuz yoktur, 
Çekti imiz ah-  zâr deyi geldim. (Â k Ali, 12)

.1.2. K z steme Ceylanl  köyünde kad n erkek ili kileri 
son derece kat  olup haremlik selaml k esaslara dayanmaktad r. 
Köyde dinledi imiz ya l  ihtiyarlar, k z ve erke in sebepsiz yere 
konu salar bile cezaland r lmas  gerekti ini ifade etmi lerdir. Bu 
cezaland rma biçiminin kur unlanmaya kadar götürüldü ü ifade 
edilmektedir. Bu ili kilerin baz  dönemlerde yumu ad  ancak 
baraberinde bir k s m problemleri ortaya ç kard  bilinmektedir. 
Nitekim 1900’lü y llarda, kad n erkek münasebetlerinin edep ve 
ahlaka uymayacak ölçülere ula t  da

Türkülerde derledi imiz â klar 1900’lü y llarda ya ad klar  
için evlenme isteklerini hem â k oldu u k zlara, hem de k z n 
ailesine rahatça söylemi lerdir. Â k Hac  iste ini u m sralarda 

 
u k zlardan birisin 

Versen bana n’olur dezze 
E er insafa gelirsen 
Bu i imiz olur dezze. (Â k Hac , 6)

Kul Abdullah, Â k Hac ’y  k z istemek için gönderirken u 
m sralarar  söyler: 

 
Çok selam söyle Suna’ma 
Da’vet et kendin hanama 
Git de yalvar kaynanama 
Süpürge olurum yollar na.  

Yine Kul Abdullah, Â k Ali’den bir ba ka k z istemekte ve 
Â k Ali’ye u m sralar  söylemektedir: 

 
 



Ali’m bir bayan isterim, 
Bunu bana bitirmen mi? 
Selam salsam ben o dosta, 
Selam m  götürmen mi.  

Â k Ali’nin söylemi  oldu u dizelerde Ceylanl  köyünün
dü ün âdetlerini görmekteyiz: 

 
Çifte toy dü ün kurdular, 
Milletin gönlün gördüler, 
A r çeyizler verdiler, 
Kiliminen hal ynan. (Â k Ali, 41)

Â k Hac , aya n n k r lmas ndan dolay  i  
yapamaz haldedir. Erken iyile mesi için Allah’a dua etmektedir. 
Zirâ iyile ti inde evin ihtiyaçlar n  kar layacakt r. M sralar nda 
çe itli mucizeleri anlatarak Allah’tan medet ummaktad r: 

Kadir Mevlâ’m sa alt kalan yaram z, 
Lokman’ n lokman’  sen de il misin? 
Bir gün, dedin yeri gö ü yaratt n, 
Direksiz durduran sen de il misin. (Â k Hac , 18) 
 
Yerleri gökleri yaratan Allah, 
Herkes muraz na ermeyi ister. 
Zalim hasretlik kar etti cana, 
Garipler s las n görmeyi ister. (Â k Hasan, 24) 
 
Suna boylum yalvar yom, 
Verse seni felek bana. 
Günde yalvar yom Hakk’a, 
Kabul olsa dilek bana. (Â k Ali, 4) 



Di er dilek ve istek türküleri numaralar yla birlikte 
verilmi tir

6., 17., 30., 36. ve 40. türküler.

Â k Hac türküler.

Â k türküler.

Â k Ali
türküler.

. Do al Afet
Akdeniz ikliminin bütün özelliklerini ta yan Ceylanl  

köyünde k  aylar  sert geçmez. Ço unlukla kar ya sa bile k sa 
zamanda erir. Köyün ya l  ki ileri 1906 (H. 1326 ) y l nda ya m  
olan kar  bugün bile anlatlmaktad r. Â k Hasan, köy halk  
taraf ndan Arabistan olarak söylenen Amik Ovas ’na ya an kardan 
en fazla zarar gören ki ilerden biridir. Görmü  oldu u zarar  u 
m sralardan anlamaktay z: 

Hep tüketti mallar n n mal n , 
Ne y n  satt  ne de k l n , 
K rd  bütün fukaran n mal n , 
Çok vakit do rulmaz bel Arabistan. (Â k Hasan, 1) 
 
Karlar ya a ya a boylar  a t , 
Asi canavarlar hep eve dü tü, 
Nice hayvanlar n damar  geçti, 
Gayet yanl  geldi y l Arabistan. (Â k Hasan, 1) 

Â klar, ya ad  dönem itibariyle fakir ailelerdendirler. Hasta 
olduklar nda doktora verecek paralar  yoktur. Kul Abdullah, 
kendisini ehre götüren minibüs oförüne bile ücreti türkü 
söyleyerek ödemektedir. 



ödeyemeyecek durumda oldu u için, u m sralar  söyler: 

Zenginin devesi çölde yay l r 
Ünün an n her tarafa duyulur 
Fakiri kollamak zekat say l r 
ster bil ister bilme dokturum. 

Ö üt
Ceylanl  â klar , zengin olan fakat kimseye faydas  olmayan 

ki ilere ö üt vermi lerdir. Bu ö üt içinde önemli olan, ahiretin 
yollar n  ah slara anlatmakt r. Kul Abdullah’a göre ahiretin yolu, 
kibirlenmemek, kimsenin kalbini k rmamak ve kötü söz 
söylememe

ndir Ali’m gönlünü indir, 
Gönlün havalanm  önüne kondur, 
Ö üt nasihat eyle kalmas n cand r, 
Ahiretin yollar n  bellet kendine. (Kul Abdullah, 21)

Haram yemek, köy halk  taraf ndan çok büyük günah olarak 
görülür. Günah i leyen ki iye köy halk  taraf ndan Hak yoluna 
gidilmesi gerekti i anlat l r. Köy halk  zengin olan ah slar n da 
fakirlere sadaka vermesini ister. Vermeyenleri ise ay plar:

 
Benim yüreklerim yuka, 
Yoksullara ver sadaka, 
Gece gündüz yalvar Hakk’a, 
Sevgili Hac  Duran’ m. (Kul Abdullah, 17) 
 
Heç bunu yapar m  ahiretin bilen, 
Heç geri gelir mi bu kadar ölen, 
Üstüne basarsan sokmaz m  y lan, 
Rahat duran  sokmaz Kürto lu. (Kul Abdullah, 23) 

Â k Ali, kendini fazla be enen ve mal n n zekat n  vermeyen 
köy muhtar na hacca gitmesini tavsiye etmektedir. Köy muhtar  
Â k Ali’ye göre bu kadar mal ve mülkü, milletvekillerini ve 



senatörleri arkas na alarak kazanm t r. Köy muhtar ndan fakir ve 
ya yard m istemesini u m sralardan anlamaktay z: 

Dan maya hocalara varsana, 
El ba lay p divan na dursana, 
Vasiyetin sa l nda versene, 
Sak n fukaraya ac  Muhtar’ m. (Â k Ali, 29) 

Â k Hasan, köy halk n n doland r c lardan sak nmas n  ve 
i olmas n  ö ütler: 

u o lana yaz k oldu, 
Bakmaz oldu i e Halil. 
Bir yalanc  doland rm , 
Emeklerin bo a Halil. (Â k Hasan, 21) 

Yine Â k Hasan, fakir oldu unu etrafa duyuran Â k Hac ’ya 
ö üt verir. Â k Hac ’n n hem fakir oldu unu hem de saza ve 
çalg ya (e lenceye) çok hevesli oldu unu söyler ve u ö üdü verir: 

Â k Hasan burada durmu , 
Neçe aç kar n doyurmu , 
Çalg y  haram buyurmu , 
Heves etme saza Hac ’m. (Â k Hasan, 20) 

Â k Hac , sevdi i ki iye yapt  i ten dolay  pi man olaca n , 
evlendikten sonra da bu evlili in hay r getirmeyece ini söyleyerek 
ö üt verir: 

Ö üt verrim hatun ki i 
Sahilde olmaz yayla ku u 
Sennen bir çift hece ta  
Bile safs n anan irin. (Â k Ali, 35) 

12. Ölüm
Â klara göre, her insan yapt n n cezas n  da mükafat n  da 

di er dünyada al r. yilik yapm sa 70 huri verilir; namaz k lmam  
ve kötülük yapm sa cehennemde yap l r: 



Azma diye hocam bana dar l r, 
Mah er günü binbir hesap sorulur, 
Bir ki iye yetmi  huri verilir, 
O makam  bulmak biraz zoru var.  

Â klar, sevdi i bir ki inin ölümünü a tla da anlatm lard r: 

Baksana benim halime, 
Kör duman çöktü yoluma, 
Ne mutlu böyle ölüme, 
Kar m  cennet ku una.  
 
Bir elma ald m elmadan, 
Hemen a latt n gülmeden, 
Güvey gelin olmadan, 
Tez buldun ölümü Döne’m. (Â k Hac , 17) 

Kul Abdullah, kendine ev yapmak için arsa istedi i köy 
muhtar ndan arsay  alamay nca yergide bulunmu tur. 
Yergilerinde, köy muhtar n n üç defa arsa da tt n  ve her 
defas nda da kendisine vermedi ini söyler. Köy muhtar n n 
“Acaba bana bir kini mi var?” iye dü ünerek u m sralar  
söylemi tir: 

Ben seni severdim yürekten candan, 
Baban  m  öldürdüm ne isten benden, 
Yollarda sorgu var sorarlar senden, 
Ne imi  suçlar m sormaya geldim. 

Ya l  oldu u için kasabadan getirmi  oldu u e yalar  
ta yamayan Kul Abdullah, e yalar n  köye getirebilmesi için 
kom usundan yük hayvan  ister. Vakkas adl  kom usu, yük 
hayvan n  vermeyince u m sralar  söyler:

 



Çok yarvald m yükletmedin yükünü 
Nas l öde icin kom u hakk m  
Ben insan belledim e ek bokunu  
Dökülüp gidiyor yollara Vakkas. 

Yine ilçenin kaymakamlar ndan medet uman Â k Ali, 
umdu unu bulamay nca u m sralarda intizâr n  aç kça 
belirtmi tir: 

Ey sevgili Kaymakam’ m, 
Bana ne i  açt n Bey’im, 
Yoksa beni unuttun mu? 
Gaflete mi dü tün Bey’im. (Â k Ali, 6)

Â k Hac , di er bir iirinde Mevlâ’ya intizâr n  öyle 
anlatmaktad r: 

Bana dert getirdin ellere m raz, 
Kadir Mevlâ’m ancak bana m  garaz, 
Ustay d k deyi laf att k biraz, 
Kimseye bir laf atamaz oldum. (Â k Hac , 
 
Hiç tükenmez senin lütfun keremin, 
Y ramaz ba mdan derdin veremin, 
Yoksa beni söyletmek mi meram n, 
Bilmiyom hevesin neyime felek. (Â k Hac , 10)

Â k Ali, fitne ve fesata dü mü  olan insanlardan ikayetçidir. 
Araya bu fitne ve fesat  sokan ki iler, Â k Ali ile Çirkin A a’n n 
aras n  açm ; Çirkin A a da â n isteklerini vermemi tir. Bunun 
üzerine Â k Ali, derdini köyün hocas na anlatm t r: 

 
Çirkin A a ile beni çatt lar, 
Birkaç kahpe dölü fesat katt lar, 
Koyu yo urt iken ayran yapt lar, 
Yay klara koyup yayd lar beni. (Â k Ali, 5)

Kul Abdullah, yalanc  ve h rs zlara u m sralarda intizâr n  
belirtmi tir: 



Ald ca n satt ndan pahal , 
Gayattan peri an fakirin hal , 
Ölü sat l r m  Allah’ n kulu, 
Satt n söylenir diller içinde.  

Â k Ali, â k oldu u köyün güzelinden çok cefa çekti ini 
söylemektedir. 

 
Sevda derler yara aman dedirir, 
Zehir olsa ekmek ile yedirir, 
O sözünü duyan itler kudurur, 
Yeter kalan ettice in k z bana. (Â k Ali, 3) 

. Kar l kl  Türküler

ki ki inin kar l kl  olarak belli bir konu üzerinde söyledi i 
türkülerdir. Genellikle e lenceli ve hafif konulu bu türkülere halk 
hikayelerinde s kça rastlan lmaktad r. 

Köy â klar , â klar enli ine kat lmad klar  gibi, usta ç rak 
ili kisi içinde de yeti memi tir. At malar  kendi hayallerinde 
canland rd klar  muhtelif ki ilerle olmaktad r. Â k Hac , sevgili 
ve h ile; Kul Abdullah Â k Mehmet ile hayali olarak 
at maktad r. Bu at malar n cevab  bazen olmamaktad r. 
Kendisini dinî bak mdan iyi yeti tiren Kul Abdullah, kar s ndaki 
ki iye türkü söyleyerek sormu  oldu u sorunun cevab  yoktur.

Türlü çiçek gelir ar  burnunda, 
Peygamberlik yaz l yd  aln nda, 
badet yapard  bal k karn nda, 

Kimdi üstad m bilin mi bunu? 

Ceylanl  köyü â klar ndan Kul Abdullah ve Â k Hac ’da 
kar l kl  at ma eklinde söyledikleri türküler unlard r

                                                           
Verdi imiz bu örnekler asl nda â k kar la malar na benzememektedir. Zaten 

Ceylanl  köyünde çok güçlü bir â kl k gelene i oldu unu dü ünmüyoruz. Kaynak 



 Allah’ n buyru u namaz 
K lmazsa olur beynamaz 
Gelinlerim donum yumaz 
Ben yudurrum k zlar ma 

 
Â k Hac  Güzellere irin gelir sözlerim 

Sizi gördüm tutmaz oldu dizlerim 
Çoktan beri esir idi gözlerim 
ki güzel rastgeldi gözüme 

 
 Gel dersen hemen gelirim 

Belki eni ten olurum 
stersen o lum olurum 

Mü teriyim k zlar na 

Ceylanl  köyünde, â kl k gelene ini sürdüren di er 
ehirlerdeki gibi kar l kl  at malar  tam olarak görememekteyiz. 

Bu da derlemesini yapt m z köyde köyde gelene in bitti ini 
göstermektedir.

Di er kar l kl  türküler

44. türkü.

Â k Hac türküler.

. Ya l l k

Ceylanl  halk n n gençlikleri de, ya l l klar  da ayn  yörede 
geçer. ehirle ba lant s  ticaret d nda yok gibidir. Bu sebeple 
K r khan’da, Ceylanl  köyü “Da l ”

Köy â klar , hayatlar n n büyük bölümünü köyde 
geçirdiklerinden ve ya l l klar nda yapacak i leri olmad ndan 
geçen günlerin bitmemesinden ikayetçidirler. Yine â klar, 
gençliklerinin sefas n  sürmediklerinden de yak nmaktad rlar: 

                                                           
ki iler sözlü olarak bu iirleri kar la ma ad  alt nda verince eklemek durumunda 
kald k.



u yalan dünyada candan usand m, 
Kadir Mevlâ’m hay r getir sonunu. 
Gelip geçmez kara günden usand m. 
Süremedim u gençli in ça n . (Â k Hasan, 34)

Kul Abdullah, ihtiyarl k ça lar nda kasabadan getirmi  oldu u 
e yalar , eve kadar ta yamayaca n  anlay nca köy minibüsü 
kullanan Osman adl  oförden, e yalar  eve kadar götürmesini 
ister. Fakat bu iste i sonuçsuz kal nca yard m yapan n cennete 
gidece ini, yapmayan n da cehennemde ynaca n  söyler: 

 
Gençlik vatti olsa etmem minneti, 
htiyarl k garda  gayetten kötü, 

Kazanmak istersen sen o cenneti, 
Melhem sürmelisin yaraya Osman.

4.3. TÜRKÜLER N YAPISAL NCELEMES
Türkünün ekil yap s  nas l olursa olsun, önemli olan ezgisidir. 

Çünkü, müzik cümlesi, baz  türkülerde ekli zorlamaktad r. 

Bir fendinen geldi geçti peh peh peh 
Kiziro lu Mustafa Bey hey hey hey 
H m  da  deldi geçti.29  

Yukar daki türkü m sralar nda görüldü ü gibi “peh peh peh” 
ve “hey hey hey” gibi sözler iirin eklini de i tirmektedir. 

“aney, of, aman, tama, aslan m, bre…”
sözler uzun havalarda s kça gördü ümüz ve iirin eklini 
de i tiren sözlerdir. Ancak uzun havalar n cinsini belirlemede, söz 

su nidalar önemlidir. 

Divan, Kayaba , Maya, Çukurova, Garip, Kerem, Müstezat, 
Aydos, E in, Türkmani vb. türkülerde farkl  nidalar kullan l r. 
Derlemesini yapm  oldu umuz Ceylanl  yöresindeki türküler 
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bentleri dört m sral  olan türkülerdir. Bu türküleri 
olarak inceleyece iz: 

.1. Kafiye emas na Göre

Ceylanl  yöresi türkülerinin kafiye dizili i ko ma eklindedir.

Dizili i “abcb, dddb”

35., 36., 37., 38., 40., 41., 42. ve 43. türküler.

Â k 
Hac

türküler.

Â k 

31., 32. ve 33. türküler.

Â k Ali

43. türküler.

Benim karde  bu sahadan göç etti,-a 
Yüre imde gizli gizli s rr  var,-b 
Hakk’a teslim oldu Kadir Gecesi,-c 
Umar m ki o cennette yeri var,-b 
 
Yârdan m  ayr ld n ötüp gidersin,-a 
Benim de yarimi görün turnalar.-b 
Bir mektup yazay m s laya do ru,-c 
Götürür o yare verin turnalar.-b 
 
Ötüp gider klavuzlar seçilmi ,-d 
Siyah zülfün mâh yüzüne saç lm ,-d 
Girin dost ba na neler aç lm , d 
Tomurcuk güllerin derin turnalar.-b (Â k Hac , 20) 
 



Kadir Mevla’m a  yar nan kavlimiz,-a 
Bizi güle güle bayrama ç kar.-b 
Giyinmi  ku anm  bir kara gözlü,-c 
Sallan r kar mda seyrana ç kar.-b 
 
Suya gelmi  destisin doldurur,-d 
Gören yi itlerin benzini soldurur,-d 
Yel estikçe zülüflerin kald r r,-d 
Ayr l r gerdandan bir yana ç kar.-b (Â k Hasan, 8) 
 
Suna boylum dar l yon,-a 
Sana neler dedim dilber.-b 
Ben sözüm geri ald m,-c 
Ceplerime koydum dilber.-b 
 
Biz hanedan o luyuduk,-d 
Hem bahçeli ba l y d k,-d 
Evvel eski köylüyüdük,-d 

imdi i im yudum dilber.-b (Â k Ali, 10) 

Dizili i “aaab,  cccb” üz 

türküler.

Â k Hac

Â k Hasan 7., 9. ve 29. türküler.

Â k Ali 19., 25. ve 36. türküler.
 
Babam gelmi  iskan kurmu  buraya,-a 
Sehap olmu  ücelere dereye,-a 
Bahçe dikti bal yapt rd  ar ya,-a 
Bu haberi sana vermeye geldim.-b 
 
 
 



Üç sefer olarak arsa da tt m,-c 
Üçünde de beni d ar  yittin,-c 
Bilmem garez mi ettin yoksam unuttun,-c 
Ne imi  suçlar m sormaya geldim.-b  
 
Dünyada murad m yiyip içmeye,-a 
Arap ata binip konup göçmeye,-a 
Nan nimet yedirip oda açmaya,-a 
Yaren yolda  için hale yerginem.-b 
 
Bir oda yapt rsam hep mermer ta l ,-c 
Badeler içirsem zerfi gümü lü,-c 
Bir bahçe diktirsem türlü yemi li,-c 

ak r bülbülleri güle yerginem.-b (Â k Hasan, 29) 

Dizili i “abab, cccb” Ç

3. türkü

Â k Hac 2., 8., 9. ve 11. türküler.

Â k Hasan 34. ve 35. türküler.

Â k Ali 31. türkü.
 

Nice vefas z can için,-a 
Can verdim yollar na ben.-b 
Dostu görmedi im zaman,-a 
Bakard m mallar na ben.-b 
 
Anas  yola gelmiyor,-c 
Sunas  halden bilmiyor,-c 
Zahar perdeden alm yor,-c 
Tokand m tellerine ben.- b (Â k Hac , 2)



lk örtlü ü “aaba” Mani 

türküler.

Â k Hac . türkü.

Â k Hasan

Â k Ali 3. türkü.
 

Gül Ahmet’im Gül Ahmet’im,-a 
Yamac ma gel Ahmet’im,-a 
Biraz muhabbet yapal m.-b 
Ben söyleyim çal Ahmet’im.-a 
 
Gençlikte gezdim süsünen,-c 

imdi gezerim yas nan,-c 
Elvan sedal  sesinen,-c 
Bir bant doldur sal Ahmet’im. a   

.2. Kafiye Türüne Göre

Kafiye, iirde ahengi ve anlam zenginli ini sa lamak için, 
dizelerin ba nda, ortas nda veya sonunda, esas al nan belli seslerle 

edilen ses benzerli idir. Ceylanl  â klar , türkülerinde 
müzikaliteyi sa lamak için baz  hatalar d nda, 
önemi vermi lerdir. E itim görmediklerinden kafiyeyi zay f 
derecede kullanm lard r. Â k iirinde be  çe it kafiye vard r. 

Çeyrek, yar m, tam, zengin ve cinasl  kafiyedir.
ncelemesini yapt m z â klar, bu be  kafiyenin içinde en fazla 

yar m kafiyeyi kullanm t r. Yar m kafiyenin s kça görüldü ü 
iirlerinde tam, zengin ve kafiyeler içerisinde yer alan tunç 

kafiyeyi de görmek mümkündür. Birçok kitapta, tunç kafiye her ne 
kadar zengin kafiyenin içinde yer almas  gerekti i söylense de bu 
kafiye türünün tam kafiye içerisinde yer almas  gerekti ini 
dü ünmekteyim.
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Çeyrek : Ç kaklar  birbirine yak n olan seslerle 
ydana getirilen kafiyedir. Bunlar ayn  ses olmamakla beraber

ç kaklar  birbirine yak n olan seslerle yap lm  olan kafiyelere, 
maalesef bugüne kadar isim bverilememi tir. Bunlar, “ç- ”, n-l-
r”, -v”, “p-t”… gibi sesler olup, önceleri ya kafiye olarak 
görü lmemi , ya da yar m kafiye olarak dü ünülmü tür. Halbuki 
bu sesler yar m kafiyeden daha zay f oldu u için “çeyrek kafiye” 
olarak adland r labilir.

Her dört â k da birbirine yak n olan seslerden kafiye yapm
çal m t r. Biz bunlara çeyrek kafiye d Â klar n 
türkülerinde u örnekler verilebilir:

 
Dibini göremen bu kuyu derin, 
Sa  olsayd  dar l rd  pederin, 
Seni ba kanl a ikayet ederim, 

eytan sokulmas n araya Osman.  

Türkülerde bazen de rediflerde bu ses benzerli ine 
lamaktay z. Yukar daki türküde “derin” kelimesi isim 

kökenlidir ve ek almam t r. Daha sonra gelen “peder-in”
“eder-im” kelimesi ile kafiye olu turulmak 

istenmi tir. “m,n” benzerli ini redife dahil edersek, “derin”
kelimesi kar m za ç kmaktas r. Bu da â n kafiye ve redif 
yönünden çok iyi olmad  dü üncesini akla getirmektedir. Bu 
dörtlükte kafiyeyi bulmak mümkün de ildir. Sadece â k “er”

“in,im”
çal m t r d

 
K zlar toplan p geliyor, 
Biri yüzüme bak yor, 
Sonra gene el al yor, 
Versen birin n’olur dezze. (Â k Hac , 6) 

Bu dörtlükte “l - k” seslerini çeyrek kafiye; “-iyor”

 

                                                           



ekerinen kaymak yerler, 
Durmay p söylüyor diller, 
Bana Â k Hac  derler, 
Hat r gönül bilir dezze. (Â k Hac , 6) 

Yukar daki dörtlükte “r - l” sesiyle çeyrek kafiye yap lm t r.
 

Y lda gelir dü ün bayram, 
El yer içer eyler seyran, 
Yoksullara bir tas ayran, 
Veremezler ölün için. (Â k  

 
“m – n” 

Mevlâ’m nasip etsin böyle i leri, 
Cennette giymeli alt n taçlar , 
Dolan  dolan  alt n taçlar , 
Her kadim ba na konsun efendim. (Â k Ali, 12)  

“ç - ” sesi ile çeyrek kafiye yap lm t r.

 Ses benzerli i iki sese dayan yorsa tam, 
ikiden fazla ise zengin kafiyeyi olu turur. “ng”, “nç”, “rk” 
örne inde oldu u gibi iki sessiz kelime veya “â”
bulunan sesler tam kafiye olarak de erlendirilir. Â klar, baz  
iirlerinde tam ve zengin kafiyeye yer vermi tir: 

 
Ne var bize nasibeyle cenneti, 
Sen halk ettin içindeki ziyneti, 
Yalvar yom sana edem mihneti, 
Merhamet vicdan n bol deyi deyi.   

Yukar daki dörtlükte “cennet, ziynet ve mihnet”
“-et” “-i”

En az üç ses benzerli i olan kafiye 
türlerine denir. Birbirine benzeyen seslerin s ralan nda herhangi 
bir kural yoktur. Benzer ses say s  üçü geçince uyumda 



zenginle me derecesi artmaktad r. Bir ünlü ve bir ünsüz harften 
olu tu u halde ünlü harfin üzerinde uzatma i areti varsa bu 
kafiyeler de zengin kafiye say l r. Çünkü üzerinde uzatma i areti 
bulunan “â, û, î” sesleri iki k sa ses kabul edilir. Ceylanl  
a klar nda zengin kafiye örnekleri unlard r:

 
Ya hurisin yada melek, 
Seni bana verse felek, 
smim Ali lab m Kulak, 

Güle benzer ad m dilber. (Â k Ali, 10
 
“lek”

Dertler derman n arar, 
Bu sevdana kem söz yarar, 
Avratlar an ndan y rar, 
Varmaz Fatma E e Halil. (Â k Hasan,  

“arar” kelimelerinde hem zengin, hem de tunç kafiye 
bulunmaktad r.

Yar m Kafiye: ster ünlü, ister ünsüz, tek ses 
benzerli ine dayanan kafiyedir. Kafiyesi yar m olan türkülerden 
baz lar : 

u Yemen’den mektup gelmi , 
Dedilerki Arif ölmü , 
Pederine ayan olmu , 
Kara kuru dö lü Arif. (Â k Hasan, 2) 

“gel, öl, ol” “l” sesi yar m kafiye; “mi /-mu -/-mi ”
 

 
Ben ne ederim dar mezara var nca, 
Ödüm patlar sapt rmay  görünce, 
Münker Nekir sualini sorunca, 
K lç ç karmal  cellat kendine. 

“var, gör, sor” “r” sesi yar m kafiye; “- nca”



Ç kan alay n ba na 
K l ç ku an n pe ine  
Mü ir kar maz i ine 
Emretti in zaman beyim. (Â k Ali , 6) 

“ba , pe , i ” “ ” sesi yar m kafiye; “- na”

Â k Hasan ve Â k Hac ’n n, türkülerinde tunç kafiyeye 
rastlamaktay z: 

 
Melek iken h meyleyip a ran, 
A k n dalgalar n boydan a ran, 
Hasta edip tenine kurtlar dü üren, 
Eyyüb’ü sa altan sen de ilmisin. (Â k Hac , 18) 

 

“ a ran” “a ran” kelimelerinde tunç kafiye vard r.

4.3.3. Hece Say s /Vezin ve Duraklar na Göre Türküler

ay s  11’li ( 6+

34., 38., 39., 40., ve 42. türküler.

Â k Hac
. türküler.

Â k Hasan
ve 35. türküler.

Â k Ali

40. türküler.
 

Gö-züm has-ta-lan-d  / ya-n -na gel-dim, (6+5) 
Fa-ki-rim üs-tü-me / gel-me dok-to-rum, (6+5) 
Ço-cuk çöm-lek hay-lot / der-di çe-ke-rim, (6+5) 
Ma-ya-na pa-ra-s n / al-ma dok-to-rum. (6+5)  
 
 



Na-s l ay-r -la-y m / el-le-ri-miz-den, (6+5) 
Bes-le-dim bü-yüt-tüm / naz-l  yar kal-d , (6+5) 
E-sir-ge-sin gay-ri / bi-zi Ya-ra-dan, (6+5) 
Kav-li-miz bir i-di / söz-lü yâr ka-ld . (6+5) (Â k Hac , 13) 
 
Bir di-lek di-ler-sen / ka-dir Mev-lâ’dan, (6+5) 
Â- k-lar pi-ri-nin / a -k n-dan is-te, (6+5) 
Bu dün-ya-da / yâr sev-mek-se / mu-ra-d n,(4+4+3) 
Gör be-nim ya-re-mi / a -k n-dan is-te. (6+5) (Â k Hasan,  

ay s  8’li (5+3 veya 4+4)

ve 44. türküler.

Â k Hac
ürküler ve kar la malar.

Â k Hasan
28., 31., 32. ve 33. türküler.

Â k Ali
32., 34., 35., 39., 41. ve 43. türküler.

 
Yi-ne as-ker / top-la-n -yor, (4+4) 
Him-met sen-den / am-an Bey-im, (4+4) 
Ya-k -maz sen-in / a-n -na, (4+4) 
Git-sem tü-men / tü-men Be-yim. (4+4) (Â k Hasan, 4) 
 
Mah-sus gör-me-ye / ben gel-dim, (5+3) 

u çu-kur-da / bir-sin Nay-le, (4+4) 
Ben söy-le-rim / met-hi-ni-zi, (4+4) 
El-ler gel-sin / gör-sün Na yle. (4+4) (Â k Ali, 30)  

slâm Ansiklopedisinde “ayak” Halk iirinde 
kafiye kar l  olarak kullan lan bir terimdir. Halk iirinde kafiye, 
baz  yönleriyle divan iirindeki kafiyeden ayr l r. Divan iirinde 
ise kafiye say lmayan sesler halk iirind



Burada kafiyeyi meydana getiren kelimelerin cinsine, yap s na, 
seslerin ince veya kal n olu una bak lmaz. M sra sonlar nda son 
sesin ayn  ya da benzer olmas , ayaklar aras nda kula a ho  gelen 
hafif bir ses benzerli i bulunmas  bile halk airi için yeterlidir: 
“Geldim-ald m”, “ba m-gördüm”

Saz airlerinin deyi me ve kar la malarda kulland klar  
“kapan k ayak” denilen bir kafiye çe idi daha vard r. Bunda ayak 
yap lacak sözün bütün dilde say s  dörtten fazla olmayan ve tam 
kafiye te kil eden kelimeler aras ndan seçilmesine dikkat edilir. 
Bahisli deyi melerde rakibi mat etmek için dar aya a 
ba vuruldu u halde kapan k ayak tercih edilmez. Çünkü asl nda 
dört tane olan bu kelimelerden ikisini birinci ki i kullan nca son 
ikisini de rakibi olan ikinci ki i söyler. Gelene e göre en az üç 
hâne olmas  gereken bir deyi in tamamlanmas  için birinci ki i 

k dü ecek be inci kelimeyi kendisi de 
“Ay ld m”, “yay ld m”, “say ld m” “bay ld m”

kelimeleriyle yap lacak kafiye kapan k ayak için örnek olabilir

Do an Kaya “Â k iirinde Ayakla ilgili Problemler”
makalesinde bu konuyu çok güzel aç klam t r. Kaya “ayak”
kavram n  aç klarken “Â k iirinde genellikle ilk dörtlü ün ikinci 
dizesinde ba lat lan bütün dörtlüklerin son dizelerinde yar m, tam, 
zengin hatta cinasl  kafiyelerle vücuda getirilen yahut dizenin 
tamam nda aynen tekrarlanan sözlerle olu turulan ve dörtlüklerin 
mihengi durumunda olan kafiyeye35 denildi ini” anlatm t r. Ayak 
m sras nda kafiyeli söz, ço unlukla “kafiye+redif” eklinde 
m sran n herhangi bir yerinde görülür. Nadiren de olsa m sra 

u örnekler de 
yok de ildir. Ceylanl  â klar ndan birkaç örnek vermek 

                                                           
slam Ansiklopedisi, C.4, s. 192.

, Do an. (1999), “Halk iirinde Ayak ile lgili Problemler”, Türklük Bilimi 
Ara t rmalar , Say  8, Sivas, s.4.



 
 
Dinliyon mu sözümüzü, 
Kan a latt  gözümüzü, 
Gel deni ek özümüzü, 
Can  cana kat sevdi im. 
 
Büyük k z kal r m  bekar, 
Her görmeye beni yakar, 
Gonca gülden tatl  kokar, 
Lavantaya bat sevdi im. 

Dörtlüklerin son dizelerinde “bat, sat”
“-at” sesi yar m ayak olup ayn  zaman da da döner ayak 
eklindedir, diyebiliriz.

Niçin geri döndermiyon yönünü, 
Yakma ate lere nazik can n , 
Nic’ettin sevdi im eski donunu, 
Sar  fistan yak m yor k z sana. 
 
Ne güzel yaratm  seni Yaradan, 
Görmedim birkaç ay geçti aradan, 
Bir fistan giymi sin sar  haradan, 
Sar  fistan yak m yor k z sana. 

Yukar daki dizelerde bulunan ise nakarat 
eklindedir.



BE NC  BÖLÜM

Â IKLAR VE HAYATLARI

Abdullah Kulak, 1700 y llar nda Suriye s n rlar  dahilinde olan 
“Münbiç” köyünden gelen bir Türkmen 
y l nda Ceylanl  köyünde do mu tur. 

Çocuklu unda, bulundu u köyde okul olmad  için 
okuyamayan ve babas  Köse Osman’ n yan nda çiftçilik yapan 
Abdullah Kulak, gençli ini de yine bu köyde geçirmi tir. Köy ve 
civar nda av hayvanlar  çok oldu u için gençli ini avc l k ve bahçe 
i leriyle u ra arak geçiren â k, yine o dönemlerde â k oldu u bir 
güzeli Payas’a kaç rm , fakat ikayet üzerine dört gün hapis 
yatm t r. Hapisten ç kt ktan sonra kaç rd  k z  unutarak, 
Payas’ta gördü ü bir güzele â k olmu  ve irticalen u m sralar  
söylemi tir: 

Payas’ta bir güzel gördüm, 
Sevilecek s ralar , 
Bir ate  dü tü yan yor, 

u gönlümün ç ralar . 

Gam ve tasadan uzak olan Â k, ilk evlendi i e inin ölümü 
üzerine ikinci defa evlenir. kinci e inden Durdu Mehmet ad n  
verdikleri bir o lu olur. O lu halen Suudi Arabistan’da i çi olarak 
çal makta ve ailesine para göndermektedir. 

kinci e i de öldükten sonra türkülerini yak n köylere ve 
ilçelere de duyuran Abdullah Kulak’ n sesi de güzel oldu u için 
yak n çevreden hasta olanlar bile â n yan na gelip iyile mek için 
türkülerini dinlemi lerdir. 

Ya ad  bölge, Frans z hakimiyeti içinde on sekiz y l kald  
için çok eziyet çekmi  ve Araplar n da Frans zlar  arkas na alarak 

                                                           
Kul Abdullah ile görü tü ümde 94 ya nda idi ve art k konu amayacak duruma 

gelmi ti. Haftada üç gün yan na gider ve halini hat r n  sorard m. A a da 
anlat lanlar Abdullah Kulak (Kul Abdullah)’ n anlatt klar d r.



bask lar n  art rmas  neticesinde halk, büyük zulüm görmü tür. 
Kul Abdullah bu s k nt lar  öyle anlatmaktad r: 

“Osmanl  çok büyüktü. u andaki Türkiye’den on kat büyüktü. 
Araplar, bir gün Harbiye Naz r na sald r da bulundular. Harbiye 
Naz r  da ast  ast k, kesti i kestik oldu u için bu sald r ya 
sinirlenir ve Arap eyhinin o lunu ast r r. Araplar da Harbiye 
Naz r na iftira atarak öç almak isterler. Naz r bunu duyunca 
Araplar n en büyü ünü hapse att r r. Birkaç ki iyi de ast r r. 
Harbiye Naz r ndan kaçan Araplar n en büyü ü Frans zlar’a 
buyrun memlekte girin demi . Araplar ve Frans zlar memlekete 
girip halka eziyet etmi ler.” 

Kul Abdullah, Frans z ve Araplar n gitmesi sonucu Hatay’ n 
kurtulmas ndan sonra iki defa hacca gitmi tir. 

Halen 94 ya nda olan Kul Abdullah, Ceylanl  köyünde üçüncü 
e i ile birlikte oturmakta, yaz n Alan ve E mi ek yaylas na 
ç kmaktad r. 

2. Â IK HACI

Andiler sülalesine mensup olan Mustafa ahan, 1879 y l nda 
K r khan’ n Ceylanl  köyünde do mu tur. 

Askerlik ya na gelene kadar, ailesiyle birlikte hayvanc l k ve 
çiftçilik gelene ini sürdüren Â k Hac ’ya I. Dünya Sava  
s ras nda Haleb’e gitmesi ve orada Türk birlikleriyle birlikte 
“Alman E itimi” görmesi gerekti i tebli  edilir. Haleb’e 
gitti inde “Haleb stihkam Bölü ü” nün Trakya’ya gitti ini 
ö rendikten sonra kendisi de arkada lar  ile birlikte stanbul’a 

da lar  ve Payas’ta bulunan ve bir 
e kiya reisi olan Papa’n n o lu, Â k Hac ’ya gitti i yoldan 
dönmesini ve e kiyal k yapmas n  tavsiye eder. Â k Hac  bu 
sözlere ald rmaz ve yoluna devam ederek Gelibolu’ya ba l  olan 
istihkam bölü üne gider. 

                                                           
Derlemeyi yapt m 1994 y l nda, Â k Hac ’y  az çok tan yan, köyün ya l , 

kaynak ki ileridir. Ayn  durum Â k Hasan ve Â k Ali için de geçerlidir.



Ar burnu’nda ngilizlere kar  dokuz ay, gece
gündüz sava r. Bu sava  bittikten sonra, askerler memleketlerine 
gönderilmek üzre serbest b rak l r. Silah arkada lar  ile birlikte 
memleketlerine gidecek paralar  olmad  için Gelibolu’nun 

köyünde bir süre kalmak ve para kazan p 
köylerine gitmek isterler. Bu sebeple, önce köy muhtar na gidip 

Edelhan’da görmü  oldu u Saâdet ad ndaki bir dul bayanla 
imam nikah  yapar. Alt  ay nikahl  kald ktan sonra Saâdet’e haber 

Ceylanl  köyüne gider. Köyde bir süre 
ata mesle i olan çiftçilik yapar. Çiftçili i b rkarak k sa bir süre de 
kömürcülük yapar. 

Kömürcülü ü de ba aramay p çetecilik yapmaya karar verir. 
Köyde bilinen e kiya reisi, Mehmet A a’ya kat l r. E kiyal ktan 
da vazgeçince kendi köyünden Emine ad ndaki bir bayanla evlenir. 
Hasan, Mehmet, Kemal, Hüseyin ve Zeynep adlar n  ta yan dört 
erkek, bir k z evlad  olur. E i,  Â k Hac ’n n sa l nda vefat 
etmi ; çocuklar  hayattad r. 

Köyde bo  geçen günler içerisinde dü ünlerin ba davetlisidir. 
Her dü üne gelen Â k Hac , k na gecelerinde ve dü ün halay nda 
türküler söyler ve gaçimini böylece sa lamaya çal r. 

Dü ünlerde türkü söylemeyi b rakt ktan sonra haca gider ve 
hac  olur. 

Hatay Türkiye’ye kat ld ktan sonra ahan soyad n  alan Hac , 
May s 1972’de Ceylanl ’da vefat etmi tir. Kuvvetli bir halk airi 
olan â k, K r khan, Hassa, Belen çevresi ile tüm da  köylerinde 
çok iyi tan nan ve Karacao lan tarz n  kullan yla dikkati çeken 
bir airdir. 

5.3. Â IK HASAN (1865

Â k Hasan, Suriye’nin Bumbu  köyü
o ludur. Babas  Köse Osman’d r. 

Â k Hasan, küçük ya lar nda ailesiyle birlikte ba  ve bahçe 
i leriyle u ra m ; genç ya na geldi inde Ceylanl  köyünün



ortas ndan geçen çay n üzerine ilk de irmeni, bir Kürt arkada yla 
birlikte kurmu tur. 

Askerlik ya  geldi inde kendisini askere ça r rlar. Çamsar  
köyünde bulunan ve Alay Emini ad n  verdikleri bir komutana, iki 
karde inin de askerde iken öldü ünü iir söyleyerek belirtir. Bu 
iiri Mustafa evki Pa a duyar. Mustafa evki Pa a, karde lerinin 

nerelerde öldü ünü sorunca â k da birinin Yemen’de di erinin 
Selanik’te öldü ünü söyler. Bunun üzerine Pa a “ortal kta fazla 
gözükme”der. Böylece Â k Hasan, askerli ini yapmaz. 

Geçimini av yaparak sa layan Â k Hasan, ayr ca köselenin 
hammaddesi olan a açlar  toplay p tüccarlara da satarak bir miktar 

tirmi  ve bu parayla da ba  bahçe alm t r. 

Ad n  tesbit edemedi imiz bir bayanla evlenmi  ve be  çocu u 
olmu tur. Çocuklar n adlar  s ras yla öyledir: Ali, Mehmet, 
Mustafa, Ahmet ve Emine. K rk ya nda ölmü tür. 

4. Â IK AL  (1897

Â k Ali, Â k Hasan’ n o ludur. Çocuklu unda ba  ve bahçe 
i leriyle u ra m ; gençli inde ise babas ndan kalan de irmeni 
çal t rm t r. De irmen i i ile birlikte karasaban yap p halka 
satarak geçimini sa lam t r. 

Köye gelen zengin ki ilerin arad  ba  ki i olan Â k Ali, 
onlara türküler söylemi  ve övgü alm t r. 

Seksen üç ya nda ölen Â k Ali’nin Hasan, Mehmet, Halil, 
Mustafa, Miktat, Senem, Fatma adler nda be  erkek, iki k z  
olmu tur. 



BÖLÜM

6. 1. MET NLER N DERLENMES NDE TAK P ED LEN 

Ceylanl  köyünde derledi imiz türküler sözlü kaynaklardan 
al n m t r. Takip edilen yolu öyle s ralayabiliriz: 

1. Kaynak ki ilerin isimleri tesbit edildi. 

2. Â klar içerisinde hala ya amakta olan 95 ya ndaki 
Abdullah Kulak’la görü üldü ve kendisine ait olan türküler sözlü 
olarak al nd . 

3. Di er â klar vefat etmi  oldu u için o lu ve torunlar  ile 
ili ki kurarak haf zalar nda ya ayan türküler ve hayat hikayeleri 
dinlenip teyp kasetine al nd . 

4. Kaynak ki ilerden Â k Hac ’n n torunu olan Hac  ahan ile 
birlikte köyün ve derleme yapt m z â klar n ailelerinin resmi 
çekildi. 

Ceylanl  köyünde söylenmi  olan türküleri yak n köylere 
gitti i zaman söyleyen Hüseyin Ak n’dan bu türküler tekrar 
dinlendi ve kasete al nd . 

K LER: 

Ceylanl  köyünde 10 ki iden türkü derledik. 
Di er 14 türkü ise derleme yapt m z köyde ikamet eden ki ilerin 
elinde bulunan yaz l  cönklerden tamamlad k. Bunlar n kimlikleri 
a a daki cetvelde gösterilmi tir:



Ad  
Soyad

o um Mesle i Ö renimi o um

Dükanc
Çiftçi Ceylanl

Çiftçi Ceylanl  

Hac  
ahan

Çiftçi lkokul Ceylanl

Çiftçi lkokul Ceylanl  

Â k  
Çiftçi Ceylanl  

ahan
Çiftçi Ceylanl  

Hüseyin 
Ak n

Çiftçi lkokul Ceylanl  

Çiftçi Ceylanl  

Â k
Çiftçi Ceylanl  

Masça
Çiftçi Ceylanl  

6.3. KAYNAK K LERDEN DERLENEN MET NLER

Kaynak ki ilerden derlenen türküler tezimizin VI. Bölümünde 
numara s ras na göre verilmi tir. Ceylanl  köyü türküleri, 
a a daki kaynak ki ilerden derlenmi tir. 



Tezimizde 44 türkü halen ya amakta olan 
Abdullah Kulak’tan al nm t r. Söz konusu türküler bizzat Â k 
Kul Abdullah taraf ndan yak lm t r. 

Â k Hac : Â k Hac ’ya ait oldu u ifade edilen türküler 
a a daki kaynak ki ilerden derlenmi tir. 

Hac  ahan 3., 5., 10., 21., 24., 26. ve 32 numaral  
türküler ve kar la malar

Hüseyin 
Ak n ürküler ve kar lalmalar

ahan
ürküler

kar la malar.

Hasan Â k Â k Hasan’ n torunu olan bu kaynak ki iden 
sadece 20. türkü derlenmi tir.

Masça
10., 13. ve 25. türküler.

Â k
18. türkü

Â k Hasan: Â k Hasan’ n türküleri sekiz ayr  kaynak 
ki iden al nm t r. 

Hüseyin Ak n 25., 27. ve 33. türküler.

Mehmet ahan
türküler.

Hasan Â k 1., 2., 4., 5., 28., 29., 31. ve 35. türküler.

Mustafa Masça 11. türkü.

22. ve 30. türküler.

Mustafa Â k türküler.

18. türkü.

Dükanc
15. türkü.



Â k Ali: Â k Ali’ye ait olan türküler a a daki 
ki ilerden derlenmi tir:

Hac  ahan 4., 13., 28., 35. ve 36. türküler.

Hüseyin Ak n 2., 10., 12., 18., 27. ve 37. türküler.

ahan 11., 14., 17., 32., 39. ve 41. türküler.

Hasan Â k
türküler.

20., 26. ve 34. türküler.

Mustafa Masça 21., 23., 31., 38. ve 43. türküler.

Mustafa Â k ve 42. türküler.



YED NC  BÖLÜM MET NLER

) GÜL AHMET’ M
Gül Ahmet’im, Gül Ahmet’im
Yamac ma gel Ahmet’im
Biraz muhabbet yapal m
Ben söyleyim çal Ahmet’im

Gençilkte gezdim süsünen
imdi gezerim yas nan

Elvan sedal  sesinen
Bir bant doldur sal Ahmet’im

Band n bende kals n teber
ahball ’m nerde ne haber

K na türküsün beraber
Sende türkü bol Ahmet’im

Kavur da lar  s ar m
Taman ben akan p nar m
Yar ma seni yenerim
Bunu böyle bil Ahmet’im

Dost için ak tt m ya lar
Pe imde engeller pu tlar
Seni arzeyliyor gençler
N’olur birken gel Ahmet’im

Abdulla’m baht n kara
Hasretim ben o yâre

Ara beni bul Ahmet’im



) ALLAH’IM

Bunu bize ver Allah’ m
Cümle Muhammed ümmetin
Azab ndan koru Allah’ m

Ne var biraz bizi özle
eytan n errinden gizle

Feter da lar ndan fazla
rahmetin var Allah’ m

Sana yavralan kullar n
Sarpa dü ürme yollar n
Münker Nekir sualle
Bizden afen sor Allah’ m

efaat eyle nurundan

Cümlemize ver Allah’ m

Datl  olur cennet hurmas
Silinir gözün sürmesi
Ölürkene can vermesi
Cümle i ten zor Allah’ m

N’oldu Kul Abdulla’m n’oldu
imiz Mevlâ’ya gald

Ya m z kemalin buldu
Geldi bize s ra Allah’ m

) BEN
Ben bu dünyadan usand m
Cennetime gönder beni

a k yollara gidersem
Geri çevir dönder beni



Poyraz yel eser Rum’dan
Beni rgalar 
Bizi esirgeme nar ndan
Ata na söndür beni

S rat n köprüsü ince
Yürek titrer görünce
Cennetinin gülleri gonca
Bülbül eyle kondur beni

Yürek yürekten a las n
Gözünden ya lar ço als n
Bize efaat eylesin
Muhammed’e bildir beni

Günah ettim ben pi man m
Buna çok s k l r can m
Kör eytan benim dü man m
Y rak eyle kald r beni

Kul Abdulla’m
Ya mur ya ar boran nan
Dinli, imanl  Kur’an nan,
Yuka, yudur kald r beni

) BEN M
Kara gözlüm benden haberin olsun
Gayetten peri an hallar m benim
F rsat geldi geçti dö üm dö erim
Ellere kapt rd m güllerim benim

Eim odalar m dö eme hal
Gücenme sevdi im delisin deli
El sözüne uyma Allah’ n kulu
Hep münaf k olmu  ellerim benim



K z derin dü ünme ne olur olsun
stemezlerim çatlas n ölsün

Ne var yüre inden merhamet gelsin
K z asfalttan dü ür yollar m benim 

Zalim engel ne berk dü tü pe inden
Örnek ald m kipri inden ka ndan
K namay n eller yâr ate inden,
Bülbül oldu öter dillerim

K z a k ndan söyler söyler a lar m
Harap ettin gül gülistan ba lar m

Ele nasib etme ballar m benim

ul Abdulla’m
Bu benim kaderim ne kötü kader,
Umudumu kesmem ölene kadar

kollar m benim

) B Z M Ç N
Büyük dü man iblis bizi a r r
Yolumuzu serptan sarpa dü ürür
Çok bir insanlar  arak  içirir
Ç kar aram zdan seç bizim için

Say lmaz bir hacet kap na geldik
Sevindik Allah’ m ad olduk güldük
Allah’ m beytine yüzümü sürdük
Ne var irahmetin saç bizim için.

Yolumuzdan da t duman  sisi
Gelir geçer yalan olur hepisi
Sekiz imi  cennetinin kap s
Cennet kap lar n aç bizim için



Bizim maksad m z cennete girmek
O güzel makam n safas n sürmek
Hepisinden evvel cemalin görmek
Allah’ m cemâlin aç bizim için

Neyin noksan olur bu i i görsen
steklerimizi sen bize versen

Ne var üstümüze kanad n gersen
Allah’ m kanad n aç bizim için

Kul Abdulla’m bu sö
Ci erimi kebap eder tuzlar m
Allah’ ma gerçek olsun sözlerim
Cümle günahlardan geç bizim için

) B LD N M  BUNU?
Sefil bayku  gadim bekler öreni
Göv yüzünde açar gezer tireni
Muhammed’e inip haber vereni
Kimdi üstad m bilin mi bunu

Türlü çiçek gelir ar  b
Peygamberlik yaz l yd  aln nda
badet yapard  bal k karn nda

Kimdi üstad m bilin mi bunu

Destur al p kanatlan p uçuran
Suyu suya köprü kurup geçiren
Mekke Medine’de sular içiren
Kimdi üstad m bilin mi bunu

Halis kokulardan çamur yo urdu

Allah’a irk ko ar tanr y m derdi
Kimdi üstad m bilin mi bunu



Sarar m bunlar  gitmesin güce
Cevab n  gönder koyma ha gece
Babas ndan ya l  o lu pir koca
Kimdi üstad m bilin mi bunu

Kul Abdulla’m bu sözlerin dokunur
Cehennemin azab ndan sak n r
Bir ayet vard rkine mimsiz okunur

) DED LER
Abdullah Kara’ya bir mektup salsam

Sordum senin yüreklerin paslanm
Kalay çald rsana bak r dediler

Leylek geri döndü eyledi sökün
rak gayetten yak n

lerde nizam var oradan sak n
Daha senin göynün bikir dediler

Allah’ n emriyle hicret etti
i Ali yerine yatt

Nice bir delikten boyun uzatt
Y lan n soktu u Bekir dediler

Cümle peygamberler seyrana ç kar
pini çeker

Hayr  çok olan havaya kakar
Bu adam kurtuldu ükür dediler

Hemi efaatçim hemi dilberim
Gafuru’r rahimdir Allah’ m kerim
Cehennemin yeri çukur dediler



) DEY  DEY
Allah’a s n r yalvarr m Hakk’a
Gözlerimden kanl  ya  döke döke
Yoksul kullar na verem sadaka
Cümle günahlar m sil deyi deyi

Sen halk ettin içindeki ziyneti
Yalvar yom sana edem minneti
Merhamet vicdan n bol dey

allah Allah’ m haberler salar
D k l cennetime gel deyi deyi

Ne varki Allah’ m bu i i görsen
Neyin noksan olur iste im versen
Kap s n açmaya kilidin sorsam
Ahmet’e salavat sal 

Kul Abdulla’m bu sözleri kald r r
sterse diriltir isterse öldürür

Ulu Mevlâ’m ayetinen bildirir
Hay r er Allah’tan bil deyi deyi

Gözüm hastland  yan na geldim
Fakirim üstüme gelme dokturum
Çocuk çömlek haylot derdi çekerim
Mayana paras n alma dokturum

Zenginin devesi çölde yay l r
Ünün an n her tarafa duyulur
Fakiri kollamak zekat say l r
stersen bil ister bilme dokturum



Gençlikte a lard m turnay  toyu
Durmadan ak yor gözümün suyu
Mayana paras n vermedin deyi

erini üstüme salma dokturum

Sana destan düzdüm ne isten benden
Gözlerime gözlük isterim senden
Pazar günü deyi gelmedim dünden
S ram  ellere verme dokturum

Kul Abdulla’m der ki ben kald m naçar
Kara gün dedi in tez gelir geçer
Cennetin kap s n cömertler açar
Pah l kullar ndan olma dokturum

) DÖNE DÖNE
Size bir güzelin metin eyleyim
Daha bir tomurcuk gül Döne Döne
Kadir Mevlâ’m seni övmü  yaratm
Sen de k ymetini bil Döne Döne

Bahçesine girdim yemi  hurmal
Ka lar n karada gözler sürmeli
Seveni yar sevdi ine vermeli
Ni anl n Tali ’i sal Döne Döne

Mevlâ’m nur yaratm  ol ala gözün
Nas l metin etmemi  bu güzel k z n
Kald rma geçeni gösterme yüzün
Nazara u rat r el Döne Döne

Dertlerim depre ir derdim de tikçe
Gençlik günün filimlerin a t kça
O lum Durmu  yoldan gelip geçtikçe
Dana sat l k sal Döne Döne



Yerine getirdim Döne’m and n

B rakma 
Merhamet vicdan n bol Döne Döne

Kul Abdulla’m k z  ö dükçe över
Gören yi itler de dö ünü dö er
Anas  dünyann  mal n  de er
Dillerin çok irin bal Döne Döne

) EFEND M
Fas k insanlar n vasf  neyleyim
Peri an halimiz yaman 

Bu yalanc  dünya saman 

nsan  a ran Fad ma Fatma
Oku sözlerimi bir tarafa atma
O zalim nefisin pe ine gitme
Yolunuzu ba lar duman E

Hele beynamazl k o kadar kötü
Ne farz n  k lar ne de sünneti
Onlar mah er günü arar cenneti
Cenneti bulmas  güman E

Bilmezsin ne ola bunlar n arz
nkara gelmiyor otuz üç farz

Geçirme namaz n hey zalim dürzü
Bundan böyle ahir zaman E

Bu kadar ölenin 
Mah er günü bir araya derilir

te orda gerek iman E



K lmad n namaz  yedin orucu
Allah’ n dü man  zalim har c ,

Kul Abdulla’m der ki bende bir tela
Emrini tutana cenneti bele ,
Beynamazlar olmu  bir mundar üle
Nefret olmu  kokar taman E

) EL F’ N
Üç güzelin sevdas  var ba mda
Benim gönlüm o k zlar n pe inde
Gündüz hayalimde gece dü ümde

Elif’in

Yavrall m Allah’a dilerim dilek
Derdimin üstüne dert verdin felek
Biri Ümmühan’  birisi melek
Alt n kemer ister beli Elif’in

Güzeller a a türkü düzdürür
Üzer ipli ini deli gezdirir
Konu urken eker erbet ezdirir
Bal nan yo rulmu  dili Elif’in

O k z n bak  mest eder bizi
Bahar ay  gibi harl yor yüzü
Güzelce köyünden imam n k z
Elinde i esi dolu Elif’in

Kul Abdulla’m der ki Ceylanl  yurdum
Gün be gün art yor efgan m derdim
Çoban tutsa kazlar n  güderdim
Olurdum kölesi kulu Elif’in



Yalanc  dünyaya geldim geleli
Ç karmad n beni günüme felek
Gurbet elde ölsen gözüm yumulmaz
Yaz k k yma benim can ma felek

Kuma n  al ye ile 
Dert tükenmez hesap etsem sayarsam
Ummad m bir yerden bir söz duyarsam
Ne berk dokan yor kan ma felek

Payas dedikleri koca bir köymü
Kimi a a da kimi bey imi
Bir Allah’tan ba ka kimsem yokumu

ç kimse gelmiyor yan ma felek

Kul Abdulla’m
En güzel de benim kahr m  çekmez
O dostun ate i yürekten ç kmaz
Horal m benzer de han ma felek

) F DAN’IN 
Payas ellerinde bir güzel gördüm
nci mi mercan m  di i Fidan’ n

gö sünde gonca güller aç lm
Belirsiz bahar  k  Fidan’ n

Güzellik aln na Hak’tan yaz lm
Görüncek dizimin ba  çözülmü
Be i birlik kaçar kaçar dizilmi
Görünmez tak mdan dö ü Fidan’ n

Kiminin izar  ipekli
Kiminin izar  s rmal  telli
Bir ispir bak l  bir ince belli
Mest eder alemi ka  Fidan’ n



Han m gibi güzellerin içinde
i anber bula t rm  saç nda,

Parlar kunduras  parlar k ç nda
Al ye il dönüyor ba  Fidan’ n

Kul Abdulla’m üzeller piri
Cemalin görseniz da lar n kar
Horal m  ç kar Halep’ten beri
Bulunmaz menendi e i Fidan’ n

) GARDA
Mehmet Köse ölmü  derler
Duydunuz mu a iret eller
Bu senin gitti in yollar
Cümle âlemin yolu garda

Üç sene çektin bu derdi
B rakt n gittin bu yurdu

’  hem Kürd’ü
Hep Allah’ n kulu garda

Bu i ler Allah’ n i i
Haram yenmez yetim a
Anay n gözünün ya
Hep a latt  eli garda

Ben söylerim birkaç hana
O lun shak k z n Döne
Sana ac p yana yana
Deli oldular deli garda

smi kanser bu yaran n
Lay k görmü  verenin
Aç kar nlar doyuran n
Yeri cennet gülü garda



Bu emir Allah’tan geldi
Can al c  can n ald
Ali Kulak kom un oldu
O Süleyman Ali garda

Kul Abdulla’m
Kadir Mevlâ’m olmu  h zar
Sefil bac n a t düzer
A layarak dili garda

) GELD M
Babam gelmi  iskan kurmu  buraya
Sehap olmu  ücelere dereye
Bahçe dikti bal yapt rd  ar ya

Üç sefer olarak arsa da tt n
Üçünde de beni d ar  yittin

Ne imi  suçlar m sormaya geldim

Çifti çifte arsa verdim âleme
Beni has rc ya yapt n uleme
Yazma deyi söylemi sin
Ne imi  suçlar m sormaya geldim

Ben seni severdim yürekten candan
Baban  m  öldürdüm ne isten benden

Ne imi  suçlar m sormaya geldim

Ellerin horozu seherden öter
Yanar kara ba r m al r tüter

Ne imi  suçlar m sormaya geldim



Bana böyle yapt  bac m n dölü
Akl n  tartt m ki z rr k  deli
Arsay  ne edecek o Kabak Ali
Ne imi  suçlar m sormaya geldim

Ellere kar t r yüzümü güldür
Yüre in paslanm  bir kaley çald r
Ne imi  suçlar m sormaya geldim

Ne derdin varsa gel bana söyle
Kötülük yapana iyilik eyle
pi in ucunu cennete ba la

Ne imi  suçlar m sormaya geldim

Kul Abdulla’m ben bu i i bilirim
Vadem yeter birgün dü er ölürüm

rsay  senden orda al r m
Ne imi  suçlar m sormaya geldim

) HACI DURAN’IM
Senin yüreklerin yuka

Gece gündüz yalvar Hakk’a
Sevgili Hac  Duran’ m

Beyti doland rd  beni
Unutmam o tatl  günü

Sevgili Hac  Duran’ m

Ben söylerim deli deli
Odalar dö eme hal
Anas  melek simal

erefli Hac  Duran’ m



Da lar n kar  erisin
Seli engine yürüsün
Anay n gözü nurusun

erefli Hac  Duran’ m

Harama sürme elini,
G ybetten koru dilini
Sarpa dü ürür yolunu

erefli Hac  Duran’ m

Sözlerimi tut burada

Sevgili Hac  Duran’ m

Söyledi im sözler hakl
Bahçeler devir çiçekli

as ll  a r  b çakl
Sevgili Hac  Duran’ m

Kul Abdulla’m

erefli Hac  Duran’ m

) GEL N

Gezersin horal  gelin
çerimde ate  yanar

Hiç 

Canlara geçiyor naz
Zanneylersin peri k z
Kör olsun sebab n gözü
Hay baht  karal  gelin



Sözlerimi tutmuyordun
Kim etti zarar  gelin

Yanas ca yakt n beni
Kadir Mevlâ’m yaks n seni
Bo a m  söylüyorum bunu
Yüre im yaral  gelin

Bütün tükettin ömrümü
Ezel tutmad n emrimi
Sözlerim s ral  gelin

Kul Abdulla’m

Sen ba na elininen
Geçirdin yular  gelin

GEL N
Sayk lam derdinden iflah m  olucum
Her gördükçe k rd n belimi gelin
Belkilem sevdi im ilaz m olur
Gel de götür kalan külümü gelin

Ellere bak yom ah ndan dönmez
Aman m  kestin aman  bilmez
Allah var sevdi im raza olmaz
Gel eyleme bana zulümü gelin

Bilmedin k ymetim elden kaç rd n
Doldurdun badeyi zehir içirdin
Ah nan vah nan günüm geçirdin
ndirdin Ba dat’a selimi gelin



Kesildim yemeden a tan ekmekten
Dü ünüp 
Sebapl  sevgilim hacca gitmekten
Dü ünmü  olursan halimi gelin

Usanmad m k z cilvenden naz ndan
Türlü derde kald m senin yüzünden
Kara gözlüm ate inden közünden
Görmüyor gözlerim ölümü gelin

Kul Abdulla’m
Yalvar p Allah’a dilek ederken
Yekindim sevdi im size giderken
Engeller ba lad  yolumu gelin

) Ç NDE
Sana mektup sald m e er al rsan
Ba mda yerin var bize gelirsen
Muhammed’in k ymetini bilirsen
Y kanm  olursun göller içinde

Burcu burcu kokar ehidin kan
Azaptan kurtar r neçe bin can
O iddetli azg n mah er günleri

efâatç  olur kullar mah er içinde

Ulu peygamber bu Allah’a ayan
Aç u gözlerini uykudan uyan
Salâvât getirir 
Oku Mehmet Ali’m eller içinde

Ald ca n satt ca ndan pahal
Gayattan peri an fakirin hal
Ölü sat l r m  Allah’ n kulu
Satt n söylenir diller içinde



Bir hata arand  bulamad lar
Ceset nerde kalm  bilemediler
Bu i ten bir haber alamad lar
Bir bar nak bulundu miller içinde

Kul Abdulla’m akl n çok derin dald
Köklü a açlar  kökünden yoldu
Frenk’in deresinde bir tufan oldu
Da l  Hasan gitti seller içinde

) KEND NE
ndir Ali’m indir gönlünü indir

Gönlün havalanm  önüne 
Ö üt nasihat eyle kalmas n cand r
Ahretin yollar n bellet kendine

A z n eker ezsin dillerin hurma
Üzümünü ye de ba n  sorma
Sen sen ol kimsenin kelbini k rma
Kötü söz dert olur ilet kendine

Ma rurluk yapmas n el aman aman
Vadesi yetince öldü ü zaman

Ben niderim dar mezera var nca
Ödüm patlar sapt rmay  görünce
Münker Nekir sualini sorunca
K l ç ç karmal  cellat kendine

Abdulla’m olma Allah’a asi
Mezarda bell’olur insan n has ,
Gönlü olursa yapar cennet odas
Yavralal m Muhammed’e kendine



) KÜRT KIZI
Dinle Kürdün k z  metini dinle
Kadim bir kararda kalma Kürt k z
Hesap ettim hiç bir noksan n yoktur

gerdan nda çalman Kürt k z

Yarval p Allah’a dilek diliyom
K z derdinden telef olup gidiyom
Hiç mi merhamete gelmen Kürt k z

Kara gözlüm imdik inanman bana
Dö  dö üp ah çeken çok oldu sana
Cemalini gören melekler buna
Vallah sen periden kalman Kürt k z

K z seni severdim evvelden zat
Güzelin çeyzini kötü al r kötü
Her nerede olsa söylerim methi
Neyleyim k ymetim bilmen Kürt k z

Dostum çok güzelsin nazardan sak n
Sa na soluna hemili dak n
Elimi gö süne elletmen yak n
Destursuz koynuna salmam Kürt k z

Kul Abdulla’m der ki tükendi can m
Giyinmi  ku anm  sanki bir han m
Diliniz Kürt dili uymaz lisan m
Söylerim i mardan alman Kürt k z



) KÜRT O LU
Sabahtan kalkar m ba lar m i e
Ömrümü geçirdim ben ba tan ba a
Kül eyledin beni yakt n ata a
Ben yanar m eli yakman Kürt o lu

Derdimi de erim gayattan derin
Karda m n k z  sevgili yarin

vicdanl yd  pederin
Kötü adam babaya çekmez Kürt o lu

Türlü türlü dertlerim var ba mda
Kötü kader gadim gezer pe imde,
Gündüü hayalimde gece dü ümde
Etti in yürekten ç kmaz Kürt o lu

Oturdu un yurtlar babam n yurdu
K ymatl  erefli Elif’im derdi
Kurmu sun binan  y kmaz Kürt o lu

Heç bunu yapar m  ahretin bilen
Heç geri gelir mi bu kadar ölen
Üstüne basarsan sokmaz m  y lan
Rahat duran  sokmaz Kürt o lu

ul Abdulla’m der ki ye enim gülüm
ntizar edece im tutm

Benden haberin yok peri an halim
Bizim Arap yatt  kalkmaz Kürt o lu

Bir mektup gönderdim o ncedil’e
Yörü git mektubum sen güle güle
Benden selam söyle o ülüzgele,
Götürmesin seni yeller mektubum



Buradan giderkene bo  gitme götür
Çay kahve içirir sayard m hat r
Ordan dönü ünde bir band n getir
Dinlesin a iret eller mektubum

Gayet sovuk olur yaylan n suyu
Zencire düzülür turnas  toyu
Her aydan hay rl o Nisan ay
Nisanda aç l r güller mektubum

Dolar dolar geri bo al r hanlar
Topra a gark olur neçe bir canlar
Destan m dinleyen gençler bayanlar

ul Abdulla’m der ki dokuz canl y m
Â klar içinde ünlü anl y m
Küçük ya tan beri siyah donluyum
Mevlâ’m giydirmedi allar mektubum

) MUHAMMED’ N
Size söyleyim metini,
Ba latt  ümmetini
Bilen bilir k ymetini,
O sevgili Muhammed’in

Mevlas n n emrin tuttu
smini ismine katt

O sevgili Muhammed’in

’ n sevgili yâri
ki cihan n serdar

Dünyay  tt  nuru
’in



Allah’ m bize ver iman

Ba nda bir bölük duman
Gölge oldu Muhammed’in

brahim’den gelmi  soyu,
Nurdan görünmezdi boyu
Parmaklar ndan cennet suyu,
Akar idi Muhammed’in

Da lar ta lar hep a açlar,
Gökteki uçan cümle ku lar,
Buna benzer bütün i ler
Hepi Muhammed ümmeti

onlar n fesi
Cümle peygamberler has

O erefli Muhammed’ in

Kul Abdulla’m böyle gördü
Kuru a açlar hurma verdi

O erefli Muhammed’in

) MUSTAFA’M
Kadimi akl mdan ç karmam sizi
Mustafa’m mektupsuz 
Memlekete benzer Alan’ n düzü
Ölmez de gelirsen görün Mustafa’m

Çok s cak olur Araplar n afat
Susuzluk yüzünden bulunmaz otu
Siyah olur baz s n n s fat
Bu sözleri sana derim Mustafa’m



Arab n dilleri diline uymaz
i it olan yi it sözünden caymaz,

Besmelesiz yemek kar n doyurmaz
Besmeleyi çekip yerim Mustafa’m

Bizim ellerimiz bahçeli ba l
Ayr l k elinden ci erim da l
Cümlemizin umudu oraya ba l
Cennet olsun o lum yerin Mustafa’m

Kul Abdulla’m
Durmu ’a Halil’e selam ederim
Cümlenizin hayalin güderim,
Yavral r m Allah’a derim Mustafa’m

) O LUM
Sabah n erkenden ç kar m evden
Da  ta  gezer gelirim avdan
O lum sen baban  dü ürdün tavdan
N’olur u namaz n k lsana o lum

O lum tarlam za ekme ayr
Sonra o lum dikiledin kuyru u
Abdest namaz k lmak Hakk’ n buyru u
Allah’ n emrine gelsene o lum

a han m z,

Ahmed’e salavat salsana o lum

Verdi i nasihat  iyice belle
Seni aldat yor bu yalan dünya
Cennet cehennem var bilsene o lum



Sözümü tutarsan sözüm bal gibi
Köprüden geçsene sen
Din Muhammed dini gonca gül gibi
Bu dinin k ymetin bilsene o lum

bdullah Köse,
Küffar n tapt  Hazret i sa
Yalanc  dünyada görmekten ise
Ahiretin kazan p görsene oglum

Y k ld m sevde im gel beni güldür
Bilmiyom fikrini k z bana bildir
Ya merhamet eyle ya beni güldür
Sevdan  ba mdan ramaz oldum

K z toza belenmi  elbisen üstün,
Beni öldürmek mi garezin kast n

imdik ben yan nda 

Kör olsun zaman böyle bir as r
Dostumun sözünde bulunmaz kusur
Bilmiyom yüzbirli bilmiyom yesir

ol usul boylar n  göremez oldum

Kara gözlüm su getirir dereden

Ac  haberini ald m aradan

Seni gül sand m me er dikensin
Tükettin ömrümü ömrün tükensin
Çiçekler içinde günebakans n
Bir sözün üstünde duramaz oldun



Kul Abdulla’m der içerim yanar
Bilmiyom bu ata  ne zaman söner
Dostumun gülüne kartallar konar

cas n deremez oldum

Bana bir i  ettin pazar ertesi
Sana att  biraz kafam n tas
Minarenin dibi köyün ortas
Arabay  getir dereye Osman

Gençlik vaktim olsa etmem minneti
htiyarl k garda  gayetten kötü

Melhem sürmelisin yaraya Osman

Hösün Emmin baban s k arkada m
Yemit etsem garda  a rmaz ba m

allah cennette gene yolda m
Hepimiz muhtac z oraya Osman

Dibini göremen bu kuyu derin
Sa  olsayd  dar l rd  
Seni ba kanl a ikayet ederim

eytan sokulmas n araya Osman

Kul Abdulla’m
Can m  s karsan saymam ben hat r
Arabay  günde üç sefer getir
Sen vekil olmu sun buraya Osman

) MÜDÜR BEY
Sende imi  buralar n tapusu

olur gelir geçer hepisi
Senin için aç k olur cennet kap s
Mesken kur içinden ç kma Müdür Bey



Evim odalar m dabana kald
Olanca var m  haraba k ld
Yand m ata lara yakara Müdür Bey

Ne olur ya asam ölürüm ahiri
Sana geçmi  Süleyman’ n mühürü
stersen imzay  çekme Müdür Bey

O lum methetsem de yine de azd r
Hem çatal yürekli kollar  bazd r
Mahfuz al yan na pe inde gezdir

la ç kma Müdür Bey

K br s’ n harbinde harp ettin ba ta
Nice Yunan esir ettin sava ta

imdi benim o lum geziyor bo ta
N’olur bir babal k yapsan Müdür Bey

) ÜSTÜNE
Ta oluk’ta bir güzele u rad m
Sand m gül oturmu  yüzün üstüne
Yak yor beni de cilvesi naz
Ci erimi serdi közün üstüne

Dostum ate inden hasta yatar m
Her seni gördükçe yanar tüterim
Ne emrin olursa sözün tutar m
Peki ba mnan gözüm üstüne

Sana bir sözüm var duymu  olursan
Söylemem hat r m k rm  olursan
E er geli imi sormu  olursan
Geli im geçenki sözün üstüne



Gene umudunu k z kesme benden
Severim sevdi im yürekten candan
Kara gözlüm umut yok ise senden
Ben geri döneyim izim üstüne

Kul Abdulla’m sanki selam  salan
Korkar m sevdi im yüzüme gülen
Bizim de yaylam z E mi ek
Emredersen göçerim naz n üstüne

Vakkas bana bir i  etti a iret
Etti in ar eyleyim ellere Vakkas
Kurban ol o karde inin götüne
Hat r n  vermem güllere Vakkas

Çok yarvald m yükletmedin yükümü
Nas l öde icin kom u hakk m
Ben insan bellerdim e ek bokunu
Dökülüp gidiyor yollara Vakkas

Ne tez sanc land  hayvan n at n
Dünyalar durdukça söylensin metin

böyle itin
Mu tas n  vurdu millere Vakkas

Kap  kap  bana adam aratt n
Karata  Köyünün içinde aratt n
Vakkas’ m der kine vah vah ben n’ettim
Dü memeliydin böyle hallere Vakkas

Senin etti ini etmez kötülük
E ek dölü kulaklar  çat l k
A rba l  unutulmaz kötülük
Onun için dü tün dillere Vakkas



Kul Abdulla’m böylesine söylesin
Vakkas söylesin u yüklerim ta las n
Kadir Mevlâ’m yüzün kara eylesin
Urusvay olas n ellere Vakkas

Bizim karde  bu sahradan göç etti
Yüre imde gizli gizli s rr  var
Hakk’a teslim oldu 
Umar m ki o cennette yeri var

Döllerin var ükür tutar yurdunu
Bana verin ate ini ördünü
Adet olsa bölü ürdüm derdini
Gördüm cemalinde Hakk’ n nuru var

Bir söz söyley
Fesat n fitnenin sözüne gitmen

Dar mezarda bizim için soru var

Azma diye hocam bana dar l r
Mah er günü binbir hesap sorulur
Bir ki iye yetmi  huri verilir
O makam  bulmak biraz zoru var

O lum eyvah karaltm s n yüre i
Evvel iman Müslüman n gere i
Namaz o lum dinimizin gere i
Beynamaz n cehennemde yeri var

O lum doyur fukaran n ac n
Ate e sok parma y n ucunu

Cehennemin ate i var nar  var



Kul Abdulla’m
Gün günü kötülük gittikçe artar
Hem yüre in yoklar hem seni tartar
Bu Mevlâ’n n ak l ermez s rr  yâr.

) YÂR
Ne imi  meremin ne bu murad n
stemeze uydun benden y rad n

Güne  batarken yuva arad n
Genç gelinler yuvas na döner yâr

Karalar giyer gezerim yasl
Nice namaz k ld m aya m mestli
Sana bir söz dedim asl  var asl
K rkar m ki kara gözlüm yanar yâr

O siyah saçlar n döndü s rmaya
köpek seyirdir seni s rmaya

Bir ta  atsam hemen geri döner yâr

Â k olan birbirini unutmaz
ntizar edicim dillerim tutmaz

Her bakt kça gözlerimden iner yâr

Sordum ya n sekisenin üstünde
Engel benim can m almak ka
Namaz k l n r m  domuz postunda
Kara gözlüm seni eller k nar yâr

Kul Abdulla’m der ki bu böyle olmaz
Ya mur k  olmazsa çaylar bulanmaz
Kanc k yalanmazsa köpek dolanmaz
Bunun için suç üstüne biner yâr



) Â IK OSMAN
Â k Osman Özfidan’ m,
Dinle benim sözlerimi
Kapand  doktor
Doktor açt  gözlerimi

Ben seni çoktan izlerim
Gel diye yolun gözlerim
Senin için bo azlar m,
Tavurlar m  kazlar m

Mah cemalin görücüm
Sen gelmezsen ben var c m
Gözlüyorum yazlar n

Kul Abdulla’m a k at na
ükür yeti tim kat na

Güzel Mevlâ’n n beytine
ükür sürdüm yüzlerimi

STER M
Ali’m bir bayan isterim

Selam m  götürmen mi

Da larda sar  gazelin
Nokta i areti zelin
fadesin al güzelin

Al p bana getirmen mi

Sevdi imin ismi Hava
Dü ür sald m evden eve
Kara gözlüm bizim eve
Mesken kurup oturman m



Uçtu devlet ku um uçtu
Ci er kebap oldu pi ti
Bizim evin dad  gaçt
Sen dad n  get

Kul Abdulla’m
Çekilsen köyüne gelsenm,

K z koynunda yat rman m

) CÜMLE ÂLEM
Ac ma Â k Abdullah,
Bu cümle alemin ba na
Bir gün sana bir gün bana
Konar insan n dö üne

Çürüdü Fad ma Fad ma

Gece gündüz figan etme
Yaz k gözünün ya na

Kör duman çöktü yoluma
Ne mutlu böyle ölüme
Kar m  cennet ku una

Sabah nan bir ku  öter

Gencin yaras  tez biter
Kocalar n kül ba na

Yola gel ha kara gözlüm yola gel
Mehil verdim senin gibi han ma
Art  kas t sana bir söz demedim
Acep neyim tokand  bu kan na



Hayli zaman bu sevdan  çekerim
Beni öldürdün taman gülüm ekerim
El konu ur ben uzaktan bakar m
Yak r m  erefine an na

Geri arkada evlad n var k z n var
Cann dan ileri kara gözün var
Senlen konu acak gizli sözüm var

na

mar etsen i mar ndan al r m

Ak betinden bu dertten ölürüm
Kara gözlüm sebap olma can ma

Kul Abdulla’m akl n  m  a rd n
Ci erimi kebap ettin pi irdin
Gençlik günlerimi akl ma dü ürdün
Ah neyleyim yak m yor 

Hayli zaman bu sevdan  çekerim
Beni öldürdün taman gülüm ekerim
El konu ur ben uzaktan bakar m
Yak r m  erefine an na

Gene arkada evlad n var k z n var
Cann dan ileri kara gözlün var

en konu acak gizli sözüm var
Teklif eyle bir gün beni yan na

mar etsen i mar ndan al r m

Akibeti ben bu dertten ölürüm
Kara gözlüm sebap olma can ma



ul Abdulla’m akl n  m  a rd n
Ci erimi kebap ettin pi irdin
Gençilk günlerim akl ma dü ürdün
Ah neyleyim yak m yor sineme

) RE AT BEY’E
Re at Bey’im sana bir dile im var
Bize do ru uzat kollar n z
Ben bu i ten zarar ziyân görüyom
Ben size anlatt m hallerimizi

Bu i i görmezsen nas l ederim
Beyim zaten kötü benim kaderim
Her hamis günleri gelir giderim
Kadimi beklerim yollar n z

Sözlerim gitmesin senin zoruna
Yakma beni ate ine nar na
Selam m  götür ba kalar na
Mevlâ’m soldurmas n güllerinizi

Yürekten sanc m var ben
allah cennettte tac n var senin

S rt  ç plak karn  aç m var benim
Zorunan söylettin dillerimizi

Kul Abdulla’m sözün çok uzun boylu
Bizim ellerimiz turnal  toylu
Bilmem Anadolu bilmem Hatay’l

) PAYAS GÜZEL
Payas’ta bir güzel gördüm
Sevilecek s ralar
Bir ate  dü tü yan yor

u gönlümün ç ralar



Bu güzele destan düzek
smini deftere yazak

Yürü bizim eli gezek
Bulunmaz m  çareleri

Hayran m kara ka na
Alt n savatl  di i
Yürü güzel dü  pe ime
Gezek bizim oralar

Güzellik kemalin bulmu
Yusuf u Kenan’dan kalm
Horal  gelinden gelmi
K z ka n n karalar

Kul Abdulla’m söyler otlu
Orta boylu s k nca etli

ekerden gaymakdan datl
K z gö sünün aralar

ÖZÜR D LERLER
Affeyle suçunu Ali baban n
Densizi tükenmez elin oban n
Kusuruna bakma çoluk çoban n
Bunlar suçlu senden özür dilerler

o lu der kine ben selam verdim,
Varak beytullah n beraber sürdüm

ettim yan ma hepsini gördüm
Bunlar suçlu senden özür dilerler

Bura meydan yeri kim kimi y kar

Zavall  dükkanc  boynunu büker
Bunlar suçlu senden özür dilerler



Atl  isen selam verin yeyana
Kar ma bunlara ahmak divane
Sonra bunlar bostan m  yakarlar

Kul Abdulla’m der ki ç kt m s ladan
Acep kimdir aram z  bulatan
Ba m kurtulmad  dertten beladan
Duyan bir gün cenazemi k larlar

) Â IK HACI’YA
Ey üstad m Â k Hac
Dostum göçtü ellerine
Bizim de saz m z ötsün
Düzen ver sen tellerine

Göçerken gözlerim gördü
Bu derdim Kerem’in derdi
Ate ini Mevlâ verdi
Hak vermesin kullar na

Ya mur ya d  yoktur abam,
Gözlerime tüttü obam
Â k Hac  kay nbabam
Kurban olur döllerine

Çok selam söyle Sunam’a,

Süpürge olurum yollar na

Her adam sevday  bilmez
Sevda çeken
Onlarcana ba a gelmez
Git yumul dü  ellerine



Kul Abdulla’m
Deli olur da larda gezer
Onlar eker erbet ezer
Bal bula m  dillerine

7.1.1. Kar la malar

Mehmet Â k Mehmet Â k
Bugünler fikrim dola k
Ya m doksana ula k
nan benim sözlerime

Â k Mehmet Güne in da lar  a m
Kölgen enginlere dü mü
Boynunun eti k r m
Ben inand m sözlerine

Sabah nla bir ku  öter

Çapaklar kipri in tutar
Mucuk ço ar gözlerime

Â k Mehmet Aman hac  can m hac
Ver sadaka doyur hac
Bende gözünün ilac
Melhem sürem gözlerine

Gençli im kim görülmü
Kocal k gelmi  oturmu
Bana hediye getirmi
A r s zl  dizlerime

Â k Mehmet Yavuz olur gencin at
Bundan sak n rd m zat
htiyârl k gayet kötü

Kan ter ba lar dizlerine



Allah’ n buyru u namaz
K lmazsa olun beynamaz

Ben yudurrum k zlar ma

Â k Mehmet
Belki eni ten olurum
stersen o lum al r m

Mü teriyim k zlar na

Kul Abdullah söyler dilin
Vaden yeter bir gün ölün
Gelirsen de h c l olun
Dü ün gelme k zlar ma

Â k Â k Mehmet der ki bildir
Dü man isen beni öldür
Utanmak perdesi kald r
Gel de söyle yüzlerime

Yanar kara ba r m tüter
Ölürsem â klar batar

2. Â IK HACI

) A LAMA

Nere gitsem arz eylerim a lard m

ükür m raz na erdin a lama

Medine Mekke Mina da lar n

Geldin gözünle gördün a lama



Sevab  çok hiç tükenmez r lmaz

Yaz l r deftere göze görülmez

Sen seni bu yola yordun a lama

te ne ararsan burada 

Medine Mekke Mina’ya u ra

u siyah örtülü Beytul mamura

El gö üs divana durdun a lama

te geldik el uzatt k eline

Yazd r ümit cennet topuna

Bir ümit üzere geldik kap na

Dediler cennete girdin a lama

Bura yüksek makam bilmem ki neden

zin oldu geldik ol halifeden

eyten n ta na Müzdelife eden

Kelpin kafas na vurdun a lama

Â k Hac ’m hake bele özünü

Ona eyle niyaz n  naz n

Sürünerek geldin kara yüzünü

Hacerü’l esvede sürüdün a lama



Nice vefas z can için

r na ben

Dostu görmedi im zaman

Bakard m mallar na ben

Anas  yola gelmiyor

Sunas  halden bilmiyor

Zahar perdeden alm yor

Tokand m tellerine ben

Hak ba las n hanene

Söyledim nazl  sunana

Köleyim döllerine ben

Ya mur geçmesin abandan

Umut yok kay nbabandan

Bak yom hallar na ben

Boynumu büker giderim

Korkar m akar giderim,



Â k Hac ’m seherden kalk

Ata n  elininen

Yalvarmam kullar na ben

) BÜLBÜL

Yaz bahar ay n n tad

Birisi gül biri bülbül

Bülbül gülü methetmek

Â klar n kar  bülbül

Her i lerin cilve nazd r

Seni ru en eden yazd r

kaftan  bozdur

Biri hakik sar  bülbül

Seherden kalkm  örüme

Benzettim nazl  yârime

Herhal niyetin Urum’a

Ba lam s n sürü bülbül

Dillerin ekerdir bald r

Giydi in ye ildir ald r

Arz edip geldi in güldür

Ta Yemen’den beri bülbül



Â k Hac ’m arz

Â  co  etti dilin

Söyle nazl  yârdan bülbül

) CELAL EFEND

Kör olsun inkar edenler

As n Celal Efendi

Aferim sana bin ya a

Bir daha olas n Celal Efendi

ükür yürüttün 

Ak tt n bal  ekeri

erefin daha yukar

Erciyes da s n Celal Efendi

Her yerde söylenir methin

Havluda beslensin at n

Hem kazan n hem a iretin

Babas

Â k Hac ’m der de mestine

El yok elin üstüne

Gün olup elin üstüne

Do as n Celal Efendi



DE L

Yeryüzünde iki güzel türemi

Ya hurid r ya melektir bo  de il

kisi de bir k yacak ta  de il

Güzelleri meth edeyim yerimde,

Hiç bulunmaz Antakya’da Harim’de

Ne Arabistan’da ne de Urum’da

kisi de bir görülmü  i  de il

ki güzel gördüm zülüfü burma

Biri güzel ördek birisi turna

Dudak am f st  dilleri hurma

A z ndaki inci mercan di  de il

Â k Hac ’m gözün bir güzel görsün

ihsan sars n

Gelinin sahibi hayr n  görsün

u güzel k z her kötüye e  de il



u k zlar n birisin

Versen bana n’olur dezze

E er insafa gelirsen

Bu i imiz olur dezze

K zlar toplan p geliyor

Biri yüzüme bak yor

Sonra gene el al yor

Versen birin n’olur dezze

Söyletme bana yaz kt r

Hem ahretine az kt r

Çok da hayr  olur dezze

Fikir eyle iyi dü ün

Odunun çekerim k n

Satl k ise paran pe in

Sanma kal r borca deze

ekerinen 

Durmay p söylüyor diller

Bana Â k Hac  derler

Hat r gönül bilir dezze



DÖNE’M

Yüre ime bir ört dü tü

Ç km yor yal m  Döne’

Kullar ba na vermesin

Böyle bir zulümü Döne’m

Allah’tan geldi bu kader

Ancak Allah slah eder

Böyle bir zulümü Döne’m

Bir elma ald m elmadan

Hemen a latt n gülmeden

Güvey gelin olmadan

Tez buldun ölümü Döne’m

Sarho  ba  güman olan

inde bir güman olan

Yapmaz bu zulümü Döne’m

Gayet güzel hüsne huylu

Uzun saçl  orta belli

Bütün kan a lad  köylü

A latt n elimi Döne’m



Ondokuzdur yirmi ya n

Çok çeyizin elvan i in

Dü man n zalim karde in

Tez buldun ölümü Döne’m

Â k Hac ’m der

Ters döndü çark  felekler

Görmemi  insan melekler

Sendeki çal m  Döne’m

ETT

Edalhan’da bir güzele u rad m

çlerinden biri bana el etti

Gelin miydi k z m yd  bilmedim

Hemen gönül yana na bel etti

K zlar çok merakl  ç kmaz s radan

Kadir Mevlâ’m hub yaratm  Yaradan

Ka lar na hilal çekmi  karadan

Kadir Mevlâ’m saçlar n  tel etti

Yitirmi tim burda buldum gülümü

Ba l  idi adettiniz dilimi

an m  elimi

Deli gönül Edelhan’  el etti



Â k Hac ’m der de nerden geli in

Beni flah etmez bak p gülü ün

K zlar n oynay p dümbek çal n

Bir bende il bütün eli del’ettin

Yüzünü görü üm gülesim geldi

Beri bak p güldürmüyon ne fayda

Baka baka gözlerime su indi

Sen ka n  kald rm yon ne fayda

Beni gördün yönün öte dönüyon

Bülbül gibi daldan dala konuyon

Sen de benden daha beter yan yon

Utan yon bildirmiyon ne fayda

Çekindin ba na beyaz hal y

Ahmak buldun söyleticin deliyi

Â k Hac ’m der de gerde in ku an

Ak gö sün üstünde gördüm bir ni an

Deli olur vallahi sevdana dü en

Hasta ediyon öldürmüyon ne fayda



felek yeter çekti im mihnet

Beni mi görüyon daima felek

Korkar m beni de yere vurucun

Yana p duruyon k y ma felek

Bütün günüm cefay nan geçirdim

Hele bunda cib dad n  gaç rd n

Ele eker erbet ayran içirdin

Beni doyurmad n suyuma felek

Derdin yegin görüküyor zahirden

Yatam yom intizardan gahirden

Hiç tükenmez senin lütfun keremin

Y ramaz ba mdan 

Yoksa beni söyletmek mi meremin

Bilmedim hemen n’ettin neyledin

Elde dert maraz yok beni toylad n

Bozulmu  bostana hüyük eyledin



Â k Hac ’m der de yenmez bu tur u

Ald rd n gözüme ilhaf  fer i

Ne dedim ine e öküze kar

Ne idi garezin tay ma felek

) GÖNÜL

Budakl ’da bir güzele u rad m

Eylen de burada kal dedi gönül

Utanma asl n  sor dedi gönül

Sabah nan daha yeni uyanm

Mor belikler zaferine boyanm

Baka baka divan akl m boyalm

O demde koynuna gir dedi gönül

Gönül kald  bir ka lar  karada

Düvün vurmu  koynundaki narada

Gitti yolda lar n kald  burada

Akl n  ba na der dedi gönül

Ben gelirken bizim eller da ld

Etraf  mor sümbüllü ba d

Her güzelden yüreklerim sovudu

lle bu güzele yâr dedi gönül



Â k Hac ’m bir kimseye bakm yor

Dü mü  cahal birken kalkm yor

Körolsun yokluk hala ç km yor

Çubu u bembele  ver dedi gönül

Hey a alar gurbet elde

Güzel sevmek kutlu imi

Elin ço u dertli imi

Gurbet elde bir yâre yand m

çtim badesine kand m

Ben gönül yorulur sand m

Me er gönül atl  imi

olanlar çekilmi

Kefen boynuma biçilmi

S lada güller aç lm

Çay r çimen otlu imi

Â k Hac ’m yâre doydum

Yâr için can ma k yd m

Gurbet elde bir yâr koydum

S la yârdan tatl  imi



) YÂR KALDI

Nas l ayr lay m ellerimizden

Besledim büyüttüm nazl  yâr kald

Esirgeyin gayr  ellerden yâ

Gavlimiz bir idi sözlü yâr kald

ahin gibi yâr kar mda dönerek

Bülbül gibi daldan dala konarak

O yâr benden daha beter yanarak

Ci eri ata ta közlü yâr kald

Bize böyleymi  Hakk’ n i leri

Hiç kurumaz gözlerinin ya lar

Enli de il ince hilal ka lar

spir gibi ela gözlü yâr kald

Â k Hac ’m kendim doyuramad m

Nen edip dizimde uyutamad m

Ar edip ellere duyuramad m

S rr  içimde gizli yâr kald



Sürünerek geldim haki bay na

Duydum bir i  dü mü  ba a Mahmut Bey

Her nere gidersen hükmün var olsun

Hükmeyle gökteki ku a Mahmut Bey

Efendim gününden devran sürülü

Emreylesen her i  görülür

Sözlerin geçiyor ta a Mahmut Bey

Karad r ka lar n benzer kaleme

Sen geli in bir ay do du aleme

Erzurum Beyleri ç ks n selama

Yaz ls n tarihte ba a Mahmut Bey

Â k Hac ’m dilekçesin dilesin

Rütben kaymakam. vali olas n

Allah’tan emr’ola geri gelesin

Olas n Hatay’a pa a Mahmut Bey



Yusuf Bey’in o lu beyler beyinden

Adab  erkan  bir Mehmet Bey

Bin katil etsen bir sözle kurtar r

Dü man n elinden al r Mehmet Bey

Ya a Mehmet Bey’im sen binler ya a

Nüfusun kar etti da  ile ta a

Nuri Bey bir vezir özü Bey Pa a

Göllerin hünkar  olur Mehmet Bey

Eli Gavur Da  yedi da  üstü

Edemedin kimseye zulümü kasti

Sözünün önünde ölür Mehmet Bey

Â k Hac ’m der de asl n z pektir

Ne kadar meth etsem o kadar hakt r

Eller harbe gidici silah m yoktur



) PER AN OLDU

Çok memnun eyledin ahbab  dostu

bir ellerde ihti am oldu

Hakk’a ükür eyle me durluk,

Sana bir Mevlâ’da peri an oldu

Tez k r ld  kara dölün dolab

Sertçe Mehmet dola t rd  Kallebi

Kerem gibi ate  yakt  Haleb’i

Hocan n halleri peri an oldu

Her neler dilersen Mevlâ’dan dile

Bayram  çok etti in kutlu olsun hele

Çoklar n gönderdin kütüklü sele

Tufanl  sellere kar an oldu

Sordular bahçadaki eri i

Kaç rd lar kafesteki firi i

Yürüttü sakal  att  s r

Giydi gam h rkas n devri han oldu

Â k Hac ’m tanr s n bulur arayan

Çok oldu içinden yan p eriyen

Benim ile gece gündüz yürüyen

Bunda çok yang ya ru en oldu



Gene bir ta  vurdun k rd n belimi

Y k ld m yerimden kakamaz oldum

ki gün i  tuttuk günah m  olduk

Kap dan d ar  ç kamaz oldum

Bana dert getirin ellere m raz

Kadir Mevlâ’m ancak bana m  garez

Ustas yd k deyi laf att k biraz

imdi hesap eyle zaral  kar

Üstüme borç koydun bir imbil dar

Çocuklar n r zk n  ver bari

Bir kulun derdini çekemez oldum

Kimseye söyleme bu böyle kals n

Her day m m  eller bana m  gülsün

Yüzüne bakmaya bin tövbe olsun

Bir ye il yaprakl  k ramaz oldum

Bu Hak’tan geldi ellere çatsam

Unutmam ac n  Paris’e 

Zarar m ç kmaz m  külünü satsam

Ellerin yüzüne bakamaz oldum



Bilmiyon mu böyle kömürün huyu

Yatsana kozlar n n gölgesi koyu

Kurulup dururken i  gördük deyi

Avrata da çal m satamaz oldum

Â k Hac ’m der de ne idi derdin

Ellere övünüp sen sen

Ba na ta  dü e bir i  mi gördün

Bir i in alt ndan kalkamaz oldum

) SEN DE L M S N?

Kadir Mevlâ’m sa alt kalan yaram z

kman’ n lokman  sen de il misin?

Bir gün dedin yeri gö ü yaratt n

Direksiz durduran sen de il misin

Halkedip u alemi yaratan

Yusuf’u ç karan sen de il misin

Sevinirik bu yaralar biti in

Ne olur derdimize derman kat n

brahim’i manc n ktan at n

O nar  söndüren sen de il misin



Melek iken h meyleyip a ran

A k n dalgalar n boydan a ran

Hasta edip tenine kurtlar dü üren

Eyyüb’ü sa altan sen de il misin

Yaz dedin yazd rd n levh

Musa ile ettin binbir kelam ,

Sen yaratt n on

R zk n  veren sen de il misin

Kadir Mevlâ’m halimizi bilemen

Yâram z  sa alt kalan el aman

Kaf’tan Kaf’a hükmeyledi Süleyman

O kudreti veren sen de il misin

Â k Hac ’m cenazesi k l nmaz

Ah çekerim kimselere duyulmaz

sana zerre say lmaz

Ölüyü dirilten sen de il misin

) T LK

Sab r eyle kals n sana

Kuyru u sar  tilki

Evimin ba ma y kt n

Ettin bana yörü tilki



Zaten korkard m ününden

Bir kürk diktirrim gününden

Ya d k l ç kma in

Hergün gelip yokluyordun

Bana kin mi sakl yordun

Ta b ld rdan beri tilki

Eli ba ma verdiler

Bütün zehmim yordular

On be  gün hüküm verdiler

Gel bar t r bizi tilki

Â k Hac ’m der selefin

ki kurk yirmi celfin

Tamam bölmü  yar  tilki

Yârdan m  ayr ld n ötüp gidersin

Benim de yârimi görün turnalar

Bir mektup yazay m s laya do ru

Götürün o yâre verin turnalar



Ötüp gider k lavuzlar seçilmi

Siyah zülfün mâh yüzüne saç lm

Girin dost ba na neler aç lm

omurcuk güllerin derin turnalar.

Bilirsiniz reyhanl  yolunu

Var n sorun a iretin halini

Siz de bizim elde kal n turnalar

Â k Hac ’mder de sorarsam s lan

Vilayetim Haleb kazam z Belan

limiz Reyhanl  yaylam z Alan

Obam z Ceylanl  sorun turnalar

) BU TÜRKLER

Dini bir yoluna sancak aç ld

Dünyan n belini k rd  bu Türkler

Ankara’da stanbul’da zmir’de

Kâfirin belini k rd  bu Türkler

Türkiyemiz her diyâra ba  oldu

Kafir dü man orta yerde a  oldu

Kumandan Mustafa Kemâl ba  oldu

Büyük bir devlete erdi bu Türkler



Türkiyemiz gayet mühim ziyada

Yüz bin süvari yüz bin piyade

Pozant  Adana Çukurova’da

Belki yüzbin dü man k rd  bu Türkler

Türkiye askerin çekti getirdi,

Ermeninin oca n  bat rd

K r khan’a merkez kurdu oturdu

Haleb’e telgrf verdi bu Türkler

Türkiye’miz hemen hemen birinci

Arkadan bin be yüz imdat gelici

Gezbet’inden atl  tuttu bir ucu

Belan gedi ini sard  bu Türkler

Â k Hac ’m Hakk’a eder niyaz

Ölen ehit olur kalanlar gazi

Muhummed yaz l  sanca n yüzü

Dalk l ç meydana indi bu Türkler

) YÂR

Kadir Mevlâ’m bir dert vermi ,

Örtülünen dö eginen yat yor

N’ola gelip görmeseydim halini

Ah ettikçe ci erime batar yâr



ahan gibi ahbazl n bildirir

Bir dert gelmi  gül benzini soldurur

Kendi sevdas n  ba ta kald r r

Korkuyom hep üstüme atar yâr

l gözlerime bakarsa

Cihan senin gözlerini dökerse

Mevlâ’m bir ifal k verir kalkarsa

Her i ini ahin gibi tutar yâr

Â k Hac ’m Mevlâ’m bana yaz verir

Hastalara ifa deyi kar verir

Örtüyünen dö eginen zâr verir

Hemi yang n hemi s tma tutar yâr

YÂR

Yan na geli im yâr deyi sanma

Ben küskünüm sen de bana küstün yâr

Ben seninim diye gülme yüzüme

Yeni bildim beni öldürmek kast n yâr

Sen emretsen ben giderim Yemen’e

Çok yavrald m niçin gelmen amana

Daha var m  benden ba ka dostun yâr



Üle ini enikli kurtlar sürüsün

Ben biliyon yad ellerin yârisin

Vefan yoktur umudumu kestim yâr

Â k Hac ’m der de ben de yâre küsmedim

Al p zülfün tellerine asmad m

Aman çektim kendirimi kesmedim

Diri diri beni dara ast n yâr

AKKUYU GÜZEL

Akkuyu’da bir güzele u rad m

Asl  güzel bozuymu

Gün görmemi  al yanaklar

Bir k nal  kuzuymu

Görü ün ate e yand m

Tutu tum Kerem’e döndüm

Tel Ari ’i ye il sand m

Me er ye il de il bozuymu

E i bulunmaz ovada

Daha uçmam  yuvada

Dö ünde yüzden ziyade

Be i birlik geziymi



Güzele yoktur mahana

Misli gelmemi  cihana

Gözleri benzer ahana

Cura de il bozuymu

Â k Hac ’m der boyu da

smi Ümmüs Akkuyu’da

Pa a a an n k z ym

Sen misin erbab  kömür yakman n,

Bunun bir vakti olur s ras ynan.

Böyle bir sana’at daha bulunmaz,

Ararsan çaml n s ras ynan.

Durmad n enginde 

Gündüzü de koydun gece gidersin,

imdi zengin olur hacca gidersin,

Bir ocak kömürün paras ynan.

Git türkünü söyle i i ne edersin,

K s kt n fele e gahir mi edersin,

Oca  sel basar gelir gidersin,

Elinin yüzünün karas ynan.



Â k Hac ’m hani te tin sat l n,

Böyle olursa sahan  da yitirin,

S rt na yüklenip eve götürün,

Hayvan da bulaman kiras ynan.

Gül yüzlü Saadet’im akl ma dü tü,

Gönül kalk gidelim Urum eline,

Ne sebep ayr ld m o nazl  yârdan,

Hay r umdum bir kahpenin dölüne,

skeleden binek imendifere,

Adana kelebek, Pozant  dere,

Gönül havaland  u nazl  yâre,

ntizâr ederim dostun yoluna.

Felek gene beni gurbete att ,

Hasretlik ci erime kar etti,

Konya, Eski ehir, Bilecik hatt ,

eyretmeli Sapanca’n n gölüne.

Gönül terkedelim gel bu diyâr ,

zmit’i geçi in stanbul yâr ,

Çekmece, Çatalca, Edirne yolu,

Döndermeli Koru’dan sal na.



Bülbül gibi bahçelerden ba lardan,

Ölen ölmü  bir haber ver sa lardan,

Uzunköprü, Ke an Koru da lardan,

D  deniz Bolay r, Gelibolu’ya.

Â k Hac ’m vazgeçelim s radan,

Alal m bir haber gözü eladan,

Bir mektup atal m ol iskeleden,

Saadet Han m k na yaks n eline.

Çerçili’de bir güzele u rad m,

Yeryüzünde bir yaratm  Yaradan.

Ka lar lamelif gözleri ay n,

Mâh cemalin nur yaratm  Yaradan.

Güzelin benlisi beli incesi

Ak tunç memeli gülün goncas

Ya bayram ya Leyla’y  Kadir 

Seher vakti er yaratm  Yaradan

S n yürüyü lü gerdan aç ml

huma bak l  ceren biçimli

Altm  bir belikli maya biçimli

Zülüflerin tel yaratm  Yaradan



Â k Hac ’m buna mihnet k l nmaz

Baha ile bin bir alt na al nmaz

smi bile Gürcistan’da bulunmaz

Güzellere pir yaratm  Yaradan

s n

K z divan sürücüyüm ben

E er sana laz m ise

Bembele  durucuyum ben

Gördüm döne dönelerin,

Melek sand m analar n

Çukurova sunalar n

Bir gezip görücüyüm ben

Söyle k z asl n  bilmem

E lenip yan nda kalmam

k z sorucuyum,

Â m sorucuyum ben

Hem â k m hem hac y m,

Hangi bir derede ac y m

Sorma ben Â k Hac ’y m



Kar la malar

Â k Hac mtihana geldim kabul buyurun

Mahkememiz görülecek bugün yâr

ya da vur öldür

Berk ba lama kollar m n ba n yâr

z

Mahkemenin günü da il bugün yâr

Seninle a lan m yok benim

Kin ba lam  kollar n n ba n yâr

Â k Hac Arz eyledim geldim seni y raktan

Merhamet et ölece im meraktan

Ne ak ldan ç kar ve ne yürekten

Yüre ime kurdun çifte dü ün yâr

z

Bülbül gibi figan kurma 

Gözün bende gönlün ba ka güzelde

Ben kurmad m yüre ine dü ün yâr

                                                           
Bu kar la malar Anadolu sahas ndaki â kl k gelene i kuallar na uymamaktad r. 

Ayn  durum Ku Abdullah için de geçerlidir.



Â k Hac Oturdum dinlersin yüksek binadan

Gönül geçmez ince belli Suna’dan

Ye koynunda gördüm bir çifk dü ün yâr

z Â k olup güzeli seçmedim

Yad ellerin köprüsünden geçmedim

Oturup dizinde gö süm açmad m

Nerde gördün iç koynumda dü ün yâr

Â k Hac Â k Hac ’m der de geri dönerim

Gece gündüz a k at na binerim

Ak beti Kerem gibi yanar m

Göremezsen ak gö sünün a n yâr

z s r verdim o lan ele söyleme

Gidip beni ele rüsva eyleme

Görmedin mi ak gö sümün a n yâr

z Ben anam n oldum ilki

Güzelli im yakar halk

Pederimin mal  mülkü

Derya deniz göle benzer



Â k Hac Ben bir k z nan konu tum

Dili eker bala benzer

Sordum ismi engül imi

Hakikat  güle benzer

z Kaleme benzer ka lar m

nciye benzer di lerim

u benim sümbül saçlar m

Çi  ibri im tele benzer

Â k Hac Dedim o luma gelmen mi

K z m gelinim olman m

z Ben o luna varr m derim

Ellere ç karma s rr m

O lun koçak döle benzer

Â k Hac Güzellere irin gelir sözlerim

zi gördüm tutmaz oldu dizlerim

Çoktan beri esir idi gözlerim

ki güzel rast geldi gözüme



z Çok söyleme i siz korsun yurdumu

Bana atma alaf n  ördünü

E er â k isen kald r perdeni

Gel utanma söylesene yüzüme

Â k Hac

âd ellere ç karmayak s rr m z

Biz â z güzel övmek kar m z

Hakk’  seven gücenmesin sözüme

z Yükü kuma  olan ele satar m

Bahar gelmeyince bülbül öter mi

ana gücün yeter mi

Seyir eyle dö ümdeki gazime

Â k Hac Saç n ipek zülüflerin burma m

Dilin eker dudaklar n hurma m

Sana veren Allah beni görme mi

Seyir eyle aln mdaki yaz m

z O lan gidip tuzak kurma yoluma

Müstehak olursun sonra ölüme

Daha kimse el sunmam  gülüme

Senin gibi ço u dü tü pe ine



Â k Hac Â k m s n yoksa dert mi e ersin

Nerde büyüdün nerde ya ars n

Çok söyleme istin tahttan dü ersin

Yanan sonra ate ime közüme

z Aman melek o lan ben de huriyem

El de medik mor sümbüllü koruyam

Ad m nazl  â klar n piriyem

Hiçbir â k yeti emez tozuma

Â k Hac Â k Hac ’m söyler sözün sa n

Severler güzelin gö sü a n

Ben â m senin gibi ço unun

Nen eyleyip uyutmu um dizimde

h Arzulad m geldim sana

verdim sa a sola

Faziletli Hac  A a

Bah i im para isterim

Â k Hac

Ev burda yok ban yam

Saadetli a a urda

Ben bir koyun çoban yam



h De irmenka ’ndan geldim

Hep yollardan haber ald m

smail A am evde yoktur

Hac  A am  evde buldum

Â k Hac Aya mda kutnu alvar

Her hal üstümüzde al var

Hac  A andan umut yoktur

smail ana yalvar

h Belimi verdim dire e

i ti a am n yüre i

Ç k sekizli i çeyre i

Bah i im para isterim

Â k Hac Rahat yerim yat yom

Mefah m çok sat yom

Sekizlik çeyrek ne demek,

Meteli e kur un at yom

h Deryalarda oynar kay k

A ama han m lay k

Han ma çifte halay k

Bah i im para isterim



Â k Hac Kap m z n önü i de

Hep dallar  ince i de

Buras  halay k yeri

Han mlar öteki evde

h Ben bir h m sözüm hakt r

Hac  A am n sözü pektir

Bah i im yolla gidelim

Dolanacak yerim çoktur

Â k Hac Her gün gelin konu al m

Birbirimiz tan al m

Toplad n z yeter bugün

Haz rkini bölü elim

h hlar bilmez mi i ini

Bekleriz sahur a n

Kalk ver h n bah i ini

Â k Hac Aha ben geçtim serinden

Haberin yok mu kar mdan

Bah i iniz be  on dehnek,

E er kalkarsam yerimden



3. Â IK HASAN

) ARAB STAN

Üç yüz yirmi alt da bir tufan koptu

Gör ki neler çekti el Arabistan

Ellibe  gün yatt  kar  ovan n

Kalmad  bir canl  mal Arabistan

ya a ya a boylar  a t

Asi canavarlar hap eve dü tü,

Nice hayvanlar n damar  geçti

Gayet yanl  geldi y l Arabistan

Bugün buza kesti kurudu çay

Hep da lara dü tü turnas  toyu,

Örde i kiri i yitirmi  suyu

Bilmem nerde kald  göl Arabistan

Bal k da farizdi buldu ba ndan

Çamura basmadan topla d ndan

Yaz  yaban dolu ku  üle inden

K l ç gibi kesti yel Arabistan



Hep tüketti mallar n n mal n

Ne ya n  satt  ne de k l n

K rd  bütün fukaran n mal n

Çok vakit do rulmaz bel Arabistan

Mevlâ’m 

Kalmad  her evde bir torba saman

imdi maldan geçtik rada güman

Ç kmad  çay r n zili Arabistan

Bilmem daha n’olur kim ç kar yaza

K  de il bu gelen bir ibret bize

Âlem muhtaç oldu bir at m tuza

Kesildi kervan n yol Arabista

Kardan telef oldu nicenin can

Hind ile Yemen’e ula t  ünü

Sordum atalara görmemi  bunu

Hiç bileni yoktur kul Arabistan

Yine birgün suyun kaynar içilmez

Sineyin kurt olur yoldan geçilmez

Bugün hekmat bin bo adan seçilmez

Bunu inkâr etme çöl Ara



Â k Hasan der de yetmez mi kalan

nanmaz bu söze sonradan gelen

Bunu görmeyenler hep san r yalan

Yoktur ki söylesin dil Arabistan

) AR F

Yürü bre emmi o lu

Hey belal  ba l  Arif

Soldum’ola o gül yüzün

Kara gözlü ka l  Arif

u Yemen’den mektup gelmi

Dediler ki Arif ölmü

Pederine ayan olmu

Kara kuru dö lü Arif

ehitsen giydin tac n

Unutulmaz senin ac n

Sefil baban çifte bac n

A lar gözü ya l  Arif

Kurdu un bina y k ld

Yemen’e 

Baban n beli büküldü

Ci eri ata l  Arif



Mehmet o lan bakar yola

Göz ya n  sile sile

Ak ll  buldum’ola

Yürek iki ba l  Arif

Arif ismin kald  dilde

Kizib gitmi  gurbet elde

Bac l  karda l  Arif

Nazl s n yan mda nazl

Tel b y kl  kara gözlü

Yörü ipek saçl  Arif

E mi ek’te koca ç nar

Kimi göçer kimi konar

Cümle ku lar ona döner

Öter garip ku lar Arif

Bilmedim ay n  neden

Gelmiyor Yemen’e giden

Muhabbetli nazl  f

gitsin suçlu Arif



Â k Hasan bak n hele

Yalan gerçek dü tü dile

Cümle alem borçlu Arif

) NAZLI YÂR

Kara gözlü nazl  yarim,

Gel yan ma gel yan ma.

u senin cilve yap n,

Girer kan ma kan ma.

Ne var yolunda ölünce,

yak yon gülünce,

Sallan p suya gelince,

Benzersin han ma han ma.

Her söz her yerde denmez,

Siyah ku ak a  boyanmaz,

Han m her güzele dayanmaz,

Â k Ali’m der kastime,

Selam söyleyin dostuma,

Ölürsem kan m üstüne,

Söylen sunama sunama



BEY’ M

Yine asker toplan yor

’

Yak maz senin an na

Gitsem tümen temen B ’

Gönlüm de a ka gülmedi

Birin Selanik salmad

’

Ç kan alay n ba na

K l ç ku an n pe ine

Mü ir kar maz i ine

Emretti in zaman B ’

Â k Hasan kara yasta

Can dedi in bir kafeste

Cümlemize son nefeste

Kar  gelsin iman B ’



) B LE

u yalan dünyaya geldim geleli

Çalar ça rayd m her sinen bile

yâr için çekiyorum çok zahmet

Yemiyom içmiyom yas nan bile

Yamac mdan gelen yâr kendi kendi

Özlemedim kald  gö sünün bendi

Yitirdim o yâri t mars z kald

Ar nmaz memeler pas ndan bile

Kara gözlüm sen ne diyon sözüme

U run u run gülüyordun yüzüme

Bir kumru ötü lü sesinen bile

Aynal  ku a  beline vurmu

Çapraz dü meleri dö üne kurmu

Mevlâ’m güzelli i hep sana vermi

Sal n p geziyor hep süsünen bile

Â k Hasan der ki sözleri

Aç lm  bahçende güllerin konca

Giyinmi  ku anm  belleri ince

Ba nda s rmal  fesinen bile



) B ZE

Müslümanlar gafil olman

Hak gönderir zalim bize

Mah er günü zabaniler

Çok ederler zulüm bize

Yi it dedi in bin ya ar

Günde ecel boydan a ar

Bugün yar n nöbet dü er

Bir gün gelir ölüm bize

Ö üdün tutun dedenin

Emrini tutun Huda’n n

Paran n g das n ister

Münker Nekir cevap ister

unca sual n bize

u olur slam n zineti

Sat n almal  cenneti

Tutmal  farz  sünneti

Hep buyurmu  alim bize



Otursam yüksek yerinden

Cennet ba n n yan ndan

Anam bac m durmaz a lar

Tene irde suyum ça lar

Yaren yolda  tabut ba lar

Getirirler sal m bize

Â k Hasan kevser için

Ku  gibi havadan uçun,

S rat  selâmet geçin

Üç yüz yirmi dörtte düzen bozuldu

Gazeteler haberde yaz ld

Dört kö eye ilan oldu bu sene

Selanik’ten ç kt  ferman n ucu

Bozmaya yetmedi kmisenin gücü

Meydana diktiler bir dar a ac

Çok adam as ld  öldü bu sene



Ayr ld k bu sene yarenden do

Giymedik k rm z  ç kmad k yastan

Sarard  gül benzim soldu bu sene

Bilmem kimler katt  alt na tucu

Kanl  ya  döktüler hep ana bac

Tatl n n üstüne verdiler ac

ol mazarat ba  kafir Ermeni

Büyük fesat alma yoktur derman

i Osman padi ah verme ferman

Dü manlar sevindi güldü bu sene

Yekin Sultan Re it yerinden yekin

Küffar n üstüne eyle bir sökün

Kitab n yazar  k yamet yak n

areti ç kt  geldi bu sene

Â k Hasan der de sen kurtar ba n

Ömrü k sa olur al c  ku un

Abdino çald  en son sava n

Ona da bir k l ç çald  bu sene



) ÇIKAR

Kadir Mevlâ’m a  yar nan kavlimiz

Bizi güle güle bayrama ç kar

Giyinmi  ku anm  bir kara gözlü

Sallan r kar mda seyrana ç kar

Suya gelmi  destisini doldurur

Gören yi itlerin benzin soldurur

Yel estikçe zülüflerin kald r r

Ayr l r gerdandan bir yana ç kar

Yüre im yaral  ka  karadan

Sinem delik delik bütün yaradan

rt vermi  Yaradan

Ol sar  bülbül de feryada ç kar

Â k Hasan der de ele yaymay n

Ben sevmi im benleriyin oymay n

Evvelki seven yer ya n kayma n

Sonraki sevende ayrana ç kar



DED LER

Bir güzel övdüler Hassa kolunda

Bulunmaz irengi bahçe gülünde

Doldursa badesi tas  elinde

Hicabl  sevdi im içmez dediler

Çok emek eyledi a a

Çalma gevherini k l kadar da a

S dk ile bakarsa gökteki ku a

K r l r kanad  uçmaz dediler

Ne kadar çal san eme in bo a

Doland m da lar  çal kö e kö e

Arapl  u a nda övdüler e e

Hiç mihnet eyleme kaçmaz dediler

Â k Hasan der de yürekten inen

Var n bir kötünün derdine dönen

Cemalin görürsen ate e yanan

Far sa da gönlün geçmez dediler



) DED LER

ece gündüz ah çekerek a lar m

Söyle bu derdini nerde dediler

Vefas z güzelin dü me pe ine

Yanars n ate e orda dediler

Gerdan  gmü ten kardan a  olur

Gönül gül gülistan cennet ba  olur

Sevdaya dü enin derdi çok 

Hemi s tma tutar çorda dediler

u benim sevdi im dünyada nerden

Tepeden t rna a her yeri nurdan

Ku  olursan varaman her yan  surdan

u benim sevdi im daha tezerek

A  gö sün dü melerin çözerek

Oturup yand n yârda dediler

Ak am olur koyun kuzu mele ir

Herkes varr  uykusuna döle ir

Bir yard mc n felek H z r ula r



Â k Hasan dü tüm ate e nara

Aç ld  sinemde bilinmez yara

Kimi hayvaya ça r r kimis

Hayva da o k zda nar da dediler

) DÖNDÜM

Hey a alar yücelerde gezerdim

ndim enginlere aya a döndüm

Gözlerin sevdi im yârdan ayr ld m

Av n  ald rm  soya a döndüm

Bir bina kurdum da duman yel ald

Akt  çe mim ya  halk  sel ald

Kara gözlü nazl  yâri el ald

Büküldü bellerim daya a döndüm

Sabah sabah dost ba n  gezerim

Bu dertleri bir deftere yazal m

Aç lmadan ne tez soldu gazelim

Meyvesini dökmü  iyeke döndüm

Â k Hasan der de sevmezler 

Nedir bu can m n ate i ördü

Tahir’in Zühre’nin Kerem’in derdi

Yand m ate lere koya a döndüm



ED P 

Kömür gözlerini sevdi im dilber

Sallan p kar mda naz edip durma

Ecelimden evvel öldürme beni

Tükenmez ömrümü az edip durma

Göremedim bir cambaz k z senin kadar

Arada engeller hile ke feder

Ölüyom elinden ba ndan atma

Helal ekme ine haramlar katma

stemezdin çoktan sözünde dutma

Arada engelle söz edip durma

Â k Hasan der ki akl n a rd n

A k n dalgas n  boydan a rd n

Söyleye söyleye dilden dü ürdün

Yaz k u güzele söz edip durma



) EFEND M

Can m  yoluna feda eylerim

Ne gündüzüm gündüz ne gecem gece

Hallar m peri an yârdan E

Güleçtir yüzlerin ay gibi parlar

Gelmez mi elinden böylesi karlar

Eyle bir iyilik yatt n yerler

Bir binan n dire ini dikersin

Benim gibi fakirlere bakars n

Sen ç ran  elin ile yakars n

Yâr n kurtulursun nardan 

Dört kitap bir rasulün ba  için

A latma kadimi beni i  için

Dikkat eyle bir Muhammed ba  için

Sevdi in var ise pirden E

Genç halimle bir hal geldi ba ma

Döner de irmenler gözüm ya na

Mevlâ’y  seversen bak u i ine

Kesildim kazançtan kardan E



Â k Hasan dosta do ru dönerim

Gece gündüz a k at na binerim

Gündüz dostun ate ine yanar m

E E

A alar gördüm dünya güzeli

Duyard m ad n  k z senin E e

Mevlâ’m güzelli i hep sana vermi

Kara ka  sürmeli göz senin E e

E er gücüm yetse al r m seni

Yoluna koyârd m bu tatl  can

Bir imkan n olsa az senin E e

K z senin emsalin ya a a

Dünyada ömrünü geçirme bo a

Merhametsiz baban yakm  ata a

Bu çareni bul son kez senin E e

Al yana  beyaz kardan a  imi

Ala karl  mor sümbüllü da  imi

Eyvah Ceylanl ’da yi it yok imi

Alt ba  katlin var yüz senin E e



Alad r gözlerin çalar havari

Leblerinden bal n geveri

Güzelli i de er yedi deviri

K z han m sultans n söz senin E e

Güzel olan güzel Hak’tan seçilir

Zülfü gerdana telden biçilir

Y l on iki ayda gülü aç l r

K  engelin olsun yaz senin E e

Deli gönül yâr ikrar n güdersin

Bu güzellik sende çok kan edersin

Ba ndan yular  çez senin E e

Â k Hasan â kl n bildirir

Güzel olan sevdas na yedirir

Korkar m goncan  e

Ben derem güllerin uz senin E e

) E E

Hak seni ö mü  yaratm

Ben de eylerim metin E e

Çok güzelsin nazar de er

Biraz kekik tütün E e



Gören olur kara gözün,

Duyan olur irin sözün

zar bürün azma yüzün

K rd n eli bütün E e

Al yana  gonca güldür

Leblerinden akan bald r

Satl k ise bahan bildir

Alam seni sat n E e

Yana  ya al vurmal

A a bah i  vermeli

El k nal  göz sürmeli

Edem seni hatun E e

süsü

Giyince busat n E e

Senin için çektim cefa,

Hükmeyledik Kaf’tan Kaf’a

Derde derman cana ifa

Versen tirek otu E e



Ölmez derde doland r r

Ol kanlara buland r r

Kap  kap  dilendirir

Sevdas  zor çetin E e

Â k Hasan bir civan

Ben ar y m sen kovan

El bilmez k ymetin E e

u dünyada bir Fat ma

Zülüflerin ak gerdana

Burma burma bur Fat ma

Güzelli in benzer güle

irinli in 

Sevda derler ba a bela

Koç yi ite zor Fat ma

Duda n da lar kiraz

Güzellerin ser firâz

Dünyada istersen muraz

Gel koynuma gir Fat ma



Hiç mi yoktur k z iman n,

Geçiyor vakti zaman n

Koynundaki çift memenin

Birin bana ver Fat ma

lar n n karalar

Gül memenin aralar

Sinemdeki yaralar

Elin ile sar Fat ma

Â k Hasan çok ö ersin

Günde binlere de ersin

Bugün geçer dö  dö ersin

Haldan bilmez tor Fat ma

) GAVUR DA I

Niçin arzetmeyem ben de s lay

Kal yor ba lar  Gavur Da ’n n.

Yeni toprak vermi  yüksek me eler

Dil versin ku lar  Gavur Da ’n n

Bülbül derler bahçelerde ötene

Kadir Mevlâ’m bizi gönder vatana

Yol versin ba lar  Gavur Da ’n n



Sabahtan seherden aç lan güller

Çay r çimen olmu  ovalar güller

Gündüzlü Bo az ’nda oturan eller

Peri an ba lar  Gavur Da ’n n

Alan dedikleri ova yaz lar

Ku atm  çevresin e re maz lar

Eser poyraz çam dallar  s z lar

niler ba lar  Gavur Da ’n n

Pare pare da lar n n duman ,

Kald ral m ara yerden duman

Lale sümbül mor menek e zaman

Al ye l ba lar  Gavur Da ’n n

Yi it sevdaya dü ünce

A k at na biner gezer

Engin dala k nmaz gönül

Yücelerde döner gezer

Güller Hak’tan seçilir

Zülüfü telden biçilir

Bahçesinde gül aç l r



Seki in benzer cerene

Gönlümü ettin virane

Deli gönül bin ö rene

Bayku  gibi konar gezer

A k ate i yanar serde

Â k Hasan dü mü  derde

) GÖNÜL

Usand m elinden gönül

Gittikçe derdim art yor

Dost gelse yolundan gönül

Yüksek yuvada yatars n

Dostun ba nda ötersin

Her güzele can atars n

Korkman m  ölümden gönül

Tutsam i im ba  eylesem

Gönül seni ho  eylesem

Bir güzele e  eylesem

Kurtulsam elinden gönül



Â k Hasan sen a lars n

Bugün yâr beni eylersin

Ben a lar m sen a lars n

El bilmez halimden gönül

) HACI’M

Ben gitmedim size Hac ’m

Kara çad r  kurmu sun,

Karaoluk’ta düze Hac ’m

Derdim çok derdimi e me

Nefsin arkas na dü me

Fakirim diye ac ma

Kanaat eyle aza Hac ’m

Gittim geldim K r khan’a

Yand m kü

Misafir ol Hac  Hasan’a

Niçin gelmen bize Hac ’m

Uçtu devlet ku um uçtu

Kocal k filimin a t

te bahar geldi geçti

Kimler ç kar güze Hac ’m



Destan n banda ba lad n

Gayetten güzel söyledin

Bize çok hürmet eyledin

Çalman serdin köze Hac ’m

Â k Hasan burda durmu

eçe aç kar n doyurmu

Çalg y  haram buyurmu

Heves etme saza Hac ’m

) HAL L

u o lana yaz k oldu

Bakmaz oldu i e Halil

Bir yalanc  doland rm

Emeklerin bo a Halil

Günde yüzüne gülerler

Angarya çok salarlar

Bo  yere seni yorarlar

Dö ünürsün dö e Halil

Gittikçe daha yan yor

Her güleni dost san yor

Her yalana inan yor

Ba na ta  dü e Halil



Bir su serp yüre im söndür

Yüce uçma gönlün indir

Çek pineni ipi söndür

n zor eyle di e Halil

Dertler derman n arar

Bu sevdana kem söz yarar

Avratlar yan ndan y rar

Varmaz Fatma E e Halil

Nice adaklar ad yor

Dostun ikrar n güdüyor

Dünya alem car ediyor

Gökteki uçan ku a Halil

Girizciler sana yârd r

Sen do ruya i in gördür

Gecelerde gözün kördür

Çalmak için dö e Halil

Â k Hasan sözüm birdir

Her sözümde hisse vard r

Hak vermesin ba a Halil



) Ç N

Yürü bre Abdullah o lu

Çal rs n hal n için

Ak l sende asla yoktur

S taran var mal n için

Nice Süleymanlar yatar

Ad  san  yere batar

Az bir parça mal da yeter

Kap nda iki dölün için

Zengin paraya k yamaz

At al p çuha giyemez

Çok kazanan çok yiyemez

Ir z k birdir kulun için

Engeleye döner 

Bir gün olur dü en ölün

Mirasç ya kal r mal n

Kazan rs n elin için

Y lda gelir dü ün bayram

El yer içer eyler seyran

Veremezler ölün için



Â k Hasan sözüm hakt r

Hisse alacak eyler çoktur

Bu sab rs z dilin için

) STE

Bir dilek dilersen Kadir Mevlâ’dan

Â klar pirinin a k ndan iste

Bu dünyada yâr sevmekse murad n

Gör benim yaremi a k ndan iste

Hûri k zlar  da birli ve be li

Yak yor beni de bir karaka l

Salb y k olur derler k vr k saçl

Zülüfü gerdana dü künden iste

Nazl  yâre do ru döndüm yönümü

Bir güzelin için yakmam dinimi

Azrail als n alma can m

Var benim can m  be  günden iste

Â k Hasan der de bu böyle olur

Güzelin k yme

Bu dünyan n mal  dünyada kal r

Cenneti alan n kö künden iste



) STER

Yerleri gökleri yaradan Allah

Herkes muraz na ermeyi ister

Garipler s las n görmeyi ister

Cümlemiz gelmi ik fani cihana

Herkes karar na bulmaz bahane

Ala karga münasip mi ahine

Al ye il giyinmi  durnay  ister

Duda  k rm z  yüzü abaktan

Zülüfü s rmadan saç  ipekten

Kurtulmaz marazl  gözü çapaktan

Helbet ela gözde sürmeyi ister

Çiçekler aç l r evvel bahardan

Ma u a görünür la’li gevherden

Bülbül feryat eder gelir seherden

Goncan n alas n dermey ister

Yaz günü çok olur ovan n otu

Ne kadar yaysalar toklanmaz kötü

Dört yerden ba larlar ol Arap at

Çekinir köste i k rmay  is



Â k Hasan der ki Esma’n n o lu

Çok günler geçirdim karal  a l

S rata var nca yollar m ba l

Ölmeden cennete girmeyi ister

Hey a alar neden bilmem

Güleç olur yüzü k z n

Sürmelenir gözü k z n

Onüçünde çeker biçer

Zülüf tarar gerdan açar

Hat r  canlara geçer

Geçgel olur sözü k z n

Ondördünde keser yolu

Yüzün gören olur deli

Solmaz bahçesinin gülü

Olmaz k  yaz  k z n

Onbe inde yola gelir

Çift memeler 

Duyan bir gün gelin olur

Öter davulbaz  k z n



Â k Hasan der ki nice

K z n gönlü da dan yüce

Gerde e girdi i gece

Çekilirmi  naz  k z n

) HAKKI EFEND

Benden selam söylen Hakk  Efendi’

Yedi in ta’amlar tuzlu mu ola

Yar m ayd r ben o yârdan ayr ld m

Sevdi im bir yerde gizli mi ola?

Sevdice im seyran aha ç kar m

Döne döne dört yan na ç kar m

Acep dostum gül yüzünü y kar m ?

Daha güler oynar nazl  m  

Al yana  gonca gülden taze mi

edikleri eker erbet meze mi

Yoksa engel ile sözlü mü 

Â k Hasan ka lar n n karas

Ald  beni nazl  dostun yaras

Baksana derdime yok mu çaresi

Sa lmaz yaraler gözlüm mü 



) MD

Gavur Da ’n n ba lar

Pare pare duman imdi.

Gönül s lay  arzular

Ayr l klar yaman imdi

Devran dönmü  ben gideli

A ireti terk edeli

Ku lar  elvan sedel

Ötü ecek zaman imdi

Gönül s lay  arzular

Alan dedi i yaz lar

Mor sümbüllü çimen imdi

Â k Hasan eyle nazar

Gittikçe yaram z azar

Kaderimiz Mevlâ’m yazar

Kavu mam z güman imdi



) ÜSTÜNE

Yine geldi garip bülbül

Bahçemizde gül üstüne

Zaten yüre im yaral

Gam getirme el üstüne

Bir ah çeksem da a ta a

Derdinen yand m ata a

Verme felek kurda ku a

Bu derdi bir kul üstüne

Karde i gördüm dü ümde 

Bir kara ya l k ba mda

Yak r m  genç ya mda

Kara giymek al üstüne

A lama a yok anas

Bütün y k ld  hanesi

A r devlet cephanesi

Berk mi çöktü bel üstüne

Zabit gibi süslü gezer

Tatl  dili imla düzer

Güzel güzel Mektup düzer

Nükte döker zel üstüne



Mezar n  eller de mi

Kefenini imam biçmi

Gurbet elde ehit dü mü

rahmeti sel üstüne

Gö sünde dü me dikili

Ba nda püskül dak l

Ni an dikmi  kol üstüne

Selanik’e giden yollar

Hiç mi gelmez giden kullar

Gelmez m’ola giden kullar

Kar  varsam yol üstüne

Â k Hasan ne maskara

Karde  almam  teskere

vermi  askere

Mühendis koy tel üstüne

) YERG NEM

Dünyada murad m yiyip içmeye

Arap ata binip konup göçmeye

Nan nimet yedirip oda açmaya

Yaren yolda  için hale yerginem



Bir oda yapt rsam hep mermer ta l

Badeler içirsem zerfi gümü lü

Bir bahçe diktirsem türlü yemi li

ak r bülbülleri güle yerginem

Üç cariyem olsa gelinli k zl

Usuldur belleri hep kara gözlü

Söylese kar mda cilveli nazl

A z  i in lebi bala yerginem

Bir hatunum olsa bir t f l bönce

Solmasa yana  gülümden gonca

Topuklar  topak belleri ince

Felek bana vermi  bu dertli ba

Gitikçe adt yor gam  ate i

Gurbet elde koydun bir çifk karde i

Nice Süleymanlar hükmetti Kaf’a

Birisi bulmad  dünyada vefa

Ba  bahçe diktirsen sürerdin sefa



allah teminat m vard r Hicaz’

Uygun yolda  ile yola yerginem

Giyinmeli ye il ile al nan

Tereya l  çok olmal  bal nan

Yaylaya göçmeli mamur elinen

Ba  ala karl  bele yerginem

Mekke’nin tac n  giyinsem ba a

Dolansan içinde kö e kö e

Hem altun olu u ol kara ta a

Ol beyte yüz süren kula yerginem

Â k Hasan der ki muraza erse

Mevlâ’m din i slam  cennete sürse

yi g lman  hep bana verse

i âlada öyle yerginem



Z YADE

Benden selam söylen Hakk  Efendi’

Ahbab  yok derdim benden ziyade

Dört kad n ald n z hep amcam k z

H s mkar m olduk bent ettim sizi

Yedi ortak mal  de irmen muzu

Her bir kulun hakk  kandan ziyade

Bunu destan ettin ald n kaleme

Beni rüsvay ettin 

Oldu elli altm  günden ziyade

imdi s ra geldi unun nuzuna

Bir parça laf ettik güldük yüzüne

Uymamal  çoluk çocuk sözüne

Recep bir eytand r cinden ziyade

Para çocuk errinden aray  açt

Yoksa bu eline f rsat m  geçti

Bin y l n bir ba  bir i im dü tü

Bunu söz eyledin ondan ziyade



Ne söz kar eyledi ne de selam

Demi sin paras z atmam bir kalem

Teraziye koyup tart lmaz âlem

Adam tart l rm  bundan ziyade

Benim de gitti im alemin yolu

Zaten geçmez akçe sahibi mal

Ard  önü bir

Var m  bir kötülük bundan ziyade

Â k Hasan der ki ömrünü yorma

Dünyan n mal na meylini verme

Bin liran n için bir gönül k rma

Sevmeli ahbab  candan ziyade

) D LBER

Ela gözlü benli dilber

Tara zülfün yüzlerine

Akl  olan meyil 

Zamanenin k zlar na



Dudaklar n olmu  kiraz

Seni seven sürer muraz

Kusur var m  sözlerine

Yâr sevdas  beni yakar

Dostum siyah sürme çeker

spir ela gözlerine

Giyinir ku an r gezer

Ka lar n gözlerin süzer

Söyleyi in ba r m ezer

Can dayanmaz nazlar na

Â k Hasan yâre varsam

ç koynuna a z m versem

A  memenin düzlerine

) SEVD M

A alar bir gelin sevdim

Cennet kad n  kad n

Belki dile dü ürürler

Demem ad n  ad n



Bir bülbül geldi öterek

Â na naz satarak

U run u run ka  atarak

Sineme çektim destini

Öptüm gerdan n üstünü

Aram  bulmu  dostunu

 yâre doymak

ekerinen olur kaymak

Dostun dad n  dad n

Â k Hasan tuttum yüküm

Her güzelde vard r hüküm

Zalim engel bozmu  fak m

) GÖRDÜM

Sabah nan bir k z gördüm

K rd  belimi belimi

Yâr 

Etme zulümü zulümü



Bu güzel bir selbi

Tanr  zalimi zalimi

Yüksek uçan engin konar

Kötünün dal na döner

çerimde ate  yanar

Ç kmaz yal m  yal m

Gö sünden dü me sökelim

Mal  meydana dökelim

Daha da yürek yakal m

Bu k z deli mi

Her bahçede bitmez sö üt

Dertliye kar etmez ö üt

K z sevdana dü en yi it

ster ölümü ölümü

Bal yapm  ar ya benzer

Ka lar  karaya benzer

Dostun çal m  çal m



Â k Hasan neler çeker

Yâr ate i beni çeker,

Ben var rken kar  ç kar

Gözler yolumu yolumu

) YALAN DÜNYA

u yalan dünyada candan usand m

Kadir Mevlâ’m hay r getir sonunu

Gelip geçmez kara günden usand m

Süremedim u gençli in ça n

Ölmeden kurtulmaz ba tan bu bela

Bir kendime de il hep bütün ele

Sarald  gül benzim hem döndü güle

Eritti koymad  yürek ya n

Yine sen Allah’tan kesme umudun

Yok yerden k smetin verir Kamil’in

K ymetini bilmeliymi  Hamit’in

Onda ettik bayram ile dü ünü

Gelmi  kafir dü man azmeder cana

Onlar da susam  bir avuç kana

Gördüm seferberlik ceryanda gene

Gülen azd r a lat yor ço unu



Seferberlik haddelerden çekildi

sta yola döküldü

Frans z n payitaht  y k ld

Ona da çektiler Mina Da ’n

Â k Hasan der ki kaç lmaz oldu

Tutuldu dillerim aç lmaz oldu

Dost dü man hangisi seçilmez oldu

Bilemedim karas n  a n

Ne ettim neyledim ben bu fele e

Bir ört verdin ci erim yanar m

Abdest ibri ini alm  eline

Salanarak yâr bahçeye iner mi

Â k söylemez mi böyle mayaya

Bir geyik sar  takm  soyaya

Çevrili çevrili ç kt  havaya

Acep sallanarak geri döner mi

güzel isterim boynunun ma k na

Oturay m ak memenin kö küne

Yanm m a lar m yârin a k na

Zemheride suya girsem söner mi



Â k Hasan der de ben de b kmad m

u ellere daha derdim dökmedim

Ya a sevdice im bo a ç kmad m

Verdin birkaç dolu yang n gider mi

3. Â IK L

) A ALARIM

Gözlerin sevdi im Hasan Â k’ m

O lum sen gideli hemen a lar m

Kimse bilmez ate imi közümü

Ci erim ate te çaman a lar m

im kald  deyi merak eylemem

Sözüm do ru hiç m r ya söylemem

Eller gibi uzun uzun a lamam

Kimse olmad  zaman a lar m

O lum sen gideli yüzlerim gülmez

Kasavet ba mdan bertaraf olmaz

Ba mda bir bölük duman a lar m



Osman Köse nerede

Küskün müsün o lum ne var

Yeni bitirdi in bahçe derede

Bahçenin içinde yaman a lar m

Mektup deyi gözüm Hakk’a dikildi

Anay n zevceyin beli büküldü

Zannettim ev ba ma y k ld

Dedim amanallah iman a lar m

Â k Ali’m yüre ini doldurur

Ate  alm  ci erime sald r r

Eni sonu bu dert beni öldürür

Ak gö sümde bitse çimen a lar m

Yekin Ali u han m n

ine bak i ine bak

Ne kabaday  yürüyor

Ho una bak ho una bak

Hasta ediyor gören sa lar

Arzetmiyor mu da lar

Onbe  onalt  ça lar

Ya na bak ya na bak



Akl y n hepisi bu mu

Beni saran sürer demi

Dö üne bak dö üne bak

Daram  zülfün ya lam

Görenin ba r n da lam

Bir pullu ya l k ba lam

Ba na bak ba na bak

Sallan p yolda duruyor,

Â ktan cevap soruyor

A z n aç p gösteriyor

Di ine bak di ine bak

Nene gerek yola ç kmak

A  günaha sokmak

Gözlerine sürme çekmek

Ka na bak ka na bak

Â k Ali’m ben bir merdim

Bat k imi  ismin sordum

Day ya münasip gördüm

E ine bak e ine bak



Bir ört verdin ci erimi da lad n

Her taraftan yollar m  ba lad n

Dillerin tutup da nas l söyledin

Kadim kadim dokundu mu söz bana

Ç k p tahta durna gibi duruyon

Büyüklenip k z sen sana kuruyon

Bütün ele tatl  cevap veriyon

Gönderiyon l k ate  köz bana

Bilmedin k ymetim elden kaç rd n

Ac ynan yang n nan göçürdün

Nice yi itlere pekmez içirdin

Yedirmedin k rmay nan koz bana

Her vakit derdin ki can m n can

Yüre imden ç kmaz o dostun kini

K z can m  s kma k rar m seni

Bir acele haber gönder tez bana

Sevda derler yâra aman dedirir

O sözünü duyan itler kudurur

Yeter kalan ettice in k z bana



Söyle dilber dertlerini bileyim

Ölürsem de k z yolunda öleyim

rbanlar n olup kadan alay m

Ak gö sünün dü melerin çöz bana

Â k Ali’m güzel destan düzerim

Yârdan haber gelmez ona k zar m

Yitirdim akl m  deli gezerim

Kömür gözlüm bir muskac k yaz bana

Suna boylum yalvar yom,

Günde yalvar yom Hakk’a,

Duram yom az görmeden,

rengim kalmaz hurmadan

Gözlerindeki sürmeden

Az bir parça gerek bana

Gönül sana vuruluyor

Can g rtla a deriliyor

Eller çirkin görünüyor

görünün melek bana



kimiz de dü tük dile

Dü  gidelim benle hele

Bulunmaz m  yolda  bana

Güzellik sende kal rsa

Yi it sarmadan ölürse

Â m soran olursa

) BEN

Hocam hallerimden haberin var m

Yakt lar ate e koydular beni

Altun adlar m  gümü  ettiler

Yüküm kuma  iken soydular beni

Hiç gönlüm geçmiyor o nazl  yârda

Yüzüldü yüzümde kalmad  perde

Ben kendi halimde durdu um yerde

Türlü bir dertlere 

Oca m  ba lar ma y kt lar

Ate  vurup cay r cay r yakt lar

Di li mengeneye verip çektiler

nce k yma gibi çektiler beni



Çirkin A a ile beni çatt lar

Birkaç kahpe dölü fesat katt lar

Koyu yo urt iken ayran yapt lar

Yay klara koyup yayd lar beni

Â k Ali’m takmaz böyle kullar

Nefitnekar imi  kahpe dölleri

Tayfur ile uçuk kar n yelleri

) BEY’ M

’ m

Bana ne i  açt n B ’

Gaflete mi dü tün ’

Dairende sen söyledin

Sa lam bir söze ba lad n

Niçin ipi çektin B ’

Benden ba ka â k tuttun

Beni dö lerinden ittin

Beni büke çaya att n

Sen denizi geçtin ’



Abdestsiz namaz k l nmaz

Kansere çare bulunmaz

Sen yaram  açt n ’

Kuma m ele çald rd n

stemezimi güldürdün

Hasta olmadan öldürdün

Mezar m  de tin B ’

Benden hay flar al nd

Yand  ci erim delindi

Kametim iki bölündü

B çk  ile biçtin ’

çi dolu a ka bin git

Sesi normal ho a bin git

Â klara ba a bin git

Niçin beni seçtin ’

Â k Ali’m doldum ta t m

Ate im çok yand m pi tim

Ben burada zehir içtim

Sen badeler içtin ’



) BEYLER M

Çok incitmen beni n’olur 

Asl n z nesliniz kökünüz belli

ükür merhameti bilir B

Yükseksiniz hat r n z say l r

Çok süvarin aç kurt gibi koyulur

Kaçan mahkumlar  bulur B

Keskin k l c n z boynumu biçer

Tokansa sineme yaralar açar

Her nereye dersen hükmünüz geçer

Emriniz yerini al r B

Yok yerden ba ma bin kaza geldi

A lar m gözlerim ya  ile doldu

Bir çift köleniz var s lada kald

A la r kurt gibi 

Yükseksiniz beyler bellidir belli

irinsiniz beyler diliniz ball

Â k Ali’m bunda peri an halli

Korkar m mahpusta ölür B



) B Z M

Yüksek beyler öyle derne e kar

Türkiye’de bir yaratm  Yarad

Ovas na ekin pamuk ekerler

Eker biçer memlekete dökerler

Yüksek beyler kayg m z  çekerler

Ceylanl  köyüdür bizim köyümüz

Yüksek sarp kayal  yüce da m z

K r khan’ n Kaymakam  B ’

Has bahçe çiçe i gülümüz bizim

nzibat  keskin halk  pusturur

Yalan yanl  konu an  susturur

Sözlerini k l ç gibi kestirir

Dili eker erbet bal m z bizim

Çok edepli memurlar  

Vali pa a cümlesinin ulusu

Yüksek adeletli valimiz bizim



a a’m bu Hatay’a bir geldi

Evveli gelseydi biraz geç kald

Kalmad  bir çapk n dölümüz bizim

Ankara’da pa alar  beyleri

Heybetinden titretir da lar

Toplad n z memleketi köyleri

Kalmad  bir ba ka kelimiz bizim

Yüksek beyler her i imiz gördünüz

Dü kün halimiz kalk nd rd n z

Alma bulunmad  gölümüz bizim

Orman memurlar  geldi oturdu

Da  kömürcüye satt  bitirdi

Alaybeyli kökün söktü bat rd

Kalmad  yakacak çal m z bizim

Â k Ali’m bunu dernekte söyler

Dinleyen beylerde mutala’a eder

A z nnan ç kan  cereyana ba lar



) DA LILAR

Size derim E ribucak u a

Çekmez sizin gibi koçak da l lar

Kadir Mevlâ’m sizi irin yaratm

Muhabbet erbetin için da l lar

Tebrizekli bana bir k l ç ast

Sizin adaml n z boyumu yast

Dü man na keskin b çak da l lar

Getirdi i gibi geri götürdü

erefini çamura bat rd ,

Yi idi kötüyü seçin da l lar

Dü ünüm var deyi eyledin car

Dediler var  yok geri yörü

Davulcu koymam  Hassa’dan beri

Hem getirmi  birkaç köçek da l lar

Ali’nin bulunmaz e i

Hac ’n n o lu köy ana ba

Zaptetmi  leçeyi ol Karata ’

Her tarafa atm  saçak da l lar



ol muhtar Ali’nin kahr  çekilmez

Zor çoban Hasan’ n kolu bükülmez

Bizim burda çeltik dar  ekilmez

Biz de mi oraya göçek da l lar

e Arif’i sa  vezir dikin

Acerin o luna fermanlar dak n

Bir ufak ekere bize de ekin

Çeltik vakti biz de biçek da l lar

Â k Ali’m ki as l neresi

Meth etti im köyler i te uras

Akbez’inen ayaz nan K r khan’ n aras

E ribucakl  bir çiçek da l lar

) D LBER

Suna boylum dar l yon,

Ben sözümü geri ald m

Biz hanedan o luyuduk,

Hem bahçeli ba l y d k

Evvel eski köylü idik

imdi i im yudum dilber



gibi her gözleri

Cana kâr eder sözleri

E idince o sözleri

Hep yar ld  ödüm dilber

Gördüm elde güzel çoktur

Sen zalimin asl  pakt r

Çok temizdir sütün dilber

Ya hûrisin ya da melek

smim Ali lab m K

Güle benzer ad m benim

Â k Ali’m söyler dilde

Ne ekerde ne de balda

Hiç bulunmaz dad m dilber

) ESME’N N

kizu a ’da bir güzel gördüm

Zaten çekilmiyor naz  Esme’nin

Alt  davulunan dü ün kurdular

Çift öttü davulu baz  Esme’nin



Boylar na a r kuma  biçilir

Güzeller içinde ayr  seçilir

Bahçesinde gonca güller aç l r

Zemheride gelir yaz  Esme’nin

Nazar de er çok bakmaya k y lmaz

irin dillerine zaten doyulmaz

Bo az nda be ibirlik say lmaz

Çok imi  liras  gazi Esme’nin

Bu güzeli gören huriyi neyler

çerimde a k n kazan  kaynar

Al yanaklar üstüne kalemler oynar

Ka ttan a  imi  yüzü Esme’nin

Güç yetip de para ile al nmaz

Am k’tan beri de menend bulunmaz

Bo az nda be ibirlik say lmaz

Çok imi  liras  gazi Esme’nin

Bu güzellik sana Yusuf’tan kalm

Bir kez gören yi it hep deli olmu

Ya lam  zülfünü gerdana burmu

Ancak melekte var gözü Esme’nin



Ya lam  zülfünü gerdana döker

Alt n bilezikler bile i s kar

orkar m ki imdi dünyay  yakar

Dü se ate e közü Esme’nin

Â k Ali’m ac r m a lar m

Gördü üm güzele destan söylerim

ol a an n k z  Esme’nin

) GELD M

Çekile çekile Hatay ilinden

Mâh cemalin görmek için ölürdüm

Göremezsem bana ar deyi geldim

’sin soyad  Deli

Hanedan o lusun tan r k belli

Senatör seçilmi  Hatay’ n gülü

Gül beyaz cemalin kar deyi geldim

Asl n temiz skenderun beyleri

erefin celbetti umum köyleri

Senin için a lar Hatay Da lar

Baz  baz  gidip gör deyi geldim



Köyümüz Ceylanl  derdimiz çoktur

Bize çap verdiniz suyumuz yoktur

Çekti imiz âh  zar deyi geldim

in için geldik ba ndan atma

Bize bir kap  al nöbete atma

Bugün yâr n diye ihmall k etme

Kanunun yollar  dar deyi geldim

Bundan sonra çal man n ça lar

Hep eridi yüre imiz ya lar

Irma  zaptetti Am k 

Bunlara gö sünü ger deyi geldim

aht m z m  kara bilmem kader mi?

Babalar evlada zulüm eder mi

Üst ba  kurur alt ba a su gider mi

Haks z n ba na vur deyi geldim

Â k Ali’m ba ka derdin nerede

Bu tapunun diplomas  burada

Lütfen bunu da al ver deyi geldim



Hakikat gördüm k z n

Do ruyumu  sözün dezze

Gayet dilin tatl y m

Güleçiymi  yüzün dezze

K zlar y n yerin tutmu

Yerlerinde bir gül bitmi

Perçemi zülüfe katm

Az küçücük kuzun dezze

Nere gitsem kar  gelir

Hepisi mi güzel olur

K zlar n z sizin dezze

Gördüm k z n sahten güzel

Çukurun hepsini bozar

Torunun çölünde yüzer

Gördüm ye il bozun dezze

smi tatl  Kara E e

Toruna olas n Pa a

Hükmedesin ba tan ba a

Geçgel olur sözün dezze



K z n güzeller çiçe i,

Gelinin erbi saça

O lun yi itler koça

Aslan yavrubaz n dezze

Ünün her tarafa dayans n

Methini duyan uyans n

Gayet bri uslu bayans n

Ceren kovar taz n dezze

Bu güzellik kimden kal k

K z n Gürcüden mi gelik

K r lmam  kozun dezze

Â k Ali’m sana küstüm

Beklemedim yan lmad m yârim estim

Be yüz alt n baha kestim

Bin de de er k z n dezze

) DUDU’NUN

Hey a alar metin etsin

Eli Dudu’nun Dudu’nun

Sahten Dudu kumruyumu

Dili Dudu’nun Dudu’nun



Güzeller nerden saç lm

Hepsi toruna seçilmi

Gö sünde yeni aç lm

Gülü Dudu’nun Dudu’nun

E in yoktur u çukurda

Hal  Dudu’nun Dudu’nun

Sürmesi yaman sürme

Dudaklar Ba dat hurmas

Saçlar  Antep s rmas

Teli Dudu’nun Dudu’nun

Güzelli in gayet metin

Sevdas ndan eller bütün

Deli Dudu’nun Dudu’nun

Nicesin yakt  devirdi

Nicesinden yüz çevirdi

Ate e yakt  kavurdu

Çölü Dudu’nun Dudu’nun



A r ziynet ba lar nda

Bir töremi  içlerinde,

Dillerinde di lerinde

Bal  Dudu’nun Dudu’nun

Â k Ali’m binler ya a

Ünün gitti kö e kö e

Babas  bir gülle Pa a

Ulu Dudu’nun Dudu’nun

) EFEND M

Sana bir arzum var Hüseyin Efendi

Lütfen bu i imi bitir E

Mevlâ’m seni her muraza yetirsin

ereflisin cümle alem yan nda

Yar n mah er günü Hak divan nda

Alt n kö k üstünde otur 

Bir çiften var imi  onu görücüm

Be enirsem k ymetini vericim

Be enmezsem biraz geri durucum

Tekrar stanbul’dan getir 



Yâr m çakmak olsun sar  s rmal

Gören avc  dö lerine vurmal

Hem menzili üç yüz ad m sürmeli

Al hemen trene yat r 

E er arif isen sözümden al n

Ben ördek deyince gölünü bilin

Gö nümüz olursa iyisi bulun

Var ise arada hat r 

Â k Ali’m bunu gece koymas n

Sabredemem yüre ime koymas n

Yüzsüzlü e geçer eller duymas n

Sözlerime eyle sat r E

) EFEND M

Yolunda öldü üm Hüseyin Efendi

Hatay içinde tek sensin E

Hem dillerin tatl  hem yüzün güleç

Velhacan içinde cans n E

Abac l  Bekbele’nin gülüsün,

skelenin ekerisin bal s n

hem de ki i dölüsün

Kalbin gönlün geni  bönsün E



Gezdim u Hatay’  menendin yoktur

Gönder de s tan n  camiye çakt r

Alem öhretine kans n E

Kadir Mevlâ’m r zk n  bol versin

O lan u ak hem hay rl  döl ve

Ucu dönmez yel götürmez mal versin

Türlü dolaplar n dönsün E

Mevlâ’m nasip etsin böyle i leri

Cennette giymeli alt n taçlar

Dolan  dolan  alt n taçlar

Her kadim ba na konsun E

Â k Ali’m der ki dumans z getir

an nda getir

Param batar deyi yan nda getir

sterse paran yans n E

) EFEND M

Avcunuza dü tüm urdu a azedeler

Bu y l bir hal geldi ba a E

Çukurda birsiniz ya a 



Hasan A a çalar a a dengini

Cemil A a yaman yapar cengini

Ahmet A a dayan r di e E

Hüseyin Efendi’nin sözü tutulur

Ömer A a a alara kat l r

Her sözünüz bin liraya sat l r

Hat r n z yüz bin kö e E

Birkaç a a birarada oturur

Suçlu olanlar n i in bitirir

Cemaliniz gören akl n yitirir

Nazarlar de mesin ka a E

Gurbet elde kalan yas l r gezer

A alara beylere destan düzer

Usuldan boyunuz ka n z güzel

k  kipri iniz me e E

Molla Ahmet A a’n n sözün tutmas

Yüzünüz görenin keser s tmas

Ne zor olur imi  da da yatmas

Yan m z geliyor ta a E



Â k Ali’m ancak günü gün eylen

Tükenmez derdini kimlere söylen

Bar t r n bizi bir himmet eylen

Koymay n bugünden k a E

) GELD M

Birkaç ayda

Bugün mah cemâlin görmeye geldim

Hem aç ls n k la y n paslar

Hem gönlüne melhem sürmeye geld

Semercisin semercciler ba s n

ümle alem seni ba ta ta s n

Hac  o lu sen hanedan ki isin

Ben istikbal ne durmaya geldim

Bir Hicaz’a gitsen paran gür ise

Hocalar götürsün elin dar ise

Y k lm  yap n  örmeye geldim

erefin her yana yaymak isterim

smine hac l k koymak isterim

ekerli sözünü duymak isterim

Biraz muraz na ermeye geldim



Bu sene gönlümün t mar  yoktur

ol ye il papilin damar  yoktur

Bir s pa büyüttük semeri yoktur

Onun ölçüsünü vermeye geldim

Mevlâ’m cümlemize vermi  kaderi

Tükenmez her kulun gam  kederi

Çok çeletlik eder zine bideri

Kaya maneviyesini k rmaya geldim

Â k Ali’m ba ka sözüm kalmad

Senden ba kas na naz m kalmad

Bizim semerciye yüzüm kalmad

) GÜZEL

Yak n ettin yollar m

u k z k rar kollar m

Yedi yerden büktün güzel

Yüksek kald rd n havay ,

Bütün pusturdun ovay

Kap ma kara deveyi

Elin ile çektin güzel



Bu sunan n yoktur e i

Vaz geçmiyor gönül ku u

Gözlerimden kanl  ya

Her kadimi döktün güzel

Ö erim nazl  sunam

Ba lar ma y kt n güzel

Görmez olam nerden gördüm

Ben ad n  irin vurdum

Hançer ile soktun güzel

Â k Ali’m çölde kald n

Gene yar m yolda kald n

Kula m çekecek oldun

Ba lar ma kakt n güzel

) SELB NAZ

Bugün Selbinaz’  gördüm

Asl  cinsi soydan güzel

Fincan gibi ela gözler

Kara ka lar yaydan güzel



Gene ç kar tahta kö ke

Güzel gözün baks n me ke

Ye il durna kazdan ba ka,

Som s rmal  toydan güzel

Parlak kundura k ç nda

bri im parlar saç nda

Kocaman bin el içinde

A ireti köyden güzel

Cemalin da lar n kar

Yürüyü ü gümü ten duru

Mevlâ’n n gökteki nuru

Onbe  günlük aydan güzel

Ayna gibi balk r yüzü

Cümle aleme geçer naz

Tayfur A an n da tatl  sözü

çi ball  yaydan güzel

Â k Ali’m metin eder

Diyar diyar ünün gider

Tepeden t rna a kadar

Selbihan’ m boydan güzel



) HAT CE

Dü ünde bir güzel gördüm

Çamsar ’dan k z Hatice

Yava  yava  oyun oynar

A r a r uz Hatice

Ba mdan geçmiyor yas n

Tavus ku unun birisin

Mevlâ’m övmü  kul ne desin

Var m  sana söz Hatice

Yaz geldi yanar s cak

li e tokand  b çak

stersen Alan’a göçek

Bizim yayla düz Hatice

Sovuk yaylam z n suyu

Elimizin güzel huyu

K lç gibi ka n yay

Lamba gibi göz Hatice

Güleç yüzün irin dilin

Kemer s km  ince belin

S caklarda hasta olun



Kara zülüf belik belik,

Belikler topu u buluk

Atam dedem böyle gelik

Hep a k biz Hatice

Â k Ali’m ö er seni,

Cay r cay r yakt n beni

Bu destan n bah i ini

Gönder bana tez Hatice

) HOCA’M

Benden selam söyle Hoca Efendiye

ntizâr eyleme bizlere Hoca’

maz m  k lar m

’

Mevlâ’n n emri bizlere böyle

Ne derdin var ise Ali’me söyle

Bar t r bizi de bir himmet eyle

Uzatma bu yaz  güzlere Hoca’

Nere gitsem arkam s ra gidiyor

Â n gözü ile güdüyör,

Sallan p kar mda cilve ediyor

Canlar dayan r m  canlara Hoca’m.



Daha size söyleyecek s ra var

Yüre imde nice dolu yâra var

Serçe Memet Karagöl de beraber

Çok dü en var idi izlere Hoca’m.

Size eytan küçük gösterdi bini

için k rmazd m seni

Onlara nispeten yapt m ben bunu

Ol vakit ç km m yollara Hoca’

Â k Ali’m ancak Mevlâ’ya bakar,

Dostun a k  hemen yüregim yakar

Sakal n  yülüt sar  ç kar

O zaman sevilin k zlara H ’

) B O LU

Gavur Da lar ’na bir ç kt k,

Çöller vezirisin çal bi o lu

Alt  ayd r hapiste ölüyüm kalan

Kurtar alk m  al bi o lu

Allah ba las n evlad n hanen

Aman çekenlerin üstüne dönen

Yar n mah er günü Burak’a binen

S rattan geçerken yol bi o lu



Ne kadar meth daha çok fazla

Ç karma s rr n  yürekte gizle

Kurtar burdan elin ile bo azla,

Olurum kap nda kul bi o lu

Belki ben sefilin i in bitirir

Cemelin gören akl n yitirir

Karad r ka lar n del bi o lu

Ya a Mehmet A a sen binler ya a

Nüfusun kar eder da lara ta a

bi  a abeydir sen de bir a a

Çekinmez önünden el bi o lu

Â k Ali’m metheder candan

allah hidayet umar m senden

Koluna dü eni kurtard n kandan

Kalbi gönlü bol bi o lu

) KILIÇ’IM

Gözlerin sevdi im Mustafa K l ç

Dünya nas l imi  gördün K l ç’ m

Y k lm  dünyay  do ru dam deyi

Hemen adilli ini sürdün K l ç’ m



Konu tu un a a idi bey idi

erefin var Mursall  ile te  idi

Memurlukta hiç de gözün yok idi

Din dire i dikmek derdin K l ç’ m

Din dire i dikmek için d k ld n

Y lanlara akreplere sokuldun

Mehmet kudurmu  köye çekildin

Mevlâ’m hay rl  etsin yurdun K l ç’ m

Mevlâ’m halk eylemi  levh

Ona davet etmi  cümle âlemi

pta yaz lm  dünya kelam

Bana bir hediye verdin K l ç’ m

Çekinipte ben var nca

Merhaba edip hal hat r n sorunca

Tanr  kelam n  bile verince

eytan n belini k rd n K l ç’ m

Birgünce iz görmeyince duramam

Dünyay  verseler onu veremem

Çennet muraz na erdin K l ç’ m



Yüce Hakk’a ba lam s n özünü

Mermiden süngüden dönmen yüzünü

Boynun darda olsa çekmen sözünü

Her kadim mertsin merdin K l ç’ m

Sen ba kan yd n Hassa Sö üt’ün

Millet azm  tutmad lar ö üdün

Ölse bile ünü kal r yi idin

öhreti batar m  kurdun K l ç’ m

Küçük ya tan beri i im görülür

Bir senelik çelti in de verilir

Orda da gözüme girdin K l ç’ m

Dede Ali evvelden Harbiye naz r

Hassal ya çok eylemi  naziri

O ullar  o diyar n veziri

erefi her yana serdin K l ç’ m

Dede Ali dede imi  me ere

Alt n iskif takt rm  e ere

Ayd no lu pusu kurmu  p nara

Çeteba  on ya  gördün K l ç’ m



Â k Ali’m imdi azd  zamana

kiz Ali’m su koydu samana

Avrupay  getirirdi na

Olsayd  askerin ordun K l ç’ m

SARI F STAN

Niçin geri döndermiyon yönünü

Yakma ate lere nazik can n

Nic’ettin sevdi im eski donunu

Sar  fistan yak m yor k z sana

Ne güzel yaratm  seni Yaradan

Görmedim birkaç ay geçti aradan

Bir fistan giymi sin sar  haradan

Sar  fistan yak m yor k z sana

Ala göze siyah sürme çekmeli

A  parma a altun zikar dakmal

Ya y rtmal  ya ate e atmal

Sar  fistan yak m yor k z sana

Kara ka lar kudretten e meli

Mevlâ’m güzel etmi  ben de övmeli

Bu sar y  at p ba ka giymeli

Sar  fistan yak m yor k z sana



Biz yaylaya göçüyoruk

Sen göçmen mi bayan Leyla

K z göçersen at salay m

Ben yürütmem yayan Leyla

Al ye il çiçek sokarlar

stiklaline ç karlar

Ünün an n duyan Leyla

Sak n ol sürüden azma

Her engele ku ak çözme

Olur y lan ç yan Leyla

Bizim köyler gayet çaluk

Mülk yetirik konak yap k

Aç gözünü uyan Leyla

Â k Ali’m halin fena,

Konu mad m kana kana

Bir derdi çok sunarkene



Güzelce de üç güzel var

Ortancas  biri M

Üçü birbirinden güzel

nce belli uzun boyu

Hilâl gibi ka n yay

Hep de mezse u dünyay

Mutlak de er yar  Melek

Y k lm  verene döndüm

irin a k na yand m

Ni anl n  çok be endim

Yi itlyer serdar  Melek

Çok methettiler sizi

Göremedim Elif k z

Kimi al giyer kimi k rm z

Kimi giyer sar  melek

Kimselerin yetmez gücü

Anan z görmesin ac

Üç karde ler dört de bac

Çok ükür bir sürü Melek



Hep al ye il giyer donu

Dünyalar  geçti ünü

Büyük bac n Ümmühan’

Cümle k zlar piri Melek

Mevlâ’m ö mü  ne demeli,

Herg üzelde çok cemal

Hem ayn  güne  semal

Ne kadar pek tutar i i

Sade inci mercan di i

Memili’nin yoktur e i

Yi itler serdar  Melek

Ab lan ya  döker gözden

Elif k z kaç yor bizden

Â k Ali’m kald r gam

Has gümü ten duru Melek



) MEM  EMM

selam söylen Memi  Emmime

Büyük bir suç ettim ben Memi  Emmi

Yüz kere eytana havle getirdim

Hiç karar k lmad  can Memi  Emmi

Dön yönün k bleye poyraza dönme

Çal m  yok deyi cip kötü sanma

sözüne kanma

Eller ha söylesin on Memi  Emmi

Öperim elini kay npederim

Çoktur bu günlerde gam m kederim

nan bu sözüme kan Memi  Emmi

Ba la suçumu alay m kadan

Kötülük etmemi  hiç atan deden

suçun affeden

Var m  senin gibi can Memi  Emmi

Her ne dersen senin sözün kötü olmaz

Helal eye haram eyler kat lmaz

Ast rsan ast r n kolun tutulmaz

Bize bir iylik sun Memi  Emmi



Ettik bir kötülük yürama batar

Ahbaplar yarenler gözüme tüter

ir iyilik erefin artar

Dürt yana an korsun ün Memi  Emmi

Â k Ali’m der ki kime küstük

erinden korkuyok ku  gibi pustuk

Vurdu un vurduk ast n ast k

Köyümüzde pa as n sen Memi  Emmi

) MUHTAR’IM

Mustafa K l ç’a bir k l ç ast m

S ra sana geldi koca muhtar m

erefliyim deyi ma rurluk etme

Gönlün alçak olsun cüce M ’ m

Ma rur adam hiçbir i e yaramaz

Fakir fukaran n yanda duramaz

Ma rur ölse cennet yüzü göremez

Fevas n veriyor hoca ’ m

Yüksek beyler ile oturdun kalkt n

Senatörlerinen kol kola takt n

Çiftlik sat n ald n pamuklar ektin

Sulatt n sucuya gece M ’ m



Evlat yeti tirdin çetillerini

Niçin gitmiyorsun hacca ’ m

Dan maya hocalara varsana

Elba lay p divan ne dursana

Vasiyetin sa l nda versene

Sak n fukaraya ac  M ’ m

Sen ölürsen o ullar n veremez

kisi üçü bir arada duramaz

Baban olsa bu ö üdü veremez

Varmas n sözlerim güce ’ m

Günü bir gün yamac na ç karlar

Ba da vurur seni yere y karlar

’ m

Hakaret ederler karn  kötüler

adumanl k dabancalar kütüler

Mavzerler im ek gibi çat l r,

Çekilir a lars n uca ’ m



Karalar sürerler elmas ta na

Endirin katarlar pi mi  a na

Erde geçte bu i  gelir ba na

nsano lu kesmi  piçe ’ m

Â k Ali’m bilir böylesi i i

Yaz bu sözlerimi cebinde ta

Yine büyük Allah her eyin ba

Tanr n n makam  yüce M ’ m

görmeye 

u çukurda birsin Nayle.

Ben söylerim metinizi

Eller gelsin görsün Nayle

Baban z erefli zatlar

Anan  görenler çatlar

Seni saran koç yi itler

Muraz na ersin Nayle

Bu güzellik Hak’tan yard m

u ismi söylemek derdim

smin ab  güne e vurdum



Kiprikler benzer me eye

an koyacak dört kö eye

Ya bir beye ya pa aya

Bir yükse e vars n Nayle

Güzellerin pehlivan

Anas n n nevcivan

Babay n ablak do an

Tor ahan  torsun Nayle

Al ye il ba lar ba n

Ö erim tavuz ku unu

Bu destan n bah i ini

Hiç durmas n versin Nayle

Â k Ali’m çok gareli

A k ndan alem yaral

Elli iki devlet kral

Divan nda dursun Nayle

) SEMERC

Kadir Mevlâ’m senden raz  

u üstüme Gavur Da n devirdin

Manc n klar nan att n S



Senin iyili ine karar çekemem

Senin ele zaten ba a ç kamam

Ölene çe ben alt ndan kalkamam

Üstünden ta lar  att n S

Geçirme namaz n vesvese kanma

Uyup ol laine ate e yanma

Benim alk m  ufac k sanma

r s ra att n S

E ribucak senin elin vatan n 

Rahmete gark olsun yerde yatan n

Alk n  alm s n sen atan n

Cennet lokmas n  yuttun S

Senin iyili ini kullar söylesin

Mevlâ’m evlatlar n hay r eylesin

Sen ölürsen cümle millet a las n

as n  yuttun S

Senin iyili ini kullar söylesin

Mevlâ’m evlatlar n hay r eylesin

Sen ölürsen cümle millet a las n

Çünkü sen kimseye n’ettin S



Bahanesiz dost köyünü bulamma

Her esnaf yan nda lezzet alamam

Almazsan param  tekrar gelemem

Â k Ali’m der ki severim merdi

Yüre imden ç kmaz Mevlâm’ n ördü

E ribucak zaten ulema yurdu

Mücerred sül

) SEVD M

Yeni dü tüm bir sevdaya

u sevdam  güt sevdi im

u â  tut sevdi im

Dinliyon mu sözümüzü

Kan a latt  gözümüzü

Gel deni ek özümüzü

Can  cana kat sevdi im

Büyük k z kal r m  bekar

Her görmeye beni yakar

Gonca gülden tatl  kokar

Lavantaya bat sevdi im



Yanar m dü ü üm a ka,

Çekemiyom seni me ke

K z seversen benden ba ka

Gurbet ele git sevdi im

Zülüflerin olmu  çengel

Dola yor birkaç engel

Bir iki ta  at sevdi im

Â k Ali’m sözün deli

Yeni aç lm  dostun gülü

Koynundaki çift eftali

Ben â a sat sevdi im

) S Z N

Size derim E ribucak u a

Hatay’a da ld  ününüz sizin

Mara  sakalar  taaccub kald

Mara ’a yay ld  an n z sizin

Arapl  u a ndan gelen göçekler

Zannettim aç ld  türlü çiçekler

Seyretti hem yi itler koçaklar

Misk oldu samen an n z sizin



Ay  deve orta yere var nca

Hö rü erek orta yerde durunca

orda o derne i görünce

Kurudu gövdede kan n z sizin

E ribucakl lar elek kald r r

erefini her tarafa bildirir

Kar da dü man  mutlaka öldürür

Da l  u aklar  nefsin kay rmaz

Yava  yatar kom usuna duyurmaz

Ölür gider 

ko ulu donunuz sizin.

Yüksek alimleri fecirden kalkar

Tekbir sedalar  göklere ç kar

Ne top tüfek ve ne dinamit y kar

Akkuyu’dan muhkem dininiz sizin

Â k Ali’m size nas l duyulur

Sizin iyili iniz nereye yorulur

Yüz ki iniz bin ki iye say l r

Ordular  k rar onurunuz sizin



A alar metin eyleyim

Deli olur da lara dü er

Cemaliniz gören S

Yaz gelmeden gül kokar m

Kokusu ar a ç kar m

Dünyada kayg  çeker mi

K z sizleri saran S

Elo’nun inci di leri

Elvan k rmal  dö leri

Dünyada yoktur e leri

Amma beller k ran S

Lelik u a  sizin yurdunuz

Beni söyletmek mi derdiniz

Cümle aleme dert verdiniz

Dertler ah  veren S

Günde ya lar saçlar n

Elvan ba lar ba lar n

Sürmelemi  ka lar n

Gözü kara ceren S



Â k Ali’m yok verecek

) R N

Ben sana bir söz söylesem

Sen de beni k nan irin

Mevlâ’m yazmam sa.

Tez aht ndan dönen irin

Bizle el yaylaya göçük

Bu y l benim yüzüm aç k

Herhal senden vaz m  geçik

Nas l verdi anan irin

Kodall  m  yar m  yolun

Kaba köylüye mum olun

Hay r olsun sonun irin

Kara sular l k akar

S r s çan sas  kokar

S cak beynini yakar

Cay r cay r yanan irin



Gündüz i ini tutman

Bin maraz na yetmen

Sabahaçça dönen irin

Al giyinin gezen süslü

Bugünler çok ba m yasl

Üç hanemi Hocalasl ,

Senden geri minen irin

Ö üt verrim hatun ki i

Sahilde olmaz yayla ku u

Sennen bir çift hece ta

Bile safs n anan irin

Â k Ali’m mert sözüne,

Görsem söylerdim yüzüne

Dört adam n omuzuna

Bir y l geçmez binen irin

O lum duydum stanbul’a varm s n

Uçaksavar taburuna ermi sin

ede yurdun görmü sün

O lum önden öte daha nelerin var



ükür mektubunu ald m bir deste

Selam söyle aste emene hem üste

Yan na gidici

Cüzdan mda azg n yaralar m var

Çil Ahmet’i handa gördüm a lad m

Gidece in duydum unu söyledim

â k az bir paralar m var

Sahil ku u yaylalarda k lamaz

Paras zl k kadim bizi bo lamaz

gider benim at m i lemez

Benim tren geçmez derelerim var

Bin ya as n Beygaz’daki beylerim

O lum beylerine dua eylerim

Yüzba na te menine söylerim

Daha nöbet nöbet s ralar m var

Â k Ali’m mektubunu beklesin

Mektubunu çiçek deyi koklas n

sizi afat ndan saklas n

O lum daha uzak karelerim var



) VAR KA IT

Bir mektup yazay m s laya do ru

A irete selam söyle var ka t

Aç lma y rt lma yel götürmesin

Destursuz mu kelam böyle var ka t

islik bizi uzak yat r r

Ç kanlar  muraz na yetirir

Sekiman’da çok yi itler oturur

Elini gö süne ba la var ka t

Dört kap  ile ba lad lar yolumu

Gözlerime gösterdiler ölümü

Kimlere söyleyim dü kün halimi

Git benden ötürü a la var ka t

Â k Ali’m der ki bu kara günüm

Sürdü ümüz devran nic’oldu hani

Anam n ci erin da la var ka t



Halil Â k’ m n komut beyleri

Hürmetle s kar m ellerinizi

Mevlâ’m sizi da  dal etsin uzats n

Soldurmas n ye il allar n z

Bir o lum var yan n zda er sizin

E itim bilmez belki daha tor sizin

Da lar kadar erefiniz var sizin

Mevlâ’m n eylesin ellerinizi

Halil’imi ark tarafa a rman

So uk yere sal p yak p pi irmen

Beyefendim topraklara dü ürmen

Dilinizden akan ballar n z

Dünyada insan n hepisi ölür

Ancak yap lan iyilik kal r

Anteke Mara ’a yazsan z n’olur

Halil Â k denen kullar n z

Beyefendim Hatay’a gelseniz

Birkaç sene bizim burda kalsan z

verse pa a olsan z

Her tarafa uzat kollar n z



Â k Ali’m ben Halil’e giderim

Çoktur bu dünyada gam m kederim

Gece gündüz sizi alk  ederim,

Allah ba las n döllerinizi

Muraz  has l oldu mu

Ahbaplar n yarenlerin

Aya  kesildi imdi

Günde oraya varanlar n

Â k Hac ’m a as n

Sevdi ine kavu as n

Ak elleri bin ya as n

Sevdi ini saranlar n

Bakar m eller görünmez

Gönlüm kimseye yerinmez

Kollar  zaten yorulmaz

Sevdi ini savanlar n

Severim ahbab  candan

Hepisinin ayn  bundan

Kalan a ca cerenlerin



Sabah oldu gün do du mu

Ku lar yüzünü e di mi

Di ine ta lar de di mi

A z  gökte olanlar n

Â k Ali’m 

Engel akl n  yitirsin

Mevlâ’m yolundan getrisin

tuzak kuranlar n

ad k karde ler

Bakar halim yoktur yüzlerinize

Her ne söylerseniz kabul eylerim

htiraz m yoktur sözlerinize

Affeyleyin beni yüzü karay m

Yüzlerimi yüzünüze süreyim

Ben ölünce nas l sual vereyim

Yedi im ekme e tuzlar n za

Ben biliyom benden ikrah kald n z

Hel elimden sarald n z soldunuz

Biderin ektiniz otun çald n z



Sabah abdestini erce alal m

Ol namaz  cemaatle k lal m

lah Allah deyi orak çalal m

Höbürlerinize düzlerinize.

Yo urt getirdiniz dolu tuluklar

Celil A a ç ng l ile sal klar

K zartt n z yast k gibi bal klar

Terler dola dola gözlerinize

Sizin denginize kimse ç kamaz

Sizin vurdu unuz geri kalkamaz

çin kimseler yan bakamaz

Gelinlerinize k zlar n za

Küçük ya tan beri oturduk kalkt k

Hak nasibeyledi çeltik de ettik

Nice da n za avlara ç kt k

Â k Ali’m bilir böyle i leri

Yüklendim s rt ma cümle suçlar

Yi itler serdar  saka ba lar

Kimseler yeti emez tozlar n za



) DÜ ÜN

Bizim o lan dü ün kurmu

reyhanl  eliynen

Dü ünlerini biz savd k

Ak ll ynan deliyinen.

Yaz  yaban atl  doldu

Gayetten erefli o

Çifte toy dü ün kurdular

Miletin gönlün gördüler

A r çeyizler verdiler

Kiliminen hal y nan

Bir er ç ka yazd  ku luk

Millette kalmad  d l k

Å a bir kadife i lik

Sal n yi en Ali’yinen

Bir daha her güzel övmem

Ölür 

Ba kas  dikerse giymem



Â k Ali’m yas çekmesin,

A lay p ya lar dökmesin

nneye iplik takmas n

Diksin zülüf teliyinen

) YÜREK ER D

Kadir Mevlâ’m u sevdadan,

Yürek eridi eridi

Bu k z her k za benzemez

Ben sana yan yom niçün

Var ise affeyle suçum

Muhabbetsiz yârim içün

Ömrüm çürüdü çürüdü

Yan hat r m sormaz oldu

e elim varmaz oldu

a ma

K zhançer vurma dö üme

Kasavet çöktü ba ma

Duman bürüdü . bürüdü



Â k Ali’m çekme kader

K z sen de yan benim kadar



SONUÇ

baks  gelene inden ba layarak slamiyet ve Osmanl  ile 
ekillenip günümüze kadar gelen â k tarz  iir gelene i önemini 

yava  yava  yitirmektedir. Bu gelene in devam edebilmesi için 
ba ndan beri bir okul ciddiyeyi içinde olan Â k edebiyat na 
merakl  olan çocuklar n yeti mesi ve gelenek ta y c s  durumunda 

â klar  dinlemesi gerekir. 

Zengin bir folklorik ve etno rafik yap ya sahip olan Ceylanl  
köyünde ya ayan halk umumiyetle fakirdir. Daha önceleri köy 
a alar zengin ahsiyetler taraf ndan sevilen, meclislerde de ba  
kö eye oturtlulan â klar, bugün yeterince destek görememektedir. 
Â klar n hayat hikayelerine bakt m zda bu durum alenen ortaya 
ç kmaktad r. 

Derlemesini yapm  oldu umuz iirlerin hepsi, önceleri 
i ilerin a z ndan türkü eklinde söylendikten sonra kayda 

al nm t  ve daha sonra da yaz ya geçirilmi tir. Bunlar ayda 
al nmasayd , belki köy halk  da Kul Abdullah, Â k Â k

Â k Hac ’y  tan mayacaklard . Çal mam z n en zorlu 
k sm  bunlar  kayda al rken söylenen türkülerin do rulu u ile ilgili 
tereddütlerimiz oldu. Fakat yapacak ba ka çaremiz yoktu. Bir an 
evvel bunlar  kayda almak ve folklor hazinesine dahil etmek 
birinci amac m z oldu. 

Çekmi  oldu umuz di er bir s k nt  da â k
ilgiliydi. Hassa, K r khan, Kumlu ve reyhanl  halk  da bu tarz türkü 
söyleyen ve özellikle dü ünleri enlendiren bu ki ilere “â k” 

â klar n yapt  ek i  yoktu. Sadece gü ünlere ve 
e lence yerlerine gelip türkü söyleyerek geçimini kazan yorlard . 
Bu ki ilerin dünya ile ilgili de yabilece i i  yoktu. Beklki de â k

Anadolu’da â kl k gelene ini inceledi imizde Hatay’da 
ya ayan ve â k denilen bu ki ilerle çok farkl  sonuçlar ortaya 
ç kmaktad r. Onlar be gelene in kurallar na sonuna kadar uyan 
ki ilerdir. Hatay’da ya ayan bu ki iler ise gelene in fark nda 
de ildir. 



Hece say lar na çok fazla uyulmam t r. Bunun sebebi de Amik 
Ovas  çevresinde ve içinde ikamet eden halk “uzun hava”
“usulsüz ezgi” diyebilece imiz türkülerden  “barak yöresi”
havalar n  sevmekte ve dinlemektedir. Hece say s na dikkat 
edilmemesinin sebeplerinden biri bu uzun havalar n etkisi olabilir 
dü üncesindeyim.

Her ne olursa olsun, ister iyi ister kötü
l çizgileriyle halk m z n sezgisine, 

becerisine ve yaratma gücüne dayand r lacak olan kültür 
politikam z; kültürel de erlerimizin yok olmas n  önleyebilece i 
gibi koruyup ar tarak milli boyutlar kazand r labilecektir.

nsanlar  sosyal k lan birbirleriyle kurduklar  ileti imdir. 
nsanlar n yaz , matbaa ve elektronik gibi ses ve sözü mekâna 

ba layan teknolojiler kullanmaks z n yüz yüze ve sese dayanarak 
ileti im kurdu u ortama sözlü kültür ortam  ad n  veriyoruz. 
leti im amac na yönelik bir araç arac l yl

kaydedilerek icradan ba ms zla t r larak aktar m n n sa land  
kaydedilmi  icralara da kendi içinde yarat ld klar  yaz l  kültür 
ortam , elektronik kültür ortam  ad n  veriyoruz. Ya ad m z 
dünyada teknolojinin de geli mesiyle, önemli bir kültür miras  
olan â klar m z n bu geli melerden nasibini almas  gerekti i 
dü üncesindeyim.

Â kl k gelene i günümüz insan n n be enisine uygun 
özünden sapmadan yozla madan yeniden yap lanmal d r. Bilgi 

ö renilen ve uygulanan eski gelenek üzerine bina edilebilir. 
Â klar halktaki geli imi ve de i imi yakalad klar nda yeni özü ve 
biçimiyle gelenek ya ama a devam edecektir. Bu da yeni kitleleri 
kucaklayacak bir yenile me hareketinin ba lat lmas na ba l d r.
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SÖZLÜK

Abac ): skenderun’a ba l  bir köy.
: K r khan’a ba l  bir köy.

c y m: ac yay m.
Add no lu Ceylanl  köyüne ba l  bir yayla ad .

afen, aff n
a
Akbez, A bez: Hassa’ya ba l  bir belde.
Alan Yaylas Ceylanl  köyüne ba l  bir yayla ad .

: a latmak.
: e lenmek.

l nan
alk : dua, övgü.
alt n savat: alt n di .

merkez ilçesi.
(Ar. ): halk taraf ndan Amik Ovas ’na verilen isim.

arice, e rice: erkek örde in kuyru undaki ye il tüy. 
(Ar. ): 1. bir tür büyük çivi, 2. pek zor ve çetin, dayan lmas  güç.

asl  pak z, köklü, soylu sülaleden olan.
rman: a rmay n.

lan k: aka.
ate  almaya gelmek: geldi i yerde fazla kalmamak, acel
ayr lmak. 
ba da: ba kas  yürürken aya na çelme atmak.

alk r : güzel, parlak, süslü.
an : belirli bir süre için geçici olarak oturulan 

): avc n n, y rt c  ku un av .

az i man
skenderun’a ba l  bir nahiye.

: bula t r : Hatay’a ba l  bir belde. Â klar n ya ad  
dönemde Ceylanl  köyü, Belen’e ba l yd .
Belen gedi i: Belen’den Antakya’ya giderken yolun en yüksek k sm .
bem bele (Ar. ): çok ucuz, bedav

: ço u do u tan, tende bulanan ufak, koyu renkli leke v
kabart .

: sazl k.



ld r: geçen y l.
: so an tohumu.

oylam : gitmi .
: 1. boz ördek, 2. cins olmayan, döküntü.

ö ür taraf , kolun alt .
ön

Budakl : K r khan’a ba l  bir köy.
: toprak dam n alt na muhafaza için konan a aç.

bük: çal , ot dikenlerle kaplanm  geçilmez çal l k.
(Ar. ): zavall , cahil.

: nara atmak, ba rmak.
: piliç, civciv.

Ceylanl (Mo . ): K r khan ilçesine ba l  bir köy.
: çok fazla, a r .

cöbel
: çuhadan yap lm  çuval.

: zay f.
çal
çerak, çeyrek: çeyrek mecidiye, be  kuru .
ç çember denilen ba örtüsü, sark.
ç : közde ate le pi irilen et.
Çerçili: Antep’in slahiye ilçesine ba l  bir köy.
ç : örttün.
çeletlik: yaramazl k
çoluk: çocuklar.
çöl: kumluk, ss z ve susuz arazi.
çukur: mezar, kötülük.
dak m: tak m.

, 2. bahçe, etraf.
De irmenka : Reyhanl  ilçesinin eski ad

: de nek, sopa. 
deni : de i

: haf zaya almak saklamak, kald rmak.

d k l

dili baz na akma : ne yapaca n  bilmemek, nutku



döl: çocuk, yavru, evlat.
: rüzgar almayan yer.

dü ür: dü ürcü, arac , k z istemeye giden sayg n ki i.
dümbek, dümbelek
düvün: dü ün.
düz

: Gelibolu’ya ba l  

egre maz lar: kötü niyetliler.
E ribucak: Hassa’ya ba l  bir köy.

: belik, örülmü  saç n bele kadar inmesi.
E e Ay e.
E mi ek: K r khan’ n yaylar ndan biri.

far sa: yorulsa, gönlü geçse.
far
far z, faris
fas k: kötü, fesat.
f rgatl  unakl , hasret dolu, fera atli.

: a la
: taze, genç.

: fes, ba l k.
gadas n al : günah n  vebalini üstlenmek.

(Ar. ): devaml , eskiden beri.
(Ar. ): kah r, çile.
: karal , dertli.

: çe me, eski tip düz oluklu çe me. 
Gavur Da : Toroslar n Osmaniye K. Mara  aras nda uzanan kolu. 

(Ar. ): çok a r .
geçgel
geçi in: geçince.

: bahçe ve bostanlara arktan su sal verecek 
: Amanos Da lar  üzerinde Belen ile K r khan aras nda 

bulunan bir geçit.
gidi in



göv: mavi, gökyüzü rengi.
gövel: ye il ördek.
göynün: gönlün.

üman ): üpheye dü mek, üphelenmek.
günüz: gündüz.

lal k.
haki bay na (Ar. ): önüne, topra na yan na

(Ar. ): Antakya ve Belen’in eskiden ba l  oldu u vilayet. 
Bugün Suriye s n rlar  içinde kalm t r.

Per embe günü, be inci gün.
): 1. ev, 2. beyit veya k t’a.

’eba l  kazalardan biri. Antakya ile 
Reyhanl  aras nda bulunan bu kaza bugün Suriye’de kalm t r.

at p
(Yun. ): avlu, bahçe.

ay f (Ar. ): yaz k.
Ar. ): Trakya’da bir ilçe.

bir aile ad .

her day m: devaml .

h c l, h c n ol
(Ar. ): sürme.

(Far. ): K r khan’a ba l  bir köy. Yeni ad  Çilo lan.
o una

: korkuluk, bostan korkulu u.
höbür
hö rü : ba r
hörü

u (Ar. ): göçebelerin saz ve kam tan yapt klar  çad r biçimindeki 

ra : ayr l , uzakla
ras gel : kar la
raz (Far. ): raz .
bi Â k Hac ’n n ya ad  dönemde keman çalan bir ahs n ad .

(Ar. ): i renme.



: i ne.
reyhanl : Reyhanl  ilçesi.

ispir bak l : ahin veya do an gibi keskin bak l .
(Ar. ): sorgu, sorguya çekme.

(Ar. ): kad nlar n örtündü ü ve vücudu ba tan a a  örten örtü.
: günah n , vebalini al

(Ar. ): devaml , her zaman.
: kalkar, yükselir.

, art k,
kaley çal

(Ar. ): tart .
: skenderun’a ba l  bir köy.

: imdi Suriye içinde kalan ve demiryolu üzerinde bulunan bir 
Â k Hac  burada alt  ay askerlik yapm t r.

(Ar. ): kavu ma.
kayk meyilli, sark k.

: i lerin bozulmas , düzenin bozulup da lmas .
(Ar. ): köpek.

k s k : s k , dara dü

koçak : yi it mert.
Kodall : K r khan’a ba l  bir köy.

: b kak
kula y n: kula n n.
kölge: gölge.

: köyler.

kutnu alvar ma tan yap lm  nak l  alvar.
kütüle

(Ar. ): lakap, soyad .
(Ar. ): kovulmu , lanetlenmi

leçe: ta l  tarla.

Lelik u a Lelik sülalesinin oturdu u köy.



(Ar. ): muhafaza, gizli, sakl .
(Far. ): güzel.

metin düz : iirle methetmek, ö mek.
m raz, muraz
Mina Da c esnas nda kurban kesilen yer.
m r : kurnaz.

(Ar. ): brahim Hakk  Konyal  (Sefil Molla).

sivrisinek cinsi bir ha ere.

muraz na yetir : sevdi ine kavu
mülk yetir (Ar. ): mülk edinmek, zenginle mek.
Münker, Nekir
Mü ür ): Osmanl  döneminde bir rütbe.
Müjdelife : hac s ras nda Arafat’tan sonra gidilen eytan 
ta lamak için haz rl k yap lan yer.

: nusret, yard m.
: 1. ne ek i ne tatl , mayho , 
: olay m.

ot çal : ot temizlemek, ay klamak.
öleneçe: ölene kadar.
örd, ört: korku, ate , od.
örüm: otlak, çay r.
örtüyünen: örtü ile örtüyle.

( t. ): Birinci Dünya Sava  s ralar nda ya am  bir çete reisi.
ye il biber.

ah l
Peler, Pe ler Ceylanl  köyünün eski ad .

erçem (Far. ): kakül.

: ayaklar n kenar taraf , yama.
Â k Hac ’n n Adilhan’da b rakt  e i.



sa alt : yaray , hastal  iyile tir
sa  vezir: k ymetli olan taraf.

(Far. ): gerçekten.

sapt rma zar n içine konan a aç parças .
: K r khan’a ba l  bir köy.

s çan
s n
s pa : yeni do mu  e ek.
s taran : k ymetli olmak.

: av, avlanma tarz .
: 1. soyulmu , 2. sürekli olarak, arka arkaya.

2. ölünün b rakt  çama rlar.
sökün : hücum, sald r .

sunarken, anlat rken.
süsüynen: süsüyle.
aduman 1. enlik zaman , 2. sevinçli.
ahan : ahin, do an.
am bast yap lan tatl , k l k yiyecek.
ar
a k: yanl .
elek yükü.
h (Ar. ): köy köy dola p yiyecek toplayan ki ilere verilen 

imbil: tenekelik tah l ölçüsü.
imdik: imdi u an.

tan r k: tan r z.

. ): 1. balta, 2. me in b ça .
te : denk, bedel, e it.
Tel Ari (Ar. ): Suriye’de bir kasaba.

te t (Far. ): büyük geni  le en.

: 1. Hassa’ya ba l  bir köy ad , 2. yapra n  dökmü  üzüm ba .

, büyü
: acemi, ö retilmemi , yabani.
ahan: yeni yeti mi  yavru ahin.



: bir ku  ad .
: ye il örde in kuyru undaki e ri tüy ya da tavus ku unun tüyü. 

öre : yeti , ç k
: tunç.

uçun: için.
uygun, münasip.

üce: yüksek, yüce.
üle : le .
ülüzgel: yel, rüzgar.
üstünde al olmak: üskünde kötülük, u ursuzluk olmak.
üzer ipi: üzenginin ba land  ip.

: varal m.
: canlar içinde.

veri in : verince, verdi inde.
: yan lma, a rma.

: yanars n.
yang : ate .
yas l

: genç, delikanl .
çmek, hayvanlar  meraya salmak.

rinirim, üzülürüm, eseflenirim.

ye il boz : ye il ördek.
, kavu tur

y ra : uzakla
y rak

: y ka
azla derin olmayan, 2. yumu ak.

: çama r y kama yeri.
yülüt : tra  et
yürama : yüre ime.
za feran: safran çiçe i.

(Ar. ): san r m, herhalde.
. ): sanma, san , üphe, i kil.

zaral Ar. ): 1. hastal kl , 2. zarar.



r. ): zahmetim, gücüm, takat m.
(Far. ): üzerinde alt n i leme olan süs e yas .

z rr k  (Far. ): çok fazla, a r .
: bilezik, yüzük.

ili kiden do mu  çocuk.
(Ar. ): zihniyet, anlay .
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