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“Bunca saltanatlar vard , en sonunda bittiler,
Onlarda gidenler gibi bu âlemden gittiler,
Hiç ölmeyecekmi  gibi, kendini zannettiler,
Ak betin velhas l , nice ba  dü tü yere.”
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Ç NDEK LER

B R NC  BÖLÜM

1.1.1. Do umu Çocuklu u ve Yeti ti i Ortam
1.1.2. E itimi ve Evlili i
1.1.3. Askerli i
1.1.4.  Hayat /Geçim Durumu

1.2. AHS YET
1.2.1. Fizikî ve Ruhî Yap s
1.2.2. nanç ve Dü ünce Dünyas

1.3. Â IKLI I/ A RL
1.3.1. iir Yazmaya Ba lamas Üretim ve Tüketim Ba lam
1.3.2. Saz ile lgisi
1.3.3. Mahlas Al

1.4. Â IKIN/ A R N YAYIN DÜNYASINDAK  YER

K NC  BÖLÜM RLERE YAKINDAN BAKI
2.1. RLER N YAPISAL ÖZELL KLER

2.1.1. NAZIM EK LLER
2.1.1.1. Ko ma

2.1.1.1.1. Düz Ko ma
. Soru ve Cevapl  (Müracâ’a) Ko malar

“Dedim”li iirler
2.1.1.1.4. Zincirleme (Zincirbent) Ko ma
2.1.1.1.5. Muhammes Ko ma
2.1.1.1.6. Yedekli Dörtleme
2.1.1.1.7. Tecnis Ko ma

2.1.1.2. Satranç

2.1.1.5. Müsebba
2.1.2. NAZIM TÜRLER

2.1.3.3. iirlerin Ölçü Sistemi (Hece ve Duraklar)
2.1.3.4. Kafiye Örgüsü, Türleri ve Redif

2.1.3.4.1. Kafiye Örgüsü
2.1.3.4.2. Kafiye Türü ve Redif

2.1.4. ANLATIM ÖZELL KLER
2.1.4.1. Dil Yap s

2.1.4.1.1. Söz Varl
2.1.4.1.2. Cü e Yap s
2.1.4.1.3. Konu ma Dili Unsurlar  ( kilemeler, Deyimler, Atalar Sözü ve Dil 
Sapmalar  )
2.1.4.2. Anlat m Tutumu ve Türleri
2.1.4.3. Söz Sanatlar
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2.2. RLER N MUHTEVA ÖZELL KLER
2.2.1. DUYGU A IRLIKLI KON

2.2.1.1. Üzüntü
2.2.1.2. Gurbet ve S la Hasreti
2.2.1.3. Övgü/Güzelleme
2.2.1.4. Özlem

2.2.1.6. A k, Sevda

2.2.1.8. Kahramanl k

2.2.1.11. Dinî Tasavvufî Konular
2.2.1.12. Ta lama

2.2.2. DÜ ÜNCE VE TECRÜBE A IRLIKLI KONULAR
2.2.2.1. Tecrübe
2.2.2.2. Ya am ve Ölüm
2.2.2.3. Ö üt/Nasihat, Uyar

2.2.4 DO AL OLAYLAR
2.2.4.1. Do al Afet

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM RLER N TÜR VE EK L TASN F

3.1. KO MA B Ç M NDE YAZILAN RLER VE TÜRLER
3.1.1. A IT
-11’li Heceyle Yaz lanlar        

Karde lerim
3.1.2. D LEK
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar      

-11’li Heceyle Yaz lanlar        
Sab r Ver Ya Rab
Ya Rab Senden sterim

3.1.3. D NÎ TASAVVUFÎ RLER
-7 Heceli Mani ekliyle Yaz lanlar      

-Semai Biçimiyle Yaz lanlar      
Mekke Semalar nda

-8 Heceli Dört Dize ki Bent Halinde Yaz lanlar    
Veda Naat

-11’li Heceyle Yaz lanlar        
Â m Sana
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Hu Mevla’m
fadesi Var
r ad  Vard r

Ke ke

Ömrümü Bah ettim

-11 Hece “Sevgi” Dizeli iiriler      

-11’li Heceli Yedekli Dörtleme       
Allah Bizi Ay rmas n mandan

-14’lü Heceyle Yaz lanlar       
K sa Menzil

-14 Heceli Beyit ve ki Bentten Olu anlar     
La lahe llallah

-15’li Heceyle Yaz lan Divanileri      

Gül Bitti
-15 Heceyle Yaz lan Divani eklindeki Naat     

-14’lü Hece Be li Bent ile Yaz lanlar      

Eyüp Sultan
-14’lü Hece Yedekli Dörtleme ile Yaz lan Destan    

Geldi ehr

Kurtaral m man
3.1.4. DO AL AFET
-11’li Heceyle Yaz lanlar        

Rüzgâr Sesinde

-Semai Biçimiyle Yaz lanlar      
Hayat m n Bilmecesi

-11’li Heceyle Yaz lan Destan      
Göç Destan

-11’li Heceyle Yaz lanlar        

Gurbet Kö eler
Rüzgâr

-11 Heceli “Dedim-Dedi (Müracaa) Dizeli iir     
Â k Kevserî’ye Dair

-11 Heceli “Nas l A lam yam” Dizeli iir     
A l yor

-11 Heceli “Kul Kevserî” Dizeli iir      
Kul Kevserî
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-Semai Biçimiyle Yaz lanlar      

-Semai Biçimiyle Yaz lan Destan       
Çanakkale

-11’li Heceyle Yaz lanlar        
Kald rd k

-11’li Heceyle Yaz lan Destan      
Ardahan Destan

-16’l  Heceyle Yaz lan Divani      
Kaz m Karabekir Pa a

-14’lü Hece Yedekli Dörtleme ile Yaz lan Destan    
Çanakkale Destan

3.1.7. Ö ÜT/NAS HAT, UYARI
3.1.7.1. O luna Nasihat
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar      

Dinle O ul
-11’li Heceyle Yaz lanlar        

O ul
-15’li Heceyle Yaz lan Divanileri      

-14’lü Hece Yedekli Dörtleme      
Akl n  Ba na Al
Kevserî Divanî

-Semai Biçimiyle Yaz lanlar      
Yava  Yava

-11’li Heceyle Yaz lanlar        

Tevhide Gel Gönül
Üç Günlük Fas l

-11 Heceli “Gâh” Dizeli iir      
Gönül

-14’lü Heceyle Yaz lanlar       
Topra a Dü ece iz

Art k

3.1.7.3. nsanlara Nasihat
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar      

Kalp K rma
Kals n

-11’li Heceyle Yaz lanlar        
Ak l Ünitesi
Hakiki S rda
Demi ler
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Mademki u Hayat
Görevli
Ho  De il
hlâs

Kar ma Sak n

Olmay n
Selamla n
Yer Al r

-11 Hece “Öz” Dizeli iir      
Öz

-11 Hece “Baz  Söz Var” Dizeli iir     
Söz Var

-11’li Heceyle Yaz lan Tecnis      
Yüz Get

-15’li Heceyle Yaz lan Divanileri      
Ey Üstat
Yaz k Olur

3.1.8. YA AM VE ÖLÜM
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar      

Bir Gün

Götürürler
Hey A alar
Kal r

-8 Hece “Kimi” Dizeli iir       
Hani Nerde Kerem Asl ?

-8 Hece “Kimi” Dizeli iir      

-8 Heceli Be li Bent ile Yaz lanlar    

-11’li Heceyle Yaz lanlar        
Dü ündün mü?

Ötesi

Döndü Gazele

-11 Heceli “Bir Bakt m” Dizeli iir      
Bir Bakt m

-15’li Heceyle Yaz lan Divanileri      
Oca  Yok

u Ölümlü Dünyada
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-14’lü Hece ile Yaz lan Muhammes     
Dünya Hatt

3.1.9. ÖVGÜ/GÜZELLEME
3.1.9.1. Anneye Övgü
-11’li Heceyle Yaz lanlar        

3.1.9.2. Tan d klara Övgü
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar      

Hac  Kamil Akku
Hac  Süleyman’a

-11’li Heceyle Yaz lanlar       

Hayran m
Mür idin

-11’li Heceyle Yaz lan Tecnis    
Gördüm

3.1.9.3. Kendine Övgü
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar      

Muht ra
-11’li Heceyle Yaz lanlar        

De iliz

-14’lü Hece ile Yaz lan “Bazen” Dizeli Muhammes    
Bu Gönül

3.1.9.4. Tabiata Övgü
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar      

Dü mü
-11’li Heceyle Yaz lanlar       

Ka zman’da
Bu Da da

ar kam 'ta Kar Çiçekleri
3.1.9.5. Sevgiliye Övgü
-11’li Heceyle Yaz lanlar       

3.1.10. ÖZLEM
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar      

Bizim Yavuzlar Köyü’nde

-11’li Heceyle Yaz lanlar        

-11 Heceli “ sterdim” Dizeli iir      
sterdim
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3.1.11. PASTORAL RLER
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar     

Vard r
Zaman  Geldi

-11’li Heceyle Yaz lanlar        

Kar Çiçekleri
-11 Heceli “Mevsim” Dizeli iir      

-11’li Heceyle Yaz lan Zincirleme Ko ma     
ayla Zaman

3.1.12. A K, SEVDA
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar     

-11 Heceli “Güzel Sana” Dizeli iir      
Güzel Sana

-11 Heceli “Bir Bak ” Dizeli iir      
Götürdü

-11 Heceli “Yeter ki” Dizeli iir      

-Semai Biçimiyle Yaz lanlar      
nceledim

-11’li Heceyle Yaz lanlar        

-14’lü Heceyle Yaz lanlar       
Dönülmez ehir

.1.14. SILA HASRET
-11’li Heceyle Yaz lanlar        

Bahar Zaman

Ye il Göle’m

3.1.15. S TEM
3.1.15.1. Geçmi e Sitem
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar      

Büyük
Hedef Ald

-11’li Heceyle Yaz lanlar        
Çocuk ken

-Semai Biçimiyle Yaz lanlar      

-11’li Heceyle Yaz lanlar       
Mersin’e Döndü

-11 Heceli “Yine mi?” Dizeli iir     



14 
 

-11’li Heceyle Yaz lanlar        
Aram
Havas nda
nanmad lar

Küstü Küseli
Önem Vermedi

-11’li Heceyle Yaz lan Tecnis     

-11 Heceyle Yaz lm  “Ona” Dizeli iir     

3.1.15.4. Tan nm  ah slara Sitem
-11’li Heceyle Yaz lanlar         

5. Sevdi ine Sitem
-11’li Heceyle Yaz lanlar        

Vefas z
-11 Heceyle Yaz lm  “Bilmedi” Dizeli iir    

3.1.16. TA LAMA
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar      

Açl ktan
Çok Çal t m
De iliz Biz

Neyin Pe indesin?
-11’li Heceyle Yaz lanlar        

Arad m

Ç kar
De il

Görmedim
lan Etti

-11 Heceyle Yaz lm  “Kimi” Dizeli iir    

-11’li Heceyle Yaz lan Tecnisler      
Çalar
Yüz

-14’lü Heceyle Yaz lanlar       
Fos Ç kt

-15’li Heceyle Yaz lan Divanileri      
De il

3.1.17. TECRÜBE
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar      

Çektim
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Götürür
çinmi

-11’li Heceyle Yaz lanlar        

Geçti

Yasland

-11’li Heceyle Yaz lan Tecnis     

-15’li Heceyle Yaz lan Divanileri      
Ba  Çeker
Haks zl klar

baret
-15’li Hece “Baz  Arkada  Tan d m” Dizeli Divanisi    

Ko ar

-11’li Heceyle Yaz lanlar        
Vard r

3.1.19. ÜZÜNTÜ, ESEFLENME
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar       

Ba ma Gelen
Bu Âlemde
Mür idim Gitti Gideli
Soma Maden Facias

-11’li Heceyle Yaz lanlar         
A lad m

Çekmezdin Çile

De i ti

Dumand r
Gam Yükünü
Garda
Olmad  Gitti

Ömrümüz
Tükendim Geldim
Vakit Darald
P nar na
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Koyma Yaln z
-11 Hece “Ne” Dizeli iiri       

Ac d m
-11 Hece “Bazen Olur” Dizeli iiri      

-11 Hece “Kimi” Dizeli iiri      
stanbul’a Bak

-15’li Heceyle Yaz lan Divanileri      
Âcizane
Ç kamad m çinden

3.1.20. YA LILIK
-11’li Heceyle Yaz lanlar        

-11 Hece, “Geçmi  Zaman Olur” Dizeli iir     

-15’li Heceyle Yaz lan Divanileri      
Dü ende
Dü tü Yere

3.2. SATRANÇ B Ç M YLE YAZILANLAR
-16’l  Heceyle Yaz lan Satranç      

Güzel Senden
3.3. S C LLEMELER
-16’l  Hece ve 15’li Bentlerden Olu anlar      

Gönül Sofran
-16’l  Hece ve 12’li Bentlerden Olu anlar     

-16’l  Hece ve 10’lu Bentlerden Olu anlar     
Gönül

3.4. MÜSEBBA EKL YLE YAZILAN RLER
14’lü Heceyle Yaz lan Naat

 erif
3.4. BEY T FORMATILA YAZILAN RLER

.1. D NÎ TASAVVUFÎ RLER
-14’lü Hece Kaside Biçimiyle Yaz lanlar     

’l lil’âlemin
Gönül Verdim

-14’lü Hece Mesnevi Biçimiyle Yaz lanlar    
H rka i erif

.2. NAS HAT, UYARI
-14’lü Hece Kaside Biçimiyle Yaz lanlar     

Bir Sözüm Var
Ciddi Olal m

Bülbül le Gül
-14’lü Hece Mesnevi Biçimiyle Yaz lanlar     
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Söyle imdi
Her Gün
Tatl  Sözler

-14’lü Hece Mesnevi Biçimiyle Yaz lanlar     
Sar k m  ehitleri
Çanakkale ehitleri

.4. SA LIK
-14’lü Hece Mesnevi Biçimiyle Yaz lanlar    

.5. TA LAMA
-14’lü Hece Mesnevi Biçimiyle Yaz lanlar     

Niteli i Yok
-14’lü Hece Kaside Biçimiyle Yaz lanlar    

Lafta Kald
NASLI BEY TLER

-14’lü Hece Mesnevi Biçimiyle Yaz lanlar    248 

SADECE B R DÖRTLÜK VE B R BEY T EKL NDE YAZILANLAR
.1. DÖRTLÜKLER

Övünsün
Ak l
Dua ve Tefekkür

.2. BEY TLER
Tebessüm

F trat

Emanete hanet Edilmez
Güzergâh
Tek Çare

Ta lama
SONUÇ
KAYNAKÇA
D Z NLER
SÖZLÜKÇE
RES MLER
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ÖN SÖZ
Türk tarihi kadar eski bir geçmi e sahip olan â k edebiyat m z, sosyal ve 

kültürel hayat m z  en iyi ekilde yans tmaktad r. Edebiyat ve tarih 
yaz c l n n geli medi i dönemleri ayd nlatmak için â k edebiyat  
ürünlerinden yararlan labilir, dü üncesindeyim.

Türklerin slamiyet’i kabul etmezden hatta slamiyet bir din olarak ortaya 
ç kmazdan çok önceleri bile bir edebiyat gelenekleri vard . Bildi imiz 
kadar yla 1500 y l boyunca devam eden bu yaz l  edebiyat gelene ini bugün, 
“Eski Türk Edebiyat , Divan Edebiyat  veya Klasik Türk Edebiyat ”
adlarla adland r yoruz. Sözlü edebiyat gelene i, kopuz ad  verilen 
enstrümanla çal nan müzik e li inde olu turulan bir edebiyatt r. Yayg n 

“Ozan-Baks ” edebiyat gelene i de denilen bu edebî gelenek 
çevresine mensup olanlar, “ amanizm” “Kaml k”
adland r lan eski Türk dünya görü ü çerçevesinde ko uklar (ko malar), 
sagular (a tlar), mitler, atasözleri, epik destanlar, masallar, efsaneler gibi pek 
çok türde eserler vermi tir. Türk millî edebiyat gelene i olarak da 
adland r lan bu gelene in verdi i eserlerden baz lar  yakla k 1400 y ld r 
yaz yla da kay t alt na al nm t r. 

slamiyet’in geni  Türk kitlelerince benimsenmesinden sonra Türk millî 
edebiyat gelene i veya daha do ru bir terimle Türk sözlü edebiyat gelene i 
olarak da adland rabilece imiz, Türk Halk Edebiyat  gelene i ya amaya 
devam etmi tir. 

Â k edebiyat  iirden ibarettir. Bu iir öncelikle din bir iir özelli ini 
ta rken daha sonralar  dini konular bu edebiyat m zda yer alm t r. 
önceleri ; daha sonralar  ise ba lama, cura, tambura e li inde 
söyledikleri sözlü t r.

Eski Türk topluluklar  aras nda yayg n olarak dola an, kopuz çalarak 
destanlar söyleyen ve “ozan” ad  verilen bu ki iler, bugünkü halk 
airlerimizin atalar  say l rlar. Anadolu’ya geldiklerinde ozan kelimesi, 
slamiyet’in etkisiyle de yerini “â k” kelimesine b rakm t r. Anadolu, bu 

â klara yüzy llarca kaynakl k yapm  ve yapmaya devam etmektedir. 
Ad  ister ozan, ister â k isterse halk airi, bizimle birlikte ya am t r, 

ya amaya devam edecektir. Kimi do u tan, kimi pir elinden pir dolusu veya 
er dolusu içti inde, kimi de sevmeye ba lad  zaman bu deyi  kabiliyeti 
ortaya ç kar. Sevdi ini aramak, halk n duygular n  dinle
tabiat güzelliklerini yans tmak için gurbetten gurbete giden yine bu de erli 
insanlar m zd r.

Yüzy llarca her türlü s k nt lara ra men, özünden hiçbir ey kaybetmeden, 
halk n duygular n  dile getiren bu önemli gruba halk airleri diyoruz. 
birlikte gezen, gülen a layan bu ki iler, dün de bugün de Türk insan n , milli 
birlik alt nda toplanmaya davet etmekten y lmam lard r.
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Â kl k gelene i Anadolu’da (Çukurova, Kars, Sivas, Erzurum, Artvin, 
Ardahan… ) ve Azerbaycan (Bakü, Gence…) ve az da olsa Gürcistan’ n 
güney k sm  olan Borçal  çevresinde ya at lmaktad r. 
Karacao lan, Gevherî, Â k Ömer, Pir Sultan Abdal, Seyranî, Sümmanî, Â k 
Veysel gibi birçok ünlü halk airine kaynakl k yapan Anadolu sahas , ayn  
zamanda günümüz airlerinden Kevserî’yi yeti tirmi tir.

Â k Kevserî (Hayat nceleme) adl  bu kitab  üç bölüm halinde 
incelemeyi uygun gördük. Birinci bölümde hayat  boyunca birçok s k nt lara 
katlanan ve mücadele etmekten hiç y lmayan Kevserî’nin hayat , ahsiyeti, 
â kl  iirlerin üretim ve tüketim ba lam  ve hat ralar  bulunmaktad r. 
Kevserî’nin iirlerini nas l ne ekilde yazd  ve söyledi i nerelerde tüketti i 
ve sanat  ile ilgili dü üncelerimizi de bu bölüm içine almay  uygun gördük.

“ iirlere yak ndan Bak ” ba l  alt nda verdi imiz ikinci bölüm, iki alt 
ba l k alt nda verilmi tir. Yap sal Özellikleri olarak inceledi imiz birinci 
bölümde de “ahenk unsurlar , kullan lan naz m ekilleri ve anlat m 
özellikleri” anlat lm t r. “ iirlerin Muhteva Özellikleri” ikinci bölümün
di er alt ba l n  olu turmaktad r. Burada da iirdeki konular yani türler 
örneklerle incelenmi tir.

Üçüncü bölüm ise iirlerin tür ve ekil tasnifi yap lmaya çal lm t r. 
Bunlar içerisinde “ko malar, be  dizeden olu an ve be li bent ile yaz lan 
iirler, sicillemeler ve beyit biçimiyle yaz lan iirler” kendi içerisinde 

konular na ve hece say s na göre tasnif edilmi tir. Ayr ca tek dörtlük ve tek 
beyit halinde yaz lan iirlerini de eklemeyi uygun gördük. 

Çal m  oldu umuz kitab n sonuç bölümünde Â k edebiyat n n 
günümüzdeki durum ve s k nt lar  maddeler halinde verilmi tir. Günümüz 
â klar n n birçok s k nt lardan geçti ini ve ileti im araçlar n n deste inin 
olmas  gerekti i bilinmelidir. Â klar millî de erlerimizdir; bunlar  her ne 
ekilde olursa olsun ya atmam z gerekti i anlat lm t r. Kaynakça k sm nda 

yararlanm  oldu um kitap ve makaleler verilmi tir. D
Kevserî’nin iirlerinde bulunan ayaklar bulunmaktad r. Beyitler halinde 
yazm  oldu u iirlerde ikinci s rada olan dizeleri ayak olarak kullanmay  
uygun gördük. Kitab m z geni  bir sözlükçe ve k sm  
tamamlanm  bulunmaktad r.

Öncelikle kitab n haz rlanmas nda bana yard mc  olan Yrd. Doç. Dr. Ali 
Do aner olmak üzere, ö rencilerim Hamza Havuz ve Recep Dilek’e 
te ekkürlerimi borç biliyorum. Yine devaml  aray p soru sorarak rahats z 
etti im, iirlerin sahibi Â k Kevserî’ye de bana ay rm  oldu u zamandan 
dolay  ükranlar m  sunuyorum.

Yrd. Doç. Dr. Sedat BAHADIR
Artvin Çoruh Üniversitesi 
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Â IK KEVSERÎ’N N SUNUMU
Âcizane Sunum
Bütün noksan s fatlardan münezzeh olan Cenab  Allah’a hamd ü

O’ ebisine salât ü ütün bütün evliya
ve ehitlere s

’ Enbiyâ Sû Yüce Rabbimiz öyle buyuruyor: 
“Her nefis ölümü tadacakt r. Sizi bir imtihan olarak, hay r ile de, er ile de 
deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.” te ’de belirtildi i 
gibi her eyi bizlere aç k ve net olarak anlat yor. Hak taraf ndan var olduk
geldik dünyaya tekrar ona döndürülece iz. u k sa dünya hayat nda nitekim 
herkes vadesi geldikçe s rayla Hak âlemine göçecektir. u fani âlemde bugün 
gördü ünü yar n göremiyorsun al böyleyken hayat n garantisi yok.

Hakk’a itaat etmek do ru yoldan yürümek, ulu divan
günü unutmamak, kalp k rmamak gönül incitmemek i bir gönül adam  

aydal  i lerle u ra mak ve en büyük sermaye olan zaman 
sermayesini iyi de erlendirmek Önemli olan g o  bir s
b rakmakt r. 

Âcizane gönül ba lar mda di im eserleri bir 
gün yüzüne ç kart ve gelecek nesillere faydal  olmakt r

lhamlar m fikir ve duygular aras nda netle m sralar haline ge
aks z yere kimseleri incitmeden sadece zalimlere kar  uyarmay  kendime 

görev bildim. Do ruya do ru e riye de e ri de Âcizane görevimi
etmek çabas nda oldum dü ünmedim. nsanl k için faydal  

sayar m.
Çok de erli gördü üm “münacaat, naat ve kaside”

kadar büyük, ne kadar kutsal oldu unu anlatmaya çal t m. Ba ta Cenab  
Hak olmak üzere Peygamber efendimiz ve din büyüklerini anmay  önemli bir 
görev bildim. iirlerimde olumsuz bir biçimde farkl  anlam ta yan ya da 
bilmeyerek Allah’a kar  herhangi bir kelimede zer e hata yapm sam 
milyarlarca defa tövbe eder ve öyle derim: “Ey Rabbim bizlere dünyada ve 
ahrette güzellikler ihsan eyle, azab ndan muhafaza eyle. Ey Rabbim Fahr-i 
kâinat mefhari mevcudat olan peygamberimizin efaatine bizi de nail eyle. Ey 
Rabbim Zat n n Celaline ve saltanat n n büyüklü üne yak r ekilde sana 
hamd ü senalar olsun!..” 

 Allah’ n selam , rahmeti, bereketi ma fireti, hidayeti ve inayeti üzerimize 
olsun!... 

Gerçek manad ’  çok anmak ve Hak r zas n  
kazanmakt r. “Kâinat Hükümran  Yüce Hak”

o malar… ile birlikte 
tarz mda bulu lar m olan eserleri bu kitap da toplad k
Ara t r lmas  ve incelenmesi yap lan bu sanat ve iir kitab m z, Yrd. Doç. Dr. 
Sedat Bahad r Hoca’m n uzun süre titizlikle çal mas  sonucunda 
alm t r. Sevgili Hoca’m za sonsuz ükranlar m  sunar m. yi ki sizlerle 
tan m m. Allah sizlerden raz  olsun Sayg  ve Sevgilerimle…

Hac  Â k Kevserî
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B R NC  BÖLÜM

1.1.1. Do umu Çocuklu u ve Yeti ti i Ortam As l ad  Dursun Do an 
olan Â k Kevserî 08.03.1963 y l nda Ardahan’ n Göle ilçesine ba l  

öyü’nde do mu tur. Annesinin ismi Han m, babas n n 
Mehmet’tir. Çiftçi bir ailenin alt  çocu undan be incisidir. Karde lerinin ad  
s ras yla Pamuk, Kemal (1977 y l nda vefat etmi ), Celal, Yasemin (1986
y l nda vefat etmi ), Kevserî ve Özlem’dir. Dedesi ükrü Bey, 1877
Osmanl Rus, di er ad yla 93 Harbi olarak bilinen sava ta Kafkas cephesinde 
ön s ralarda sava m  ve ehit olmu tur. Dolay s yla Kevserî bir ehit 

si de ehit torunu olmaktan onur duymaktad r.
Ailesi içerisinde Muhammet ad  ile ça r lan Dursun, okul ça na gelince 

as l ismini ö renmi tir. Okula kay t esnas nda ö retmeni ad n  Dursun olarak 
ça r nca çok a rm t r. Çünkü ailesi nüfus idaresine Dursun olarak 
kaydetmi tir. As l ismi Muhammet’tir Okul ça na gele köyünde
ailesi taraf ndan Muhammet ça r l p böyle 

1.1.2. E itimi ve Evlili i lkokulu kendi köyünde bitirdi orta ve lise 
tahsilini Göle ilçesinde tamamlad . Ailesi arpa, bu day, çavdar… ekimi ile 
hayat n  idame ederken, Kevserî babas na yard m etmi  ve az da olsa 
hayvanc l k i i ile u ra m t r. 

1982 y l nda 19 ya nda iken Nuriye Han m ile evlenen Kevserî’nin 
Seyhan ve Recep ad nda iki o lu ve Nazan ad nda bir k z  olmu tur.

1.1.3. Askerli i Kevserî, askerli ini 85 y llar  aras nda Ankara 
ereflikoçhisar’a ba l  Tank Poligon taburunda yapm t r. 

1.1.4.  Hayat /Geçim Durumu Â k Kevserî’nin gurbette oldu u bir 
dönemde bir ac  haberle sars l r, a abeyi Kemal’den sonra
Yasemin ad ndaki ablas n  kaybetmi tir. Bu ac  haberi duyunca y k l r yollara 
dü er köyüne gelir aile büsbütün peri an olmu tur çok zor günler geçirirler. 
Aradan birkaç y l geçtikten sonra, bir sonbahar ay nda, çiçeklerin solmas  
yapraklar n dökülmesiyle birlikte Annesini kaybeder bu ac  Â k Kevserî’yi 

. Ac lar ard  arkas

Hal böyleyken bu ac lardan iki y l sonra ailede karar al n r.
al nd nda Kevserî 29 ya ndad r. stanbul’a göç edilecektir. Art k baba

düzen tarumar olacakt , baba oca  tütmeyecekti, k rk senelik baba 
eme i ve düzeni bozulacak ve do up büyüdü ü topraklardan uzak kalacakt . 
So uk sular akan p narlardan içmeyecek kuzular  otard  k rlar  ve çiçekli 
yaylalar  bir daha göremeyecekti. Hasret ve zorlu bir gurbet hayat  
ba layacakt . Nitekim göç tedarikleri ba lar. 



24 
 

Köy kabristanl nda yatan a abeyi ablas  ve annesinin kabrini ziyaret 
edip a la arak oradan ayr ld ktan sonra son olarak kom ularla vedala rlar. 
Kom ular da yalvararak, “Gitmeyin” diyordu ama nasip k smet meselesi bu. 
Hiçbir güç durduramazd . Neticede çok ac kl  bir öyküyle hane göçe 
ba layacakt r. ava  yava  yola ç karken geriye dönüp evlerine son bir defa 
bakar. Bakar bakmas na ama o evlerinin bütün ta lar  dile gelmi  “Gitmeyin”
diyordu. Hüzün çökmü tü bahçelerine. Onlar da “Gitmeyin” “Bizi 
yaln zl a terk etmeyin” Bu güzel bahçenizde dikenler biter, virane 
olur; b rak p gitmeyin” diyordu. “Eme iniz var” diyordu. “Hat ralar n z var”

. “Nereye gidiyorsunuz? Gitmeyin” ma hem sa lar 
a lad , hem ölüler a lad . Maalesef ok yaydan ç km t  bir kere. Göç hareket 
etmi ti. 1991 y l n n bir sonbahar günü, ikindi ile ak am aras  dar bir vakitte 
güne in bat na yak n bir zamand . Hazin bir ekilde a lama sesleriyle 
köyden ayr l p dü tüler yollara. 

Kevserî bu hazin göç öyküsü üstüne u dörtlükleri söyler: 

Bin dokuz yüz doksan bir senesinde, 
Yüklendi kamyona göçümüz bizim. 
Güne  batmaktayd  da  sinesinde, 
Tükenmi ti takat gücümüz bizim. 

Kevserî ve ailesi me akkatli bir yolculuk sonucu stanbul’a var p 
yerle irler. Kendi köyünden gelip büyük bir ehirde yeniden ayakta 
durabilmek için ehrin çetin artlar na uyum sa lamak laz md . Zorlu bir 
hayat ba lam t .

elli bir zaman geçtikten sonra Kevserî çevrede yava  yava  tan nmaya 
ba lar. K sa bir zaman sonra da babas  hastalan r. Babas n  tedavi i leri ile 
u ra r. ki y l geçtikten sonra 1993’ün Mart ay nda babas n  kaybeder. 
Babas n  da stanbul Ümraniye Kocatepe kabristan na defin ederler. Babas na 
a layarak u a t  söyler:

Evlat ac s yla sars ld n bittin, 
Ba na dumanlar çöken Babacan. 
Çifter yavrular n erken kaybettin, 
Ayr l k gözya  döken Babacan. 

stanbul’da Babas n  topra a verdikten sonra, yaz aylar nda s lay  rahim 
yapmak için k sa bir süre köyüne döner. Köyüne vard nda bakar ki Baba 
oca  viraneye dönmü . Evlerin her taraf  y k lm , o en olan Baba oca  
sönmü  p ss z olmu . Odalar n n kiri leri hep çürümü ; duvarlar n ta lar  
yere y k l p topra a gömülmü . Paslanm  olan kap  kilidi aç lmaz hale 
gelmi ti. Güçlükle kap y  aç p içeri girer bakar ki her tarafa topraklar 
dökülmü , tarumar olmu tu. A hane denilen bölüme gider ve ocak ta n n 
                                                           

Köy evinde yemeklerin pi ti i ve yenildi i yer.
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ba na oturup yüksek sesle a lamaya ba lar. Geçen günleri hayal eder. O 
ocakta annesi çok güzel yemekler pi irirdi. Elini ocak ta lar na sürdü ünde 

“is” taze idi; dün gibi yemek pi mi  idi. Orada hat ralar  
tazeliyordu; bütün karde ler o ocakta, o hanede, mutlu bir köy ortam nda 
ya ar giderdi. Ama imdi o günlerden hiçbir eser kalmam t . ki karde i ve 
annesini köydeyken kaybetmi ti. Babas n  stanbul’da topra a vermi ti. 
Evlerinin tavanlar  sanki ba na çöküyordu. Annesinin yemek pi irdi i o isli 
ocak ta n n üstüne oturup a layarak u dizeleri söyler.  

Vard m baba yurdu virane olmu , 
Bayku lara mesken olmu  a lad m. 
Y k lm  duvarlar her yan bozulmu , 
Odam za toprak dolmu  a lad m. 

K sa bir süre sonra s lay  rahim yapt ktan sonra tekrar stanbul’a döner. 
Nihayet yurtd na gitmeye karar verir. Hayalleri bir gün gerçekle ir ve 2001 
y l n n k  ay nda Almanya’ya gider. lk gitti inde henüz kimseleri 
tan yamaz, baz  zorluklar ya ad ktan sonra Almanya Köln ehrinde tan t
Kars’ n Ölçülü Köyü’nden Süleyman Ergintan ad nda çok de erli bir 
hem e tan r. Hac  Süleyman’ n çok iyiliklerini görür ve yaban ellerde 
Â k Kevserî’yi ba r na basar kucak açar kurtar c  gibidir. Kevserî 
bu konuda Allah’a tevekkül etmek gerekti ini ve “Allah böyle de erli ve 
faydal  birisini benim kar ma ç kard . Onun çok büyük faydalar n  gördüm.”
demektedir. Daha sonra yine Almanya Diesburg Mörs’de oturmakta olan 
Erzurum’un spir ilçesi, Özlüce Köyü’nden Kamil Akku  ile tan r, Hac
Kamil de Â k Kevserî’yi ba r na basar ve Â k Kevserî’yi birçok defa davet 
eder. Â k Kevserî Hac  Kamil’i kendisine bir manevî a abeyi olarak kabul 
eder. Bu de eli insan n çok büyük faydalar n  görür. Kevserî bu konuda “Her 
ikisi de Fani hayattan ebedi âleme intikal etmi lerdir, böylesine de erli vefal  
dostlar n n kaybetmesi beni çok derinden üzmü tür.”

Daha sonra Hollanda’da ikamet eden kendi ilçesinde
Posof’u emsi De irmenci ile tan r, Hasan Usanmaz ve emsi De irmenc

Avrupa’ya gidip gelmesinde yard mc  olacakt r. 
Hayat  boyunca Hasan Usanmaz ve emsi De irmenci’ye büyük
oldu unu sürekli olarak ve emsi 
De irmenci’nin A k Kevseri’ye büyük emekleri lmu tur

Bu seyahatlerinde Almanya Köln kenti ana merkezi haline gelir onun 
d nda Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, sviçre, Danimarka, Norveç ve 
sveç gibi ülkeleri defalarca gezip vatanda lar m za konserler vermi tir. 

Buralarda â kl k gelene iyle ilgili olarak da birçok sohbete katm t r.
Â k Kevserî’nin art k gezileri böylece hep devam eder. Her ne kadar 

Avrupa yolu ona aç lsa da çok defa da s k nt l  dönemler de geçirir. Ne 
oldu unu bilmedi i bir olaydan dolay  Kevserî’ye ac mas zca sald r rlar.
konuya muhteva k sm nda da de inilmi tir. 

O anlar ndan birinde mü külat n  öyle söylüyor:
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Ne bir anlayan var ne halden bilen, 
Ne bir konu an var ne yüze gülen, 
Ne bir soran m var ne yoldan gelen, 
Bakt m kald m gurbet kö elerinde. 

Art k Yurt içi ve Yurt d  seyahatleri s kça olmu tur. 
Bir gün Ka zman’a davet edilir. Ka zman’a vard nda bir ö le 

zaman d r; Ka zmanl  A k Miskini ile birlikte Ka zman ehitli ini ziyaret 
1918’de Ermeniler taraf ndan ehit dü ürülen ünlü Â k H fz ’n n 

Ka zman â klar be i idir. Bölgenin güçlü kalemi ara t rmac  air Â k 
Miskinî ve çok de er verdi i Sait en Efendi’ye misafir olur. Â k Cemal 
Hoca, Â k Sez i, Â k Esman  ve birçok de erli Â klar orada ya am t r. 

olarak en fazla bilgiyi Â k Miskinî ’den alm t r. 
Ka zman’ n her taraf n  gezer. Çok ac lar görmü  karde ini ve yavrusunu 
kaybeden de erli dostu Sait en ve bütün aile efrad  ile birlikte Seyrangah’a 
ç karlar. remli bahçeleri and ran kendilerine ait kay s  bahçesinde otururlar. 

s lar, meyveler, börekler, keteler ve çaylar masaya konulur ve her
Â k Kevserî’nin de i lerine odaklan r. Â k Kevserî saza dokunur ve öyle 

Ka zman’a vard m bir ö le vakti, 
Çevresine bakt m da lar  gördüm 
H fz ’n n kabrini ziyaret ettik, 

ehitler diyar  sa lar  gördüm. 

1.2. AHS YET
1.2.1. Fizikî ve Ruhî Yap s Kevserî orta boylu saçlar  dökülmü  ve hafif 

kilolu, kumral ela gözlü, aç k sözlü çok alçak gönüllü çok merhametli ve çok 
sab rl , ayn  zamanda lokmas n  payla an ve yard mla may  çok seven biri

Kevserî hiç görmedi i Yakup dedesinden çok etkilenmi tir. Büyüklerin 
köy meydan nda oturduklar  zaman, aç lan bahiste Yakup Dedesinin iyi 
huylu, bilge ki ili i irfan sahibi oldu unu söylediklerinde dedesine hayranl k 
besler ve onun ki ili ini örnek almaya çal r. Bunda da ba ar l  olmu tur, 

1.2.2. nanç ve Dü ünce Dünyas Â k Kevserî, inanm , 
Yaratan’dan ötürü yarat lan bütün canl y  sevmi  ve tefekkür bab nda 
ilerlemeye devam etmi tir. Yazm  oldu u H rka i erif Kasidesi çok 
k ymetli bir kaside , H rka i erif Cami mam  Mustafa Uyar Hoca 
Efendi’nin vaaz nda defalarca cemaate okunmu tur. Yazm  oldu u 

çok def  taraf ndan “Ramazan 
ay , Kandil gecesi ve Cuma günleri” okunmu tur.

2013 Y l nda Hac kuras  ç kar ve Sakarya hac  kafilesiyle haca gider. 
Kafile ba kan  Sakarya Karapürçek ilçe Müftüsü aban Soytekin 
ba kanl nda çok duygu dolu güzel hat ralarla mukaddes beldede ya ar. 
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i Münevvere’de on gün kald ktan ve sabah namaz n  eda ettikten 
sonra Peygamber Efendimizin kabri önünde bütün kafile ile birlikte toplu 
halde imamlar taraf ndan Yasin i erif okunur. Ard ndan Kafile Müftüsü 
taraf ndan i söylemesi istenir ve Â k Kevserî de 
u “Veda Naat ’n ” söyler:

Sana geldik dönüyoruz, 
Elveda ya Resûlullah. 
A k n ile yan yoruz, 
Elveda ya Habibullah. 
 
Elveda ya Nebiullah, 
Elveda ya Habibullah. 

aat’  söyledikten sonra bütün kafile gözya lar yla 
Nebeviye ’den ayr l p Medine’den Mekke’ye hareket ederler. Mekke de Kâbe 
ye ilk vard nda u beyitlerle orda ki manevî atmosferi ya ad ktan sonra u 
sözlerle söyler.

Mekke’nin semalar nda, 
Uçuyor zikir ku lar . 
Büklüm büklüm olur gider, 
Nur da n n yoku lar  
 
Lebbeyk Tekbir sesleri, 
Mazhar etti nefesleri, 
Ak örtü sard  her yeri, 
Tatt k tatl  hu ular . 

Â k Hac  Kevserî o kutsal topraklara doyamaz Hac farizas n  yerine 
getirdikten sonra yurda döner. Hayat  boyunca millî irade ve maneviyat na
çok ba l  olup vefal  davran lara çok önem veren biridir. Her Ramazan 
ay nda stanbul’da Eyüp Sultan Hazretleri’nin türbesini ziyarete gitti inde u 

söylemi tir:

imdi art k sen bize, burada oldun mihman, 
Sonsuzca kal gönlümde, Ey gani Eyüp Sultan. 

Kevserî, Peygamber Efendimizin mihmandar  olan Eyüp Sultan (Hz. 
Ensari) Hazretleri’nin türbesini ziyaret 

esnas nda duygulanarak ayn  zamanda u dizeleri söyler: 

Sevgili kullar na, Hak eylesin inayet, 
Medine’den buraya kalkt  etti hareket, 
Bir kadir gecesinde, eylemi tim ziyaret. 
Manevî bir havayla, seherde atm t  tan, 
Bu erefli karyede, yat yor Eyüp Sultan. 
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1.3. Â IKLI I/ A RL
1.3.1. iir Yazmaya Ba lamas Üretim ve Tüketim Ba lam : Â k 

Kevserî çok küçük ya larda â kl k gelene ine ilgi duymu tur. Çocukluk 
ça lar nda söyledi i türkülerle köyünde tan nan Kevserî’ye köyün ileri 

aml  türkü söyletip ödüllendirmi tir. Â kl k gelene ine fazla 
merak ba lad ndan dolay  üniversiteye gidememi tir.

Ist raplarla küçük ya ta tan r. Genç ça larda, daha on be ya nda iken 
a abeyi Kemal’i kaybeder onun üzüntüsüyle y k lm t r. Bu üzüntü Â k 
Kevserî ’deki yaray  derinle tirir. 

Ac larla kederlerle icazet de al nm  ve â kl n yolu da böylelikle fiilen 
ba lam  olur. Kaybetti i Kemal a abeyine u dörtlükleri söylemi tir: 

Genç ya ta ac y  tatt m a lar m 
Kurudu p nar m sab r ver Ya Rab 
Karde  ac s yla yürek da lar m 
Y k ld  ç nar m sab r ver Ya Rab 

Böylesine ini li ç k l  gurbet hayat nda maceralar ya am t r, baz  
tehlikeler atlat r. Çok üzücü bir olay ya ar. Hiç beklemedik bir anda bir 
sald r ya u rar. Bu sald r  haydutlar n yapt  bir sald r d r. Zalimlerde ac ma 
hissi yoktur ve onlar hep kendilerini hakl  görürüler. Barbarl k yaparlar, 
insanl ktan anlamazlar ve bir ki iye üç be  ki i birden sald r rlar. te 
böylesine ac  elim bir olay maalesef gelir Â k Kevserî’yi bulur. O anlar  
öyle anlatmaktad r: “Çok so uk ayazl  bir k  ay nda Hollanda’n n 

Rotterdam ehrinde Akyakal  Hac  Ayd n’a ait pansiyonunda kal yordum. 
Kahvalt dan sonra ba ka uzak bir ehre gidecektim. Tam o esnada, kahvalt  
yapt m masada ans z n vah ice bir sald r ya maruz kald m. Ne yapaca m  
a rd m. Çaresizdim. Ne ac d r ki yaban ellerde böylesine garip, misafir ve 

ozan birine alçakça sald rm lard . Üzülmemek elde de ildi. Yüre im 
yanm t . Bu elim olaydan beni Kars Akyakal  Gencay ve Hac  Ayd n Çiftçi 
yard m edip bu musibetten kurtard lar. Allah onlardan raz  olsun.”
biteni u dörtlüklerle izah etmi tir:

Aniden u rad m bir sald r ya, 
Yüzüm kan içinde dü tüm araya, 
Kast edip vurdular benim yaraya, 
K r ld m döküldüm gurbet ellerde. 

iirlerini önceleri en çok duydu u st raplar ve sosyal olaylar üzerine 
yazm t r. Daha sonra iyi bir dini e itim al nca bu duygular üzerine 
yo unla m t r. Onun için iir yazman n yeri ve zaman  yoktur. Her durumda 
her anda irticalen iir yaz p söyleyebilir. iirlerin ilk tüketicisi kendisidir. 

televizyon programlar nda ve il ve ilçelerde yap lan özel 
günlerde iirlerini halk ile payla arak tüketimi gerçekle tirmi tir.
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Â k Kevserî do ay ve insanlar  çok iyi gözlemlememekle b
bunlar  iirine de yans tma kabiliyeti vard r. Beykoz tepesinden yapm  
oldu u gözlemleri yans tan u iirini eklemeyi uygun gördük:
 

Beykoz tepesinden bakt m denize, 
Meltemleri gördüm gözüm kama t . 
Mehtab  seyrektik kald k yüz yüze, 
Güne  da  ard nda yava ça a t . 
 
Alabora oldu baz  kay klar, 
Island  bedenler kayd  ayaklar, 
Kimi bal k avlar kimi ay klar, 
Mart lar uçu up deryalar ta t . 
 
Â k Kevserî der, çöktü karanl k, 
Sessizlik var idi k sa bir anl k, 
Yosunlar raks etti oldu yarenlik, 
Dalgalar sahile vurdu ula t . 

1.3.2. Saz ile lgisi Kevserî saz çalmay  kendili inden ö renmi tir. 
Ac lar dertler s k nt lar Â k Kevserî’nin yakas n  b rakmaz, ailede de 
s k nt l  dönem ba lar Â k Kevserî ac lar n  a tlarla saz n n tellerine döker. 

Ardahan’ n De irmenköyün dönemin güçlü â klar ndan rahmetli Â k 
Kemal Derunî ile uzun zaman diyar diyar gezip â kl k geleneklerinden 
destek ve yard mlar n  görür. Daha sonra çevresindeki â klarla tan r. Karsa 

gider Kars’ta “Murat Çobano lu Â klar Kahvesi”nde arkada  çevresi 
edinir ve orada bütün â klarla dostluk kurar. Rahmetli Â k Rüstem
Alyanso lu’ndan etkilendi ini de söylemektedir. Uzan zaman de i ik Â k 
arkada larla diyar diyar dola r. â klarla n n derinli ine iner. 

zanlar  olan Â k Murat Çobano lu Â k eref Ta l ova 
Â k Reyhanî ve Â k Nuri Ç ra , Â k Kevserî’yi takdir etmi lerdir. 

1.3.3. Mahlas Al Â k Kevserî bir Almanya turnesinde 
tan t  ve çok sayg  duydu u sevdi i Artvinli air Ara t rmac  Yazar Bekir 
Karadeniz ve Göleli Orhan Bahç van ile tan r
dayan ma içinde olurlar. Bekir Karadeniz ile birlikte Â k Dursun Do an’ n 
mahlas n  “Kevserî” mahlas  olarak karar k l n r Â k Dursun Do an art k 
bundan böyle Â k Kevserî mahlas yla tamamen özde le ir ve buna müteakip 
Kevserî mahlas  ile iirler terennüm etmeye ba lad .

1.4. Â I IN/ A R N YAYIN DÜNYASINDAK  YER
Ömrünün bir bölümünü yurt d nda geçiren Kevserî, yurdun birçok 

yerini gezdi ve davet edildi. Çe itli yar malara festivallere sempozyumlara 
ve televizyon programlar na kat ld . Yar malarda madalya sertifikalar ve 
plaketler ald . Baz  televizyon kanallar n n â klar program nda y llarca 
yap mc l yapt . Yurdun çe itli bölgelerinde Â klar  program na ko
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ve gelene e uygun örnekler sundu Â kl k gelene ini televizyon arac l yla 
halka ula t rmaya çal t . 

lk olarak 1980’li y llar nda de i ik kaset irketlerinde birçok kaseti 
piyasaya ç kt . Ayr ca bir iir kitab  haz rlad . Hiçbir güvencesi ve 
olmayan ve geçimini sadece sanat yla kazanan devletten hiçbir beklentisi 
olmayan ve kendisini tamamen hayat n meziyetine b rakt . Y llarca gerçekleri 
yazmaya gayret etti. Tasavvuf ve toplumsal ö üt niteli ini ta yan eserler 
yazd . 

Kaz m Karabekir’in z  Timsal Karabekir ile Sohbeti:
“Devaml  olarak maneviyata çok de er vereni geçmi ini yâd eden ve 

gelece e faydal  eserler b rakma gayreti içinde oldum. Geçmi inden habersiz 
olan n gelece inden haberi olmaz, dü üncesindeyim. Hal böyleyken bir gün 
Kaz m Karabekir Pa a’n n k z  sayg de er Timsal Karabekir han mefendiyle 
bir görü me yapmay  dü ündüm. Kendisiyle irtibat kurdum. Konu ma tarihi, 
2015 A ustos ay n n ortalar  ve en kavurucu s caklar nda bir ö le saatine 
denk gelmi ti. Bu görü me Kaz m Karabekir Pa a müzesi vakf nda olmu tu. 
Timsal han mefendiyle birlikte vakf n her taraf n  gezip incelemelerde 
bulundum.  Pa a’n n hat ralar n  gördükten sonra gözlerimin önünde sanki 
sava  an  canlan r gibi oldu. Dedem de Kaz m Karabekir Pa a’n n yan nda 
sava t  ve ehit oldu u için dayanamay p, müzede bulunan bütün eserlere 
elimle tek tek dokundum. Timsal han mefendi benim çok etkilendi imi 
hissedince bana kahve ikram etmek istedi. Timsal han mefendinin bu nazik 
davetine memnuniyetle icabet ettim. Bu heyecandan daha kurtulamam m. 

imdi de bir kahraman n k z yla oturup kahve içecektim. Kahveler geldi inde 
kar mda Pa a’n n k z  de il de o ünlü komutan Kaz m Karabekir oturuyordu 
sanki. Kahveler geldi inde kahveleri yudumlarken sava taki kahramanl n  
ve geriye kalan hat ralar  dinledim. Pa an n kahramanl klar  
konu uldu unda a k nl kla ve pür dikkat dinliyordum. Sadece gerekli 
yerlerde konu uyordum. Timsal han mefendi bana bir ara kahveniz 
tazelensin mi, demi  ama ben kendimi sava a kapt rm  ve sanki cephede 
dü manla taarruz ediyordum. Son anda kendimi toparlad m. Adab nda 
kendisine çok te ekkür ettim. Hayat m n en lezzetli, en anlaml  kahvesini 
içti imi söyledim. 

Timsal Karabekir han mefendiyi kendime bir manevî abla olarak 
gördü ümü ifade ettim. Bana göstermi  oldu u ilgiden dolay  sonsuz 
ükranlar m  belirttikten sonra, Kaz m Karabekir Pa a’ya ait, dört adet kitap 

bana hediye etti. Bu an  hayat m bouynca unutamam.” 

Do u cephesi fatihi, Kaz m Karabekir Pa a, 
Canlar sana feda olsun, iyi ki gelmi sin ba a, 
Saymakla bitmiyor methi, Kaz m Karabekir Pa a, 
Yurt için anla erefle, arka gitmi  ko a ko a. 
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1.5.2. ereflikoçhisar Garnizon Komutan  Tank Kurmay Albay 
lat yor:

2011’de bir yaz günü... Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezinde ö le 
yeme imi tabldot binas n n bahçesinde yiyordum. Nizamiyeye birisinin 
geldi ini gördüm. Eskiden beri burada askerlik yapt n  söylemi  askerlere 
rastlan l r. Ö rendi im kadar yla, k lam  dünya gözüyle bir kere daha 
göreyim, demi  ve ziyarete gelmi . Yüzüm ona dönük, tan madan yeme e 
buyur ettim. “Ben yedim komutan m”, dedi. Ama yememi ti anlad m. Bir 
yemek daha söyledim. “Komutan m” “Ben burada 1983-1985 
y llar nda askerlik yapt m. Kademede görevli çavu tum. u k lan n 
etraf ndaki çam a açlar n  ben ve arkada lar m diktik. Bu k lada sular 
düzenli akm yorken, mataralar m zla bile sulayarak büyüttük. imdi bu 
dikti im a açlar n ne kadar büyüdü ünü görmek istedim. Müsaade eder 
misiniz?” dedi. Bakt m, onun gözlerinde derin Anadolu’yu gördüm. Bu 
memleket ne zaman s k sa, bu millet ne zaman daralsa yeti en derin 
Anadolu’yu... O anda akl ma bir fikir geldi. O gün Alay içtimas  vard . 
Erlerimin bu konu may  duymas n  istedim.

“Dursun Bey, bana anlatt n  bugün içtimada erlerime de anlat r 
m s n?"
çtimadan önce k lay  dola t k. Her bir a ac  ok ad , sevdi. Dört metrelik 

k z lçamlar  göstererek çocuklar ndan bahseder gibi biraz da a k nl kla "Ne 
kadar da büyümü ler!" diyordu. K lan n nas l büyüdü ünü güzelle ti ini 
görünce onurla bana sar ld .

çtimada sözü ona verdim. Kendini anlatt . Gazozla t ra  olduklar n  ama 
inançla tüm zorluklara ra men askerliklerini hep beraber nas l bitirdiklerini, 
komutanlar n  hala nas l hay rla yâd etti ini anlatt . Sonra bahçedeki a açlar  
nas l diktiklerini, a açlar n etraf ndaki çal lar  elleriyle nas l yolduklar n , 
ellerinin nas l kabard n , mataralar yla her bir fidan  nas l sulad klar n  
anlatt . Birlik ve beraberlik karde lik ruhu önemini anlatt . Adeta 
askerlerimin yüre ine su serpti, i in ehli oldu u her halükarda anla l yordu 
zaten. Kahramanl k anlatan bir iirle konu mas  bitti inde bakt m ki emirsiz, 
gönülden bir alk  koptu. Koca bir Alay bir sivili gönülden, yürekten, gözü 
ya l  alk l yordu. te derin Anadolu budur. te Kevserî budur. Gönül ba , 
sadakat, vefa, vatanseverlik, inanç...

1.5.3. 18 Mart Çanakkale Üniversitesi Çanakkale Sava lar  
Ara t rma ve Tan tma Toplulu u Akademik Dan man  Niyazi Sezen 
Anlat yor:

Üniversitemizde 2010 y l n n son aylar  idi Çanakkale Sava lar  
Ara t rma ve Tan tma Toplulu u olarak gerçekle tirece imiz ö renci 
sempozyumu için ara t rma yapan ö rencilerimizden biri, Â k Kevserî 
üstad m z n “Çanakkale Geçilmez/ Çanakkale Destan ” iiriyle kar la m . 
Bu durum bana iletti inde iire bakmam z gerekti ini ve uygunsa sahibiyle 
temasa geçerek Çanakkale’de düzenleyece imiz sempozyumda kendisini 
a rlayarak sunum için gelen genç karde lerimizle ve Üniversitemiz 
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ö rencileriyle tan mas n n faydal  olabilece ini belirttim. Ö rencim, iiri 
bulup getirdi; ben, iirin etkisinde kalm t m. Ö rencilerim de etkilenmi ti. O 

“Bu â , ö rencilerimle bulu turmal y m.”
Yeni nesil, kültürümüze ait baz  de erlerin fark nda de i
Bunlardan biri de â kl k gelene imiz, bu vesileyle kültürümüze ait bu unsuru 
ö rencilerimize de tan tacakt m.

Kendisiyle irtibata geçildi ve durum izah edildi. Bu gün gibi hat rl yorum; 
Â k Kevserî nam  Dursun Do an, davetimizi duyunca mahlas  Kevser 
misali co kun bir ekilde, “Davetimizden son derece memnun kald n , 
üheda topra na yap lan davetin ne anlama geldi ini çok iyi bildi ini ve 

büyük bir onurla icabet edece ini” ifade etti sa  olsun. Topluluk olarak 
gerekli yaz malar yap ld  ve ozan m z n ilimize ula m  ve 
halledildi. Kendisiyle tekrar ileti ime geçerek sempozyum gününü ve ilimize 
gelece i günü belirttik. 

Sempozyum günü geldi inde kendisini kar lamak üzere 
görevlendirdi im ö rencimle salona geldiler. Ba lang çta beni iiriyle ve 
telefonda görü tü ümde ise konu mas yla etkileyen ki i kar mdayd . K sa 
bir tan ma fasl ndan sonra salona geçerek program  ba latt k. Salon 
üniversite gençleri ve konuya ilgi duyan halk m zla dolmu tu. Aç  
konu malar ndan sonra program sunucumuz sempozyuma geçmeden evvel 
ozan m z  ad yla nam yla sahneye davet etti. Â k Kevserî; bu topraklar n ve 
burada can veren kan veren yi itlerin ne kadar mübarek oldu unu anlatt . 
Buralar n etkisinden kurtulamad n , akl na geldikçe çok etkilendi
topraklar n vatan k l nmas nda bu ühedan n pay n n asla unutulmamas  
gerekti ini ifade eden cümlelerle konu mas n  bitirdi ve beni ö rencilerimi 
etkileyen o muazzam iiriyle birlikte birkaç eser seslendirdi. Program n  
bitirdi inde salonda alk  tufan  kopmu  ve gençler; â n dilinden anlam t . 
Bir ba ka deyi le ben amac ma ula m , gençli i kültürüyle bulu turmu  ve 
bu bulu ma son derece etkili olmu tu. Daha sonra da Çanakkale Milli E itim 
Müdürümüz Say n Dr. aban Karata  kendilerine bir plake

Ozan m z, programdan sonra ak ama kadar, gençlerle birlikte oldu. 
Gençlerin sorular yla muhatap oldu, belki yorucu oldu ama ben inan yorum 
ki gençler o gün kendisinden son derece istifade etti. 
Ertesi gün tahsis edilen araçla bütün ö renci toplulu u ile birlikte ehitlik 
alan  ziyaretleri gerçekle ti. Yolculuk günü geldi inde ozan m z  yolcu 
ederken b rakt  etkiyi otogarda da gördük. Birçok ö rencim kendisini yolcu 
etmeye gelmi ti.

Kendisiyle ili kimiz devam etmektedir. n allah bundan
yapaca m z Üniversite etkinliklerinde de kendisini a rlamak bize eref verir 
ki kendisiyle bu konuda mutab k z. Bize sözü var: “Ne zaman isterseniz 
Hocam! Âcizane orday m.” demi ti.

yi ki vars n z sevgili ozan m…
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1.5.4. Mustafa Uyar: H rka i erif Camii mam :
Sevgili Â k Kevserî’yi 2011 Ramazan ay n n yar s  bir Cuma gününde 
H rka i erif’i ziyarete geldi inde tan m t m. Son derece kibar, sayg l , 

mahcup, alçakgönüllü, nezaketli ve güler yüzlü bir insan olarak tan d m. 
il oldu unu sezdim ve kendisini çok sevdim. H rka

erifle ilgili bir “kaside” yazd n  söyledi ve bana uzatt . Kasideyi 
okudu umda çok duyguland m. Gerçekten H rka i erif’in nerden nas l 
geldi ini Sevgililer Sevgilisi Peygamberimizin Mirac n  mükemmel 
ekilde anlat yordu. 

O gün Cuma vaaz mda okumu tum, er Ramazan ay nda ve Kadir 
gecelerinde bu H rka i erif kasidesini okumay  adet edindim. Ömrüm 
oldukça H rka i erif Camiinde görev yapt m müddetçe okumaya devam 
edece im n allah Can m karde im Allah sana hay rl  uzun ömürler versin de 
hep böyle güzel tasavvuf a rl kl  faydal  eserler yapmaya devam edin

1.5.5. Sanat Arkada  Â k Erol Co kuno lu:
Â k Kevserî ile 1995’li y llarda kesi en sanat ve dostluk yolumuz bana 

yürekli onurlu bir ahsiyet sahibi ve gerçek bir karde  gerçek bir dost 
kazand rd . Yirmi y ll  a k n süreçte hiç ayr  dü medi yolumuz. Merhametli 
vakarl  vefal  itikatl  itibarl  yard msever vatan  bayra  için gözünü 
k rpmadan feda edebilecek vatanperver imanl ’  
haram lokmaya asla el uzatmayan örnek ki ili iyle güçlü sesi saz  ve 
derledi i eserleriyle de kendini gerek yurt içi gerek yurt d nda kan tlayan 
bir sanat ve gönül adam d r.

Kendisiyle yirmi y l  a k n arkada tan öte karde iz, Yüce Rabbim in all
ömrünü uzun ve bereketli k ls n ve karde li imiz ebediyete kadar sür
dileklerimle sayg lar m  sunuyorum

1.5.6. Artvin 08 Haber’de Â k Kevserî’yi Anlatan Yaz  (16.11.2013):
Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Edebiyat Toplulu u çok güzel bir 

asyona imza att lar.
“Â klar ve Â kl k Gelene i” program yla çok önemli bir unutulmu lu un 

fark ndal n  ya att lar. Genç arkada lar m z  kutluyorum. Gecenin en 
bilinçli ve onur konu u olan â klar ndan birisi üphesiz ki Â k Kevserî
Â k Engünî Â k Yoramo lu ve Â k Gülhanî ev sahibi olduklar  için onlar 
hakk ndaki dü üncelerimi daha sonraki günlerde yazaca m.

Â k Kevserî önemli hocalar  görmü , onlardan feyiz alm  bilinçli bir 
â k. Do aya, millî birlik ve beraberli e, do rulu a, sayg ya, se
zaman dikkat ederek dörtlüklerini söylüyor. Â k Kevserî
hâkimiyetiyle de farkl  bir duru  sergiledi. Â kl k gelene inin amac  
“Hakk’ , halk , sevgiyi, a k ” ak c  bir iir üslubu ile insanlara anlatmakt r. 
Â k Kevserî kendisini tan t rken, kendisiyle birlikte sahnede olan â k 
arkada lar n  her birisinin birbirinden de erli â klar oldu unu, onlar n 
aras nda bir eyler yapmaya çal aca n  söyleyerek alçak gönüllülük 
gösterdi.
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K NC  BÖLÜM
RLERE YAKINDAN BAKI

2.1. RLER N YAPISAL ÖZELL KLER
Türk halk iirinde tür ve ekil meselesinde türün içyap , dolay s yla konu; 

eklin de d yap  oldu u anla lmaktad r. lk bak ta türkü, a t destan gibi 
naz m ekillerini anlamayabiliriz. Bunlar n dizelerin say s  ve dizili i ile 
birlikte ezgileri de ekli belirler.

2.1.1. Naz m ekilleri: Türk halk iirinin tür ve ekli konusunda en fazla 
at fta bulunulan makale Dizdaro lu’nun “Halk iirinde Türler” adl  
makalesidir. Bu makalede divan iirine de de inilmi  ve buradaki naz m 
biçimlerinin de i mez kurallar  oldu unu; Türk halk iirinde ise böyle bir 
kural n olmad n  u ekilde izah etmektedir: “Cönklerde ko ma, semâî, 
destan türkü ba l klar n  ta yan parçalar s n rlar  kesin belirlenmi , 
düzenleri belli naz m biçimleri san lmamal d r. Cönklerde ko ma, destan, 
türkü, türkmani, varsa  diye adland r lan parçalar her zaman ayn  yap da 
de ildir. Yedi heceli bir parçaya ko ma, sekiz heceli bir parçaya da türkü 
denildi i görülmektedir. Bu nedenle halk iirinde naz m biçimleri de il, 
türler vard r.”4. Bu dü ünce Köprülü ve Boratav’ n dü üncelerini de 

Â k Kevserî iirlerini divani, düz ko ma, tecnis eki/sicilleme, beyit, 
destan, türkü gibi halk iiri türleriyle süslemi tir. Kevserî’nin iirlerini 
örnekleyerek buldu umuz naz m ekli ve naz m türlerini öyle 

2.1.1.1. Ko ma: Türk halk edebiyat n n en çok kullan lan naz m ekli 
olan ko ma, slamiyet öncesinde yaz lan ko uk türünün bir devam  olan 
ladinî Türk halk edebiyat  naz m biçimidir. Ko malar genellikle 7, 8, 9, 11, 
14, 15 ve 16’l  hece ölçüsü ile söylenir. En az 3 en çok 12 dörtlükten olu ur. 
Bu naz m biçimi Türk Dil Kurumu taraf ndan: “Sazla okunmak için hece 
ölçüsü ile yaz lm , ilk parças n n birinci, ikinci ve dördüncü dizeleriyle öteki 
parçalar n n dördüncü dizeleri birbiriyle, kalan dizeler de kendi aralar nda 
uyakl , konular  sevgi ve do a olaylar  olan bir halk iiri.”5

tan mlanm t r. 
Kevserî’nin iir dünyas  nda kulland  ko ma çe erini öyle 

                                                           
Öcal O uz. (1993) “Türk Halk iirinde Tür ve ekil Meselesi” Milli Folklor Dergisi, Say  19, 

Öcal O uz. (1993)
Hikmet Dizdaro lu. (1968) “Halk iirinde Türler”, Türk Dili (Türk Halk Edebiyat  

Özel Say s ), Say : 207, Aral k, s. 186
Türk Dil Kurumu Sözlü ü. (1988), Ankara s. 902.
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. Düz Ko ma: Dizdaro lu “Halk iirinde Türler” kitab nda Â k 
edebiyat  denilince akla ilk gelen ko mad r.” demektedir. Cem Dilçin düz 
ko man n tan m n  öyle yapmaktad r: “Halk edebiyat  naz m biçimleri 
içinde en çok sevilen ve kullan lan ko mad r.” Hece ölçüsünün (6+5) veya 
(4+4+3) durakl  kal b yla yaz l r. Dörtlük say s  3 ile 5 aras nda de i ir.
veya (4+3) kal b yla yaz lm  ko malar da bulunmaktad r. Bunlar n ko ma 
olarak gösterilmeleri de ezgilerinden ibar Kevserî’nin iirlerinde en 
fazla 11’li hece ile yaz lan ko malar bulunmakla birlikte, “8, 14, 15 ve 16’l ”
hece ile de yaz lan ko malara da yeteri derecede, yer verildi ini a da 
gözlemlemi  bulunmaktay z. Hece say s  bak m ndan en fazla yer verdi i
11’li hece ile yaz lan düz ko malardan u dörtlü ü örnek olarak verebiliriz:

Kimi borç ödemez tak p gidiyor, 
Kimi çivisini çak p gidiyor, 
Ömrümüzden zaman ak p gidiyor, 
Bitirmeden önce tevhide gel gel. 

. Soru ve Cevapl  (Müracâ’a) Ko malar an iirinde 
kar l kl  soru cevap eklinde ve kar s ndaki ki iyle ile konu mu  gibi 
söylenen veya yaz lan ko malard r. “Dedim-dedi”li iirler her konuda 
yaz labildi i gibi en fazla a k konular nda yaz lm  veya söylenmi  iirlerdir. 
Bu tarz iirlerle ilgili olarak Türkiye’de ilk çal may  yapan Hayrettin 
vgin’dir. Daha sonra yap lan bu çal malar içinde Dilek Batislam’ n

makalesi ve Ersen Dö meci’nin bitirme tezi bulunmaktad r.
k sm n n ayn  dizede bulundu u ko malar da vard r. Bu türlü ko mada 
sorulan ve söylenen ayn  dizede yar al r. Ayn  dizede “dedi”
“söyledi” kelimesi de yer alabilir. Klasik airlerin yazd klar  bu iirler, 
“müracaa” olarak adland r lmaktad r. Kevserî’de bu tarz iirden sadece bir 

“Â k Kevserî’ye Dair”  iirde görebilmekteyiz:

Dedim ey Kevserî yapt n m  hata, 
Dedi bir kez girdik biz bu sanata, 
Bir elinde saz  birinde çanta, 
Arkas ndan çeke çeke yürüdü. 

. Sadece “Dedim”li iirler: Bu tarz iirler Türk Halk iirinde 
fazla bulunmamaktad r. Dörtlüklerde ilk üç dizede denilen; son dizede de 
kar  taraf n yapm  oldu u olumlu veya olumsuz davran lar  anlat l r. 

                                                           
Hikmet Dizdaro lu. (1968)
Cem Dilçin. (1992), Türk iir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yay nlar , Ankara, s.305
Cem Dilçin (1992)

), “Divan iiriyle Halk iirinde Ortak Bir Söyleyi  Biçimi(Müracâ’a- 
Dedim-Dedi),

Do an Kaya. (2014), Türk Halk Edebiyat Kavramlar ve Terimleri Sözlü ü, Ankara 3. Bask , 
Akça  Yay nlar , s. 231.
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Kevserî’nin iirlerinde kulland  “dedim” kelimesi dizenin ba nda sonunda 
veya ortas nda olabi

Ona dedim yüre imi da latma, 
Ona dedim el kolumu ba latma, 
Ona dedim yeter art k a latma, 
Ona dedim gözya m  silmedi. 

. Zincirleme (Zincirbent) Ko ma: Bentlerin dördüncü dizesinin 
uyakl  sözcü ü bir sonraki dörtlü ün ilk dizesinin ba nda yinelenen ko ma 

rleme ko ma iir eklinden hareketle kimi airler 
zincirleme divan yahut zincirleme satranç tarz nda iirler yazm t r. Â k 
Kevserî’nin iirlerinde de bu tarz ko malara rastlan lmaktad r. “Yayla 
Zaman ” adl  iirinden u örne i verebiliriz:

Karlar eriyince co ar dereler, 
Da l r yürekte bütün kederler, 
Çobanlar da lara sürü güderler, 
Yava  yava  ba lar nevbahar senin. 
 
Nevbahar gelende çimenler kaplar, 
Hasretlik ba r ma hançeri saplar, 
Sevdice im senden yemlikler toplar, 
Gezer geçer üzerinde yâr senin, 

“divani”sinde de “yaman” kelimesi ile zincirleme örne ini 
çok güzel vermi tir:

Tufan  koparanlar n arkas  i man ç kt , 
Baz  çocuklar okudu kültüre dü man ç kt , 
Belki dedik adam olur beklenti pi man ç kt , 
Umutlar m z y k ld  halimiz oldu yaman. 
 
Yaman oldu hallerimiz çevrede akrep y lan, 
Deccal gibi düzenbazlar uydurur bin bir yalan, 

öyle etrafa bak nca mal  ettiler talan, 
Yetim hakk n  yediler onlar vicdan  noksan. 

. Muhammes Ko ma:
hece ile yaz lan mummesler de vard r. Kafiye dizili i de 

de i ebilir. Bilinen kafiye dizili i aaaaa/bbbbba olsa da Kevserî bunun 
d na ç km  ve aaabb/cccbb emas n  kullanm t r:
                                                           

Cem Dilçin. (1992)

Do an Kaya. (2014), 
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Dünya hayat  yaln z, bir zevkten ibarettir, 
Gafil olup aldanma, sonu bir felakettir, 
Kurtulu un tek yolu, sadece ibadettir. 
Ölüm vakti ans z n, bir gün gelip çatmadan, 
Azrail mühlet vermez, afak bile atmadan. 
 
ki cihan serveri Sultan bizi kurtar r, 

Hakk’ n ulvî kelam , Ku’ran bizi kurtar r, 
an öhret fayda vermez, iman bizi kurtar r. 

Uyan gafletten uyan, ecel demi tatmadan, 
Ömürdeki son güne , ebediyen batmadan. 

Yedekli Dörtleme: Dörtlemeye bir ya da iki dize getirilere
olu turulmu  iirlerdir. Bu tarz ko mada metni olu turan ana dörtlükler kendi 
aralar nda kafiyelidir. Kevserî’nin iirlerinde bu örne e rastlamaktay z. 

iirlerindeki yedekli dörtlemelerdeki fark ise devaml  tekrar eden be inci 
dize ile dördüncü dizenin kafiyeli olu udur. Bu da Â k edebiyat nda az 
rastlan lan bir kafiye emas d r: 

Bir meniden halk etti mayas n  besledi, 
zan-i fikir verdi kimyas n  besledi, 

R z k ile beraber dünyas n  besledi. 
Gel nankörlük eyleme u köprüden geçmeden, 
Akl n  ba na al bu diyardan göçmeden. 
 
Ömür hep böyle gitmez velâkin biter hayat, 
Gerisi bir hikâye kimse olmad  abat, 
Tevhidin âlemine pervaz vursun çift kanat. 
Göçmen ku lar  gibi buralardan uçmadan, 
Akl n  ba na al bu diyardan göçmeden. 

. Tecnis Ko ma: Arapça yapma, iki manal  söz anlam nda 
kullan lan bu kelime, tüm kafiyeleri cinasl  olan iir demektir. Genellikle 11 
heceli olmakla beraber 8 heceyle de tasnif yap lmaktad r. Bunlar “Ayakl  
tecnis, Cigal /yedekli tecnis, Gerayl  tecnis, ayakl  tecnis, Lebde mez 
c gal …” irçok isimlerle tan mlanabilir. Â k Kevserî de tecnis ko may  
ba ar yla uygulayan â klar m zdand r.

Fikir felsefemi oku arkada , 
Akabinde elli yaz p yüz getir. 
Kalbime saplama oku arkada , 
ster bedenimde deri yüz getir. 

                                                                                                                             

Do an Kaya. (2014), 
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2.1.1.2. Satranç: Aruz ve hece vezni ile yaz lan, taktileri veya duraklar  
satranç tahtas  düzeninde olan iirlere verilen add r. Hece vezni ile yaz lm  
satrançlar 8, 10, 12, 14, 16, ve 20 heceli olabilmektedir. 16’l  hece ile 
yaz lanlar bu kal ba daha fazla uyum göstermektedir. Türk edebiyat nda bu 
tip iir örneklerinin ilkine, hükümdar Babür’ün divan nda rastlamaktay z.
Bu iirin bir k sm  cönklerde “vezn-i aher” ba l  ile yaz lm t r. Asl nda 
bunlar satrançtan ba ka bir ey de ildir. “Vezn-i aherl” “satranç”
ba l  alt nda de erlendirmek gerekir. En önemli özelli i her dize 
duraklar n n e it parçaya bölünmesi ve duraklar n s ras yla yukar dan a a ya 
okundu unda ayn  sözlerin tekrar ortaya ç kmas d r. Bu 

1-2-3-4 
2-3-4-5 
3-4-5-6 
4-5-6-7 

eklindedir. Â k Kevserî de satranç eklinin en güzel örne ini vermi tir, 

Güzel senden, ayr lamam, hasret beni, yakar geçer, 
Ayr lamam, hasret beni, gözya lar m, akar geçer, 
Hasret beni, gözya lar m, u gönlümü, y kar geçer, 
Yakar geçer, akar geçer, y kar geçer, ezdin beni. 

Türk halk iirinde aruz ölçüsüyle düzenlenmi  olan iirler 
de vard r. Bunlar aruz vezninin “fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün" kal b  ve 15 
hece ile düzenlenir. Halk iirinde hece ölçüsünün 8+8, toplam 16’l  hece 
kal b yla da yaz labilir. iirlerini heceyle ortaya koyan halk airleri zaman 

n aruz vezni ile de iirlerini ortaya koymu lard r. Bunda, bir bak ma 
kendilerini hor gören divan airlerine kar  güçlerini gösterme kayg s n n 
önemli rolü olmu tur. Ayr ca “ayakl  (yedekli) divan” biçimi de vard r.  
Bunlar zaman içinde Divan edebiyat n n Halk edebiyat na etkisiyle yerini 
alm t r. Halk edebiyat nda “divani” ad yla an lan bu iirler, aruz vezniyle 
yaz lmam t r. 8+7 veya 8+8 durakl  hece ölçüsüyle yaz lm t r. Kevserî’de 
bu örne e rastlamaktay z.

Azerbaycan’da tespit edilmi  “növler”e lm  iir örneklerine ve di er 
ara t rmac lar n görü lerine de yer verilerek incelenen iir türleri içerisinde 
“tecnis, rubai, ko ma müstezat, divani, muhammes…”

                                                           
Do an Kaya. (2014), age., s. 685.
Do an Kaya. (2014), age., s. 686.
Do an Kaya. (2014), age., s. 686.
Do an Kaya. (2014), age., s. 685.
Öcal O uz. (1992), “Bakü’de Yay nlanan Bir Kitap ve Â k iirinde ekil, Tür ve Makam 

Meselesi”, Milli Folklor, Say  15, Ankara,  s. 12.
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Divani türü iir söyleme konusunda gerek ülkemizde gerek Azeri sahas nda 
Â k enlik en tan nm lar d r. Onun Latif ah hikâyesi halk â klar  
taraf ndan söylenmekte ve sevilmektedir. Â k Kevserî Kaz m Karabekir 
Pa a’y  anlat rken sadece bir tane 16’l  heceyle olu an “divani” tarz n  
kullanm t r:

Asla dü medi zillete, Kaz m Karabekir Pa a, 
Gönül vermi ti millete, Kaz m Karabekir Pa a, 
Ba lanm t  hakikate, Kaz m Karabekir Pa a, 
Anadolu’da kükremi , halk hiç dü medi tela a. 

Kevserî’nin 15’li hece ile yazd  birçok “divani”si bulunmaktad r. 
Bunlara örnek olarak sadece Peygamber Efendimizi öven “Naat” iirini 

ki cihan efendisi, yaln z vefa sendedir, 
Hicret ettin Medine’ye her insifa sendedir, 

efaatine muhtac z, derde derman penâh m, 
Kurtulu a mazhar olmu , bütün ifa sendedir. 

Kevserî’nin söylemi  oldu u divanda kendisine has bir üslupla ve ad na 
“Kevserî Divani türü” ad  vermi tir. Bu divanda Kevserî mahlas ismini ilk üç 
dizenin sonunda söylerken dördüncü dizenin ba nda ilk s raya alm t r. 
Böylece kendine has bir tarz yaratm t r:

 
nsanlara hor göz ile bakma sak n Kevserî, 

Bo  i leri sen kafaya, takma sak n Kevserî, 
Gel faydas z yoku lar , ç kma sak n Kevserî. 
Ey Kevserî pansuman et yaralar  sar ba la, 
Gönüllere saraylar kur, y kma sak n Kevserî. 

Â k edebiyat nda yayg n olarak kullan lan naz m 
birimi dörtlüktür. Ne var ki, muhtelif zamanlarda muhtelif vesilelerle farkl  
naz m birimleriyle de yani be li, alt l , yedili ve daha fazla m sradan olu an 
bentlerle de yaz l p söylenmi tir. Bu iirleri yazan veya söyleyen ki iler, 
yazm  olduklar  dört dizenin d nda be li, alt l  yedili, sekizli… dizelere de 
ba vurmaktad r. Ba vurulan naz m ekillerinden biri de “sicillimed
“Sicilleme” “ eki” ad  verilen bu halk edebiyat  naz m ekliyle ilgili 
olarak Do an Kaya: “Sicillemeler, bugüne kadar eki ismiyle birlikte 
mütalaa edilmi lerdir. eki Kuzey Azerbaycan’da bir beldedir, di er ad  da 
Nukha’d r. nceledi imiz iir eklinin, sözünü etti imiz yöreden etrafa 

                                                           
Ç d rl  Â k enlik, Diyarbak r, Dicle Üniversitesi E itim Fakültesi 

Yay nlar , s.43.
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yay ld  için bu adla öhret buldu u ileri sürülmü tür.”
Ç ld rl  enlik, Ka zmanl  Cemal Hoca, Mikây l Azafl , Ka zmanl  H fz  ve 
Posoflu Müdamî, sicillemeleri farkl  özelliklere sahiptir. Kafiye düzeni 

aaaaaaaaaaaa, bbbbbbbbbbaa, ccccccccccaa,  
aaaaaaaaaaba, ccccccccccca, ddddddddddda  
aaaaaaaaaaab, cccccccccccb, dddddddddddb 
aaaaaaaaaa, bbbbbbbbaa, ccccccccaa  
 

eklinde s ralan r.
Sicillemeler en az on m sradan olu ur. K smen divan iiri “Terci-i 

Bend”e benzer. lk bentte, bütün m sralar ayn  kafiye ile kafiyelenir. 
Bentlerin son m sra  veya son iki m sra  ise ilk bentle ilgili olarak kafiyelenir. 

10 May s 2014 y l nda LESAM’ n düzenlemi  oldu u “Türk Halk 
Edebiyat nda ekileme (Sicilleme) Gelene i” Program nda Hayrettin vgin  
“ ekileme (sicilleme) bir iir türü müdür? Bir iir biçimi midir? Halâ 
aç kl a kavu mu  de ildir. Do u Anadolu, özellikle Kars yöresi â klar  
taraf ndan kullan lm t r. Çok yayg n olarak kullan ld n  söylemenin 
mümkün olmad n  çünkü bu iir söyleyi inin oldukça zor oldu unu ve 
ustal k isteyen bir beceri i i oldu unu ” söylemektedir. 

Bu konuda ilk defa Ensar Aslan bahsetmi tir. Kitab nda eki/sicillemeleri 
anlat rken unlar  söylemektedir: “Azerbaycan eki (Nukha) airleri 
taraf ndan düzenlenip söylenerek oradan yay lan bir deyi  türüdür. Bizde 
sadece Kars ve yöresi â klar  taraf ndan kullan lan, söylenmesi güç ve 
ustal k isteyen bir türdür. Kars’ta Ç ld r Terekemeleri “ eki”, Kars yerlileri 
ise “Sicilleme” ad n  verirler. De i ik say daki bentlerden olu ur. 
Bentlerdeki dize say s  da de i ik olabilir. iirdeki dize say s n n çoklu u, 

eki’nin önemini ve güçlü ünü gösterir. Bu türün en belirgin özelli i her 
bendin dizesinin birbiriyle kafiyeli olmas d r. Ayr ca ilk bendin birinci dizesi, 
kendinden sonra gelen dizelerle kafiyeli oldu u gibi, öteki bentlerin son 
dizeleri ile de kafiyelidir.”

Elimizde pek çok örnek olmas na ra men sicilleme konusunda bugüne 
Ramazan Çiftlikçi’nin çal mas  d nda maalesef ayr nt l  bir bilgi 

ortaya konulamam t r. Mevcut bilgilerde ise, birbiri ile çeli en ifadeler yer 
almaktad r.

Yapm  oldu umuz çal mada Â k Kevserî’ye ait üç tane sicilleme 
örne i bulunmaktad r. Bunlar “Gönül Sofran , Kimi ve Gönül” iirleridir.
                                                           

Kaya, Do an. (200 “Â k Edebiyat  iir ekillerinden Sicilleme Üzerine Dü ünceler”
stanbul, Â k Edebiyat  Ara t rmalar , s.

Kaya, Do an. (2

Ramazan Çiftlikçi. (1994) “Türk Saz iirinde bir Tür: Sicilleme ( eki)”, 

Do an Kaya. (200
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sicillemeler, uzun oldu u için sadece metinler k sm nda vermeyi uygun 
gördük.

2.1.1.5. Müsebba: Bentleri yedi m sradan olu an ve Divan edebiyat nda 
pek fazla kullan lmayan naz m biçimidir. Divan iirinde kafiye dizili i ise,

“a a a a a a a / b b b b b a a / c c c c c a a…” eklindedir.
Kevserî bu kafiye dizili inin d na ç km t r. Vermi  oldu u müsebba 

örne inde kafiye dizili i,
“a a a a a b b / c c c c c b b / d d d d d b b…” eklindedir.

Â k Kevserî’nin yazm  oldu u müsebba örne i naat türündedir
Peygamber Efendimizi öven naat nda yedi dizeden olu an 

t r. Bu bentlerden sadece birini örnek olarak vermek istiyoruz:

Y l be  yüz yetmi  bir de, belli oldu künyesi, 
Melekler saf tutmu tu, nurland  tüm bünyesi, 
Bütün be eriyettin, ayd nland  dünyas , 
K r ld  cehalettin, zulmetin kir aynas , 
Kâinat ereflendi, döndü çark n gönyesi. 
Te rif etti cihana, ya Muhammed Mustafa, 
Can kurban olsun sana, Ya Muhammed Mustafa. 

2.1.2. NAZIM TÜRLER : Naz m türleri denilince akl m za konu 
r binan n d  yap s na ekil, içindekiler ise konuyu yani türünü 

olu turur. Kevserî her konuda iir yazm t r, diyebiliriz. Bu konular iirlerin 
muhteva Özellikleri k sm nda teferruatl  bir ekilde verilmi tir. 

Ahenk, kula a ho  gelen, pürüzsüz ho  
söz. Çe itli kelime gruplar n n fazlal  ve ibarelerin uzunlu u, ifadeleri 
zevksiz ve s k c  hale getirir, ak c l ktan al  kor. Aliterasyonlar, asonanslar, 
ses taklitleri, fikri, hissi ve hayalî ça r mlar ifadeye zenginlik katar.

nk bir ba ka deyi le ifadeye zenginlik katar ve bundan dolay  iirde çok 
önemli unsurlardan biridir, diyebiliriz. Ahengi belirleyen unsurlar; 
vezin/ölçü, ayak, kafiye ve redif, durak, tekrarlamalard r.

Frans zca bir kelime olan “assonance” kelimesi yar m 
kafiye; her dizenin sonuna gelen, ayn  aksan  veren ünlünün ondan sonra 
veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama anlam ndad r. 
K saca iirdeki benzer ünlü harflerin tekrar edilmesidir. Ziya Osman Saba u 
beytinde asonans n en güzel örne ini vermi tir:

Neysen sen, nefes sen, neylersin neyi 
Neyzensen, nefessen, neylersin neyi e harfi 

                                                           
Do an Kaya. (2014), 
TDK Sözlük
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Â k Kevserî “ çinmi ” adl  iirinde “i” sesi ile çok güzel asonans örne i 
vermi tir: 

stisna ir ad  ister i tihar, 
fsad  istemez izhar istikrar, 
fritin i leri isnat itibar, 
ftira ihanet i fal içinmi . 

Bir iirde ya da düzyaz da ahenk yaratmak amac yla 
ayn  ünsüzlerin tekrar edilmesine denir. Â k Kevserî’nin “Gerekir” iirinde 
“m” ünsüzü ile çok güzel bir “aliterasyon” örne i vermi tir:

Mütecaviz olmu  mü kül k l yor, 
Müteenni gerek mü tak buluyor, 
Mütareke bitmi  mü ted oluyor, 
Mükerem bab nda müfid gerekir. 

2.1.3.3. iirlerin Ölçü Sistemi (Hece ve Duraklar): iirde esas al nan 
birim. Klasik iirde “aruz” halk irinde “hece” ölçüsü esas al n r. Hece, 
manas  olsun olmas n, kelime telaffuz edilirken a zdan ç kan sada 
parçalar na denir. Her millet için tabii vezin hece veznidir. iiri 
güzelle tiren unsurlardan biri olan ölçü kelimesine kar l k, bazen de “tart ”
özü kullan lm t r. Hece ölçüsü dedi imizde ise dizelerdeki hece say s n n 

e itli i akla gelir. Bir iirde ilk hece kaç heceden olu uyorsa, ondan sonra 
gelenler de ayn  say da olmal d r. Millî veznimiz 5 ile 16 hece aras nda 
de i mektedir. Hece say s  az
kullan lanlar ise 7, 8, 9, 11 ve 14’lü hecelerdir. Durak ise hece ölçüsüyle 
yaz lm  iirlerde ölçü kal plar  içinde durma yerleri olarak tan mlanabilir. 
Klasik iirde “aruz” halk irinde ise “hece” ölçüsü esas al n r. iiri 
güzelle tiren unsurlardan biri olan ölçü kelimesine kar l k, bazen de “tart ”
sözü kullan lm t r. Hece ölçüsü dedi imizde ise dizelerdeki hece say s n n 
e itli i akla gelir. Bir iirde ilk hece kaç heceden olu uyorsa ondan sonra 

er de ayn  say da olmal d r. Millî veznimiz 5 ile 16 hece aras nda 
de i mektedir. Hece say s  az olan dizelerde durak bulunmayabilir.
kullan lanlar ise 7, 8, 9, 11 ve 14’lü hecelerdir.

                                                           
Türk iirlerinin Vezni (Haz.: Cemal Kurnaz), Akça  Yay nlar , 

Do an Kaya. (2014), ag
Türk Halk Edebiyat na Giri , stanbul Kitabevi Yay nlar , s. 89.

TDK Sözlük
Do an Kaya. (2014), age., s. 649.
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Â k Kevserî, iirlerinde 7, 8, 11, 14, 15 ve 16’l  hece kullanm t r. Baz  
dizelerinde hece say s n  tamamlamak için “Karacao lan” da oldu u gibi 
“Karac’o lan” “nasibini” “nasibin” kelimesini kullanarak 
k saltm t r. Bu durum tüm halk airleri için geçerlidir diyebiliriz.

Kevser’inin iirlerini hece ve duraklar na göre öyle inceleyebiliriz:

-7 Heceliler: Sadece bir tane 7 heceyle ve mani ekliyle yaz lan iirini 
görmekteyiz.

Kev-se-rî / çek-mez cefa
Sen bi-ze / oldun deva

e-ref-len-di / kâ-i-nat
Ya Mu-ham-met / Mus-ta-fa

Görüldü ü gibi mani ekliyle yaz lan iirler, (3+4) veya (4+3) durakl  
olabilmektedir. 8, 9, 10, 11, 14, 15 ve 16’l  hece ile yaz lanlarda bu 
de i kenlik söz konusu de ildir.

-8 Heceli Semailer: Kevserî’nin iirleri içerisinde 14 dört semai 
bulunmaktad r. 4+4 5+3 durakl d r.

Ka-t -la-y m / yol-da -la-ra,
Me-yil ver-dim / s r-da -la-ra,
Nef-si-mi a-l p / ta -la-ra,
Çal be-ni dur / ey-len ey-len.

-11 Heceliler: iirlerin 4  Baz  dizelerde 4+4 ve 6+5 
kla yaz lm t r.

Ni-ce ko-ca / a- aç-la-r  / de-vir-di
Or-ta-l -  / ha-ra-be-ye / çe-vir-di,
Ne bul-duy-sa /sü-rük-le-yip / sa-vur-du,
E-sin-ti-ye uy-dum / rüz-gâr se-sin-de.

-14 Heceliler: Kevserî’nin 1 iiri 14 hecelidir. Bu iirlerin baz lar nda 
7+7, baz lar nda ise 8+8 heceli durak kullan lm t r:

Kâ-i-na-t  ya-rat-t n / su ha-va gü-ne  ver-din
n-san-la-r  ya-rat-t n / a-k l ver-din ba  ver-din,
ü-kür el-ham-dü-lil-lah / yok-tan var e-den Al-lah,

La i-la-he il-lal-lah / ü-kür el-ham-dü-lil-lah.

Ki-mi-le-ri dü -mü  i-di / ma-kam mev-ki pe- i-ne,
A-k l er-mez bö-bür-le-nip / yol-da-ki gi-di- i-ne,
Va-de ye-tin-ce Az-ra-il / ge-lir çö-ker dö- ü-ne,
He-nüz ar-zu-lar bit-me-den / ha-ya-t n bi-ter bir gün,
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-15 Heceliler: Kevserî’nin 8 iiri 15 hecelidir. 8+7’li
yaz lm t r:

-ki ci-han e-fen-di-si, /y al-n z ve-fa sen-dedir,  
Hic-ret et-tin Me-di-ne’-ye / her in-si-fa sen-de-dir,  

e-fa-a-ti-ne mu-hta-c z, / der-de der-man pe-nâ-h m,  
Kur-tu-lu- a maz-har ol-mu , / bü-tün i-fa sen-de-dir.  

-16 Heceliler: Kevserî’nin 5 iiri 16 hecelidir. 8+8’li
yaz lm t r:

As-la dü -me-di zil-le-te, / Ka-z m Ka-ra-be-kir Pa- a,  
Gö-nül ver-mi -ti mil-le-te, / Ka-z m Ka-ra-be-kir Pa- a,  
Ba -lan-m -t  ha-ki-ka-te, / Ka-z m Ka-ra-be-kir Pa- a,  
A-na-do-lu’-da kük-re-mi , / halk hiç dü- me-di te-la- a.  

Kafiye Örgüsü, Türleri ve Redif: Kafiye veya uyak, iird
dizelerin sonunda tekrarlanan ve ayn  sesi veren hecelerin benze mesidir.
Redif ise iirde uyaktan sonra ayn  ekilde tekrarlanan ayn  anlamdaki kelime 

“Her millet için tabii vezin, hece 
veznidir. Kafiyenin âhengi ibtidaîi milletlerin samias n  ok ad  için iir 
ibtidalar  mevzun de il, müseccâ sözlerdi.”38 demektedir. Dolay s yla aruz 
vezninin sonradan olu tu una dikkat çekilmi  ve bütün toplumlar n da 
sonradan ö rendi ini, dolay s yla millî olmad  anlat lm t r.
iirde kafiyeden sonra tekrarlanan ayn  anlamdaki kelime veya ek

tan mlanabilir.
2.1.3.4.1. Kafiye Örgüsü: olarak de erlendirilen ses 

benzerliklerini harf yard m yla göstermeye, “kafiye örgüsü veya kafiye 
emas ” “a b c d” gibi harflerle gösterilir. 

Birbiriyle kafiyeli olan dizeler ise ayn  harfle gösterilir. Kafiye örgüsü naz m 
biçimiyle ilgilidir. Bu biçimler iirlerin ekilsel niteli ini gösterir. 

Kevserî’nin iirleri bulunan kafiye dizili leri, halk iirinde en fazla 
kullan lan ko ma ekline uymaktad r. iirleri kafiye örgüsü bak m ndan öyle 

-Çapraz Kafiye Örgüsü: Bir dörtlükte birinci dize ile üçüncü dizenin, 
ikinci dize ile de dördüncü dizenin kendi aras nda kafiyeli olmas na “çapraz 
uyak (kafiye)” denir. Çapraz uyak, “abab” eklinde gösterilir. Kevserî en 
fazla çapraz kafiye kullanm t r.

Bir kas rga gibi ba mdan esti,  
Sordu ald  gitti gurbet rüzgâr .  
Uslanmaz e lenmez nefesim kesti,  
Vurdu ald  gitti gurbet rüzgâr .  

                                                           
TDK Sözlü ü. (1988)
TDK Sözlü ü. (1988) age., s. 1219.

TDK Sözlü ü. (1988)
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-Mani eklinde Olanlar: “aaba” dizili inde olan bu kafiye emas n  
Kevserî birçok iirinde kullanm t r.

 
Sahte âlimin ilminden bizleri uzak eyle,
Düzenbaz n eleminden bizleri uzak eyle,
Hakk’  inkâr edenlerden sana s nd m Ya Rab.
Yanl lar n kaleminden bizleri uzak eyle.

-Serbest Kafiye: iirin ilk dörtlü ünde sadece ikinci dördüncü dizelerin 
kafiyeli olmas  durumudur. Di er dizeler ba ms zd r. “abcb” örgüsünde

Dünya bizleri konu tu
Eller Çanakkale dedi
Edirne’den Ardahan’a,
ller Çanakkale dedi.

-Sarma Kafiye: Bir dörtlükteki birinci dize ile dördüncü dizenin kendi 
aras nda, ikinci dize ile de üçüncü dizenin kendi aras nda kafiyeli olmas na 

“abba” eklinde gösterilir. iirlerinde 
çapraz kafiye bulunmamaktad r. Kevser’inin iirlerinde sarma kafiye 
bulunmamaktad r.

Kevserî yukar da anlat lanlar n d nda farkl  kafiye emalar  da 
kullanm t r. A a da verilen örnekte ilk dörtlükte verilen kafiye emas  di er 
dörtlüklerde de ayn  ekilde devasam etmektedir. 

Kâinat  yaratt n su hava güne  verdin,
nsanlar  yaratt n ak l verdin ba  verdin,
ükür elhamdülillah yoktan var eden Allah,

La ilahe illallah ükür elhamdülillah.

Gayret verdin i  verdin r z k verdin a  verdin,
Yiyip ya amak için çene verdin di  verdin,

ükür elhamdülillah yoktan var eden Allah,
La ilahe illallah ükür elhamdülillah.

 
Kafiye Türü ve Redif: Kafiyeler tam, yar m, zengin ve cinasl  

kafiye olarak tasnif edilebilece i gibi bunlara ek olarak çeyrek kafiyeyi de 
verebiliriz. Çeyrek kafiye ç kaklar  birbirine yak n olan seslerle meydana 

“ , ç”, n, l, r”, “z, s”, “ , v” p, t”
Bu sesler her ne kadar yar m kafiyeye dâhil edilse bile çeyrek kafiye olarak 
da adland r labilir. Kevserî’nin iirlerinde bu tarz çeyrek kafiyeye 
rastlamamaktay z. 

                                                           
Do an Kaya. (2014), age., s. 249.
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-Yar m kafiye: Ünlü, ünsüz veya vokal, konsonant aranmaks z n sadece 
tek ses benzerli ine dayanan kafiye çe ididir. A a daki dörtlükte “ç”
yar m kafiye yap lm t r. “-ersen bir gün”

Ey Â k Kevserî ge-ç-ersen bir gün, 
Ecel erbetini i-ç-ersen bir gün, 

u fan  dünyada gö-ç-ersen bir gün, 
Sevenlerin tutar üç gün yas n . 

-Tam kafiye: Dörtlükte iki ses benzerli ine dayanan kafiyelerdir. Tam 
kafiyeler tan mlan rken bir ünlü bir ünsüz art n n aranmas  tamamen 
yanl t r. Kafiye “rd, rk, ng…” gibi seslerle de yap labilir. Di er taraftan bir 
dörtlükte “ , î, â” seslerinden sadece biri benze iyorsa tam kafiyeyi 
olu turur. Çünkü inceltme i areti olan sesler iki ses olarak görülür. A a da 
verdi imiz örnekte ise bir sesli bir de sessiz harften olu an “-ir”

“ini” sesi rediftir. Kevserî en fazla bu kafiye tarz n  kullanmay  
tercih etmi tir.

 
Kalle  yi it olmaz göster bir-ini, 
Yüz bin sabun y kayamaz kir-ini, 
K rd k esarettin kör zincir-ini, 
Yi itleri ön tarafa kald rd k. 

-Zengin kafiye: iki sesten fazla olan seslerin benze mesidir. Burada 
inceltme i areti alan sesleri iki ses olarak kabul etmemiz gerekti ini d
unutmamal y z. Kevseri’nin bir semai iirinden verdi imiz bu örnekte de “-
eng” “-i”

Bulunmaz gönlümün dengi, 
Söndü gitti soldu rengi, 
Ecel ku lar n ahengi, 
Öter gider bu âlemde
 

Zengin kafiye içerisinde bulunan tunç kafiyeye de Kevserî’nin birçok 
iirinde iirlerin maktay z. A a daki dörtlükte “Mara  ve ar ”

kelimelerinde tunç kafiye bulunmaktad r.

Birlikte yapm z savunma mar , 
Güç al p kükremi  inletmi  ar , 
Ermeni çetesi Ruslara kar , 
Do uda ün vermi  Ardahan halk . 

Birçok kitapta, tunç kafiyenin zengin kafiye içerisinde yer ald n  
söylese de baz  dizelerin sonunda bulunan “avlusu, su” ve “güzel, el”
kelimelerin de tunç kafiyeye dâhil edilmesi gerekti i kanaatindeyim.
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-Cinasl  Kafiye: Cinas veya tecnis, yaz l lar  ayn , anlamlar  farkl  olan
kelimelerle yap lan kafiye çe ididir. Divan iirindeki tevriye ile 
kar t r lmamal d r. Çünkü tevriyede bir kelimenin birden çok anlam ta mas  
söz konusudur. Kevserî cinasl  kafiyeyi en iyi kullanan â klar m zdan biridir. 
Birçok iirinde cinas kullanm t r. Örnek olarak verilen, a a daki dörtlükte 

“umman” kelimesi üç farkl  anlamda kullanmaktad r.

Do ru mu her eyi dostlardan umman? 
Uzak ülkelerdir Yemen’le Umman, 
çine dalmas  derindir umman, 

Dibinden mercan  topla yüz getir. 

Kevserî “Bahar Zaman , Hey Vah Hey” iirlerinde üç kafiye; “Mevsim”
iirlerinde ise yine ayak k sm nda iki kafiye kullanm t r Bu da Â k iirinde 

ne denli usta oldu unu göstermektedir:

Çok ükür bu y lda yaza ula t k, 
Ömrümüz k  verdi geçti bir mevsim. 
Hayat n kutbunda zora al t k, 
Çokça o i  yordu geçti bir mevsim. 
 
Yükünü yükledi kervan yürüdü, 
Kimler geldi geçti devran yürüdü, 
Pe inden ko tuk da zaman yürüdü, 
Bak bu gidi  vurdu geçti bir mevsim. 

Bu iirde “k , i  gidi ” le ayr ; “vur ve yor” kelimeleri ile ayr  bir kafiye 
düzeni geli tirmi tir. 

imdi bizim köyde bahar zaman , 
Ko sak da var sak ilden illere. 
Derelerin sesi çiçek çimeni, 
Ta sak da kar sak selden sellere. 
 
Hasret bizde sitem bizde dert bizde, 
A a bizde yi it bizde mert bizde, 
Muhabbet ehlisi olan fert bizde, 
Co sak da yar sak halden hallere. 

Bu iirde “ta sak, co sak, ko sak” “kar sak, yar sak, var sak” “illere 
sellere hallere” üç farkl  kafiye kullanm t r. Ayn  
özelli i “Hey Vah Zaman” iirinde de görmekteyiz.

Sonuç olarak Kevserî iirlerinde kafiye çe itlerini ustal kla kullanm  ve 
di er â klarda gördü ümüz kafiye hatalar  en aza indirilmi tir, diyebiliriz. 
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Â k iirinde genellikle ilk dörtlü ün ikinci dizesinde ba lat lan ve 
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 
göre “ayak” “gerçek kafiye” “ana uyak”

Ayaklar, kafiyelerinin özelliklerine göre tek ayak ve döner ayak olmak 
üzere ikiye ayr l rlar. Kafiye derecelerinin zorlu una göre de geni , ayak, dar 

ve kapan k ayak olmak üzere üçe ayr l rlar.
Kevserî iirlerinde kafiye özelliklerine tam ve döner ayaklar  ba ar yla 

uygulam t r. Bu “ayaklar”, dizin halinde verilmi tir.

2.1.4. ANLATIM ÖZELL KLER
2.1.4.1. Dil Yap s : Kevserî’de dil yap s n  irdelerken söz varl , cümle 

yap s  ve konu ma dili unsurlar yla birlikte ele al nmas  kanaatindeyim. 
2.1.4.1.1. Söz Varl : Â k edebiyat nda yer alan airler, kulland klar  söz 

varl n  önce ailesinden sonra da yeti mi  oldu u çevreden al rlar. Bu dil 
nra varsa e er, ustas ndan duymu  oldu u kelimelerin anlam n  

ö renerek iirlerinde kullan r. Kevserî de yirmi dokuz ya na kadar 
bulundu u köy ve ilçe hayat nda birçok airi okumu  ve onlar n iirlerinde 
duydu u kelimeleri ö renmi tir. Dinî inanc na sahip
oldu u için Hac görevini de tamamlam  bir insand r. Yazm  oldu u dinî
tasavvufî iirlerinin birço unda gördü ümüz kadar yla zengin bir söz 
da arc na sahiptir. Yazm  oldu u “Gerekir” iirinde insanlara nasihat 
ederken söz da arc n n ne kadar zengin oldu unu u örnekle anlatabiliriz:

 
Mütehass s derde müstesna çare, 
Mütevekkil mü fik mür id gerekir. 
Müteakip kimse marifet yere, 
Mütalaa mümtaz mürid gerekir. 
 
Mütecaviz olmu  mü kül k l yor, 
Müteenni gerek mü tak buluyor, 
Mütareke bitmi  mü ted oluyor, 
Mükerem bab nda müfid gerekir. 
 
Müteessir oldu Kevserî inan, 
Mütevaz  arzu münevver mekân, 
Müteveccih etim Hakk’a her zaman, 
Müdam kalbimizde mukid gerekir. 

Yukar daki iirde kullan lan “mütehass s, müstesna, mütevekkil, mü fik, 
mür id, marifet, müteakip, mütalaa, mümtaz, mürid, mütecaviz, mü kül, 
müteenni, mü tak, mütareke, mü ted, mükerem, bab nda, müfid müteessir 
                                                           

Do an Kaya. (2014), age., s. 127.
Dilçin. (1992), 

Do an Kaya. (2014), age., s. 129.
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mütevaz , münevver, müteveccih, müdam, mukid “ kelimelerinden anla ld  
üzre, Kevserî’nin zengin bir söz da arc  vard r diyebiliriz. 
Sevgi, güzellik, gurbet, hasret… konulu iirlerinde ise halk dilini ustal kla 
kullanm t r. 

2.1.4.1.2. Cümle Yap s : TDK Sözlü ünde, “dizge, sistem ve bütün” 
anlamlar n  ifade etti i gibi “bir yarg  bildirmek için tek ba na çekimli bir 
dil veya çekimli bir fiille kullan lan kelimeler dizisi, tümce”
tan mlanmaktad r. Daha geni  tan mlayacak olursak, cümle bir fikri bir 
dü ünceyi, bir hareketi, bir duyguyu, bir hadiseyi tam olarak bir hüküm 

inde kelime gruplar d r. Kevserî’nin iirlerini inceledi imizde ilk 
dörtlüklerin genellikle iki, daha sonra gelenlerin de birço u dört cümleden 
olu maktad r. Bu konu ile ilgili olarak “Hey Vah Hey!” adl  iirini 
inceleyecek olursak Birinci dörtlükte biri basit ikincisi s ral  olmak üzere iki 
cümle görmekteyiz:

Ömrümün güne i da lar ard nda, ikindi zaman  batt  hey vah hey! 
Bir zamanlar gençtim gönül yurdunda, htiyarl k geldi çatt  hey vah 

hey! 

“Olmad  Gitti” iirinde ise dört cümle görmekteyiz:
O sebep olmu tu sevda göçüme. Bir ku ku dü ürdü benim içime

Bari gül dikiver sevgi bahçeme. Gül en’im ol dedim olmad  gitti. 

2.1.4.1.3. Konu ma Dili Unsurlar  ( kilemeler, Deyimler, Atalar Sözü ve 
Sapmalar ): Bu unsurlar, ki iye özgü olmakla birlikte topluma mal olmu  

“ikilemeler, deyimler ve atalar sözü”nü kapsamaktad r. Â k Kevserî bu 
unsurlar  s kl kla ve ustaca kullanm t r. Bunlar  maddeler halinde öyle 
s ralayabiliriz:

- kilemeler: Anlam  güçlendirmek için ayn  kelimelerin tekrarlanmas ,
anlamlar  birbirine yak n, kar t olan veya sesleri birbirini and ran kelimelerin 
yan yana kullan lmas na ikileme denilmektedir. Kevserî de anlam  güçlü 
k lmak için birçok iirinde ikilemelere ba vurmu tur:

“perde perde, 
gümbür gümbür, 
dane dane, 
büklüm büklüm, 
kendi kendi, 
alev alev, 
büklüm büklüm, 
eylen eylen, 
dizi dizi, 

                                                           
TDK Sözlü ü. (1988)

Türk Dili, stanbul, Bayrak Yay nlar , 7. Bask , s.405.
“ikizleme” denilmesi gerekti i dü üncesindeyim.

K Sözlü ü. (1988) age., s. 691.
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aheste aheste, 
için için, 
küme küme, 
fasa f ssa, 
alk  malk .” 

-Deyimler: Deyimler (tâbirler), as l anlamlar ndan uzakla arak yeni 
ramlar meydana getiren kal pla m  sözlerdir. ki veya daha çok 

kelimeden kurulu bir çe it dil ifadesi olan bu sözler, duygu ve 
dü üncelerimizi, dikkati çekmek biçiminde anlatan isim, s fat, zarf, basit be 
birle ik fiil görünü lü gramer unsurlar d r. Türk halk iirinde anlam  daha 
güçlü k labilmek için, deyimlere ve atasözlerine s kça yer verilir. Bu durum, 
halk airlerinin kimli iyle ili kilidir. Kevserî de ko malar nda ve 
sicillemelerinde deyimlere s kça ba vurmu tur. Bu bak mdan 
de erlendirdi imiz iirlerin pek ço unda deyimlere rastlamak mümkündür. 
Ayr ca çok az kullan lan veya çok az duydu umuz deyimleri de kullanm t r. 
Bunlar  dizeler halinde vermeyi uygun gördük:

Ecel erbetini içti
-Yolumu a rd m, da lar  yard m, 
-Genç ya ta ac y  tatt m a lar m 
-Karde  ac s yla yürek da lar m 
-Kurudu p nar m sab r ver Ya Rab 
-Y k ld  ç nar m sab r ver Ya Rab 
-Ruhum ferahland  pamu a döndüm, 
-Ta lar na bayku  konar velhas l öter bir gün. 
-Giydim ayr l n gam libas n , 
-Bo  sözlere karn m z tok 
-Kalp k rma gönül incitme. 
-Ac  söz insan n ba r n  deler, 
-Tatl  konu anlar yüzleri güler, 

-Atalar Sözü: Atasözleri kelimesini ükrü Elçin “atalar sözü”
kullanm t r. Atalar sözü, Arapça “nush, nasihat, meviza”, Farsça “pend”
Mo olca “erdemli üge: cevherli söz”ün ifade etti i fikri, zaman m za kadar 
getiren sözlerdir; manas ndan da anla laca  üzere atalardan intikal etmi tir. 
Buna göre tarihî hayat  olan sözlerdir. Zaman n seyri ve sosyal çevrenin 
co rafyas  içinde ekil ve muhtevas n  kazanarak bugüne kadar gelen bu 
sözlere hususiyle Irak Türklerinin “eskiler sözü” demeleri bundand r.

 
-Yetim hakk n  yeme topra a dü ece iz. 
-Sevgisiz hiçbir ey olmaz efendim. 
- u ömür dedi in gün gelir biter. 
-Dünya için sak n çekme bir elem. 

                                                           
ükrü Elçin. (1993), Halk Edebiyat na Giri , Ankara, Akça  Yay nlar , s. 642.

, ükrü, Elçin. (1993), 
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-Güvenme servete gel dü me gama. 
-Uzak dur azg ndan fitne yamandan. 
-Zaman kas rga gibidir dem-u devranlar y kar. 
-Alma mazlumun ahini mutlaka bir gün ç kar. 
-Yetim hakk n  cebine s zd rma yaz k olur. 
-Günahtan ehvetten ar n her dem cennete çal . 
-Küçücük da lar ba n n duman  zay f olur. 
-Dü me gafil bir bilince. 
-Hak bakidir bizler fani. 
-Hak yolundan sak n ç kma. 
-Gayret et acele etme. 
-Büyüklere sayg l  ol. 
-Her zaman mütevaz  ol. 
-Güzel i ler yap hayra ko . 
- yi dü ün ak l  ol. 
-Fuzuli masraf eyleme. 
-Yard m etmek inayettir. 
-Tedbir almak emniyettir. 
-Uygarl k medeniyettir. 
-Kibar olmak zarafettir. 
-Her an nefsine sahip ol. 
-Hassasiyet itimatt r. 
-Arkada n iyi tan  seç o ul. 
-Ba n  vursalar s r n  deme. 
-Konu tu un sözü iyice dü ün. 
-Hay rs z bir evlat olma anneni baban  sev. 
-Güvenme bugüne düne. 

-Dil Sapmalar : Kelimenin kurallar na uygun olarak kullan lmamas  dil 
sapmalar n  meydana getirir. Halk iirinin güzelli ini meydana getiren 
önemli unsurlardan biri de halk n dil anlay na uygun malzemeler meydana 
getirmektir. Bu nedenle ifade tarz  ve kullan lan dil önemlidir. Bu ifade tarz  
ayn  zamanda airin ve ya ad  bölge ile bütünle ir. Böylece halk n zevkine 
uygun geleneksel bir söyleyi  ortaya ç kar. Anonim halk iirlerine dikkat 
edilirse bireysel hatalar n çok az oldu unu gözlemleriz. Çünkü onlarca hatt
yüzlerce y ld r söylenegelen bu iirler halk taraf ndan daha mant kl  bir 
çerçeveye oturtulmu tur.

Kevserî her halk airinde oldu u gibi kelime hatalar  yapm t r. Bu hatalar 
bazen hece say s na uydurmak bazen de o kelimenin anlam n  bilmemekten 
kaynaklanmaktad r. Yazm  oldu u iirleri derlerken kelimeleri oldu u gibi 
kullanmay  uygun gördük. Kelimede görülen ses eksikliklerini ve büyük 
küçük harflerin yaz l m  ile ilgili hatalar  da kendisine dan arak düzeltmeyi 

Kullanm  oldu u kelimelerde ses dü mesi az da olsa bulunmaktad r. 
bi ise iirdeki hece say s n n önemli oldu udur. Bu kelimeler çok 
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fazla de ildir. “edek” “edelim” olarak kullan lmas  
gerekirken, hem hece say s  hem de mahalli a z olarak yerinde 
kullan lm t r. “Edelim” kelimesi kullan l rsa hece say s  fazlala acakt r. 
Ayn  durum “nidek”, “nider” kelimeleri için de geçerlidir. “Arkada n”

“ ” gösterme (akuzatif) hal ekini hece say s na 
uydurmak için bilinçli bir ekilde dü ürmü tür. “hakk n ” yerine de yine ayn  
ekilde “hakk n” esini kullanm t r.

Kevserî mahallî kelimelere de yer vermi tir. “arz man m, garda ma, 
a lam yam…” kelimelerini örnek olarak verebiliriz. 

Arapça ve Farsça kelimelerde de hâkim oldu unu iirlerinden 
anlamaktay z. Bu konuda kendisini iyi yeti tirmi tir: “dü cihan, takdir-i 
asalet, hezerfan, tatyip, mütevaz  arzu münevver, müteveccih, müdam, mukid 
…” gibi kelimeleri örnekleyebiliriz.

iirlerinde baz  kelimeleri bilmeyerek hatal  kullanm t r. rem, cennet 
bahçesi anlam ndad r. Bu kelimenin yerine “l /-li” i getirdi inde “iremli”
kelimesi ç kar ve anlam  bozulur. Benzer hatalar  “kibirlikten (kibirden), 
zulümetten (zulümden) ve yürekçi imi” kelimelerinde de görebiliriz.

Anlat m Tutumu ve Türleri: Anlat m tutumu air için 
önemli bir unsurdur. Burada, hitabet, kar l kl  konu ma, hikâye etme, hiciv, 
tasvir, bilgilendirme… akla gelmektedir. Kevser’inin iirlerinde bu 
anlat m n hepsi olmamakla birlikte nasihat k sm nda yer ala 
“bilgilendirme” s kça rastlan lmaktad r. Bilindi i gibi Â k edebiyat nda 
â klar  hünerlerini gösterece i bölümler vard r. Kevserî de hünerini 
sicillemelerde ve ko malarda göstermi tir. “Aliterasyon ve asonans”
iirler de ustal kla yaz lm t r.

2.1.4.3. Söz Sanatlar : Edebiyat metinlerinin anla lmas nda söz 
sanatlar n n önemli bir yeri vard r. Bu özellik divan iirinde daha ehemmiyet 
kazan r. Kevserî iirlerinde kulland  bu sanatlar  söze, “canl l k, güzellik ve 
daha etkili güç vermek” için kullanm t r. iirlerinde bulunan sanatlar  

-Mübala a: la ilgili bir sanatt r. Bir sözün etkisini 
güçlendirmek amac yla bir eyi ya olmayaca  bir ekilde anlatmak ya da 
oldu undan pek çok ve pek az göstermektir. Kevserî’nin iirlerinde 
mübala a sanat na bakacak olursak:

Yolumu a rd m da lar  yard m, 
Ne kederler ne ac lar ben gördüm, 
Annemi de köyde topra a verdim, 
Felek k rd  kanad m  kolumu. 

“da lar  yard m”,

                                                           
Nurullah Çetin (2006), iir Çözümleme Yöntemi, Ankara Öncü Kita

51Cem Dilçin. (1992),  
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-Tenasüp: Anlamla ilgili olan söz sanatlar ndan tenasüp, Bir konu 

üzerinde, aralar nda türlü ilgiler bulunan az iki sözcük, terim ve d
dize veya beyit içinde rastgele s ralama amac  gütmeden kullanmakt r.

 
Selam day  emmilere, 
Gönül verdim camilere, 
Kaptan oldum gemilere, 
Is z deryalarda yüzdüm. 

“kaptan gemi ve derya”
 
Ordumuz kükreyip co tu, 
Sel gibi da lar  a t , 
Eli silah tutan ko tu, 
Yollar Çanakkale dedi. 
 

“ordu, silah; kükremek, co mak”   
 
Yolumu a rd m da lar  yard m, 
Ne kederler ne ac lar ben gördüm, 
Annemi de köyde topra a verdim, 
Felek k rd  kanad m  kolumu. 

“dert, keder; kanat, kol” kelimelerinde iki ayr  tenasüp sanat  
bulunmaktad r.

 
-Nida: airin çok duygulanmas  ve heyecanlanmas  sonucunu do uran 

olaylar  varl klar  göz önüne getirip “Ey, Hey, Ya” gibi ünlemlerle onlara 

Ya Rab k tl k verme ambarlar dolsun, 
Ya Rab ya mur ya d r bolluklar olsun, 
Ya Rab mabetlerde sedalar gelsin, 
Bizleri ezans z b rakma Ya Rab. 

 
“Ya Rab”

-Telmih: Söz aras nda herkesçe bilinen geçmi teki bir olaya, ünlü bir 
ki iye, bir inanca yayg n bir atasözüne i aret etmek, onu an msamakt r.
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Bir nur do du dünyaya, 
Melekler durdu safa, 
Geldi Peygamberimiz, 
Ya Muhammet Mustafa. 

“Muhammet Mustafa”

Hazret-i Ali aslana, 
Ömer-i Faruk Osman’a, 
Onlarla gelem yana yana, 
Duam  kabul et Ya Rab. 

dizelerinde din büyüklerimiz, “Ali, Osman ve Ömer”

Ebu Bekir’e can kurban, 
Hamza’ya olay m derman, 
Eyüp Sultan’a et mihman, 
Duam  kabul et Ya Rab. 

dizelerinde din büyüklerimiz, “Ebu Bekir, Hamza Eyüp Sultan” ,

Ruhum ferahland  pamu a döndüm 
Sanki cennetteyim kendimi sand m 
Yand m sevdas na yand kça yand m 
Kerem Asl  gibi köz köze geldik 

dizelerinde Halk hikayesi kahramanlar m zdan “Kerem Asl ”

ahlanm t  Koca Seyit,
Dünya buna oldu ahit,
Tarihlere dü tü kay t,
Y llar Çanakkale dedi.

dizelerinde ise Çanakkale’de kahraman Koca Seyit”
bulunmu tur.

-Tezat: ki dü ünce, duygu ve hayal aras nda birbirine kar t olan 
leri ve benzerlikleri bir dizede veya beyitte söylemektir.
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Kevserî çekmez cefa, 
Sen bize oldun deva, 
ereflendi kâinat, 

Ya Muhammet Mustafa. 

“deva ile cefa” kelimeleri bir dörtlük içinde,

-Te bih (Benzetme): Sözü daha etkili duruma getirmek için aralar nda ilgi 
bulunan iki unsurdan güçsüz olan  güçlü olana benzetmektir.

Her can tadacakt r ecel erbeti, 
Hangi vakit onu içer kim bilir. 
Bir ku  gibi uçup a sak s rat , 
Hangi zümre gelir geçer kim bilir. 

“bir ku  gibi” sözleriyle te bih yap lm t r.

-Cinas: Sözle ilgili sanatlardand r. Söyleni leri ve yaz l lar  bir, anlamlar  
ayr  iki sözcü ü bir arada kullanmakt r. Â k iirinde ayn  kelimenin üç 
farkl  anlamda kullan ld  da görülmektedir. Kevserî’de bu örneklere 
rastlamaktay z:

Kimi saat kurar masada çalar 
Kimi keman çalar kimi caz çalar 
Kimi namaz k lar h rs z pul çalar 
mam n pe inde güzel saf gördüm 

“çalmak” “çalar saat, caz çalmak ve pul çalmak” 
anlamlar nda kullan lm t r. Kevserî tecnisi ba ar  ile uygulayan 
â klar m zdand r.

2.2. RLER N MUHTEVA ÖZELL KLER
2.2.1. DUYGU A IRLIKLI KONULAR
2.2.1.1. Üzüntü: Üzüntü duygusal bir ifade eklidir. Mutluluk duygusunun 

z dd  olarak dü ünülebilir. Halk airleri de zaman zaman ya ad  veya 
gördü ü ayr l klar, kötü davran lar ve tutumlarda bu duygular  ön plana 
ç kar. Â k Kevserî de üzüntüyü en fazla gurbette ya am t r. Gurbette 
kald  oteller ona s k nt  vermi tir. Çünkü yapayaln z
sevdiklerinden uzakta hayat n  idame etmeye çal m t r. “Ba ma Gelen”
semaisinde bu durumu çok güzel anlatmaktad r:
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Çekilmiyor otel hanlar, 
Hor gördü baz  insanlar, 
Kâbus gördü üm zamanlar, 
Vay benim ba ma gelen. 

Kevserî inançl  biridir. Namaz n  k lmakta, orucunu da hiç 
kaç rmamaktad r. Ya ad  gurbet elinde zaman  tam olarak ayarlayamad  
ve dolay s yla sahur vaktini kaç rd n  ve bayram günü insanlar n birbiriyle 
kucakla mas  gerekirken, kendisi tek ba na gurbet elde yaln zl n 
üzüntüsünü çekmektedir:

Bayram gününde a lad m, 
Gâh bo ald m gâh ça lad m, 
Yürekçi imi da lad m, 
Vay benim ba ma gelen. 

Mür it; ir at eden, do ru yolu gösteren, gafletten uyand ran anlam na 
gelebilece i gibi, peygamber varisi olan k lavuz, tarikat piri, eyhi gibi 
anlamlar  da ifade etmektedir. Kevserî çok sevdi i ve kendisine yol gösteren 
tan d  birinden ayr l nca üzüntüsünü,

u gönlüme bir ilaçt , 
Sinemden yaralar açt , 
Huzurum yok tad m kaçt , 
Mür idim gitti gideli. 

dörtlükleriyle anlatm t r.

Â k güncel olaylara ve felaketlere kar  da duyarl d r. Bu tür 
felaketlerin telafisi ne yaz k ki yoktur. Bu üzüntü ve bu tedbirsizlikler 
Türkiye’de ya ayan bütün vatanda lar m z  üzmektedir. Kevserî de u 
semaisinde halk n duygular n  yans tm t r:

Yoktur bunun izahat , 
Nice nice can a lad . 
Ac  dolu maruzat , 
Yetmi  milyon kan a lad . 

nsano lu nereye giderse gitsin s la hasretini mutlaka çeker. ster 
çocukluk ister gençlik isterse ya l l nda memleketini mutlaka görmek ister. 
Kevserî de hat ralar n  ve tan d klar  görmek için baba yurdu olan 
memleketine gitti inde gördükleri kar s nda çok üzülür:

Vard m baba yurdu virane olmu , 
Bayku lara mesken olmu  a lad m. 
Y k lm  duvarlar her yan bozulmu , 
Odam za toprak dolmu  a lad m. 
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En fazla üzüntü ya ad  ülkelerden biri de Almanya’d r. Bu insanlar 
Anadolu insan  gibi yard mla an ki iler de ildir. nsanlar n birbirine hal hat r 
sormad  bu memlekette üzüntüsünü öyle dile getirir.

Ne Kevserî sordu nede ahali, 
Ne kovan  belli ne petek bal , 
Ne yapra  vard r ne de tek dal , 
Ne kütükler gördüm bakt m ac d m. 

Genç ya larda kaybetti i a abeyi ve ablas  için derinden üzüldü ü bir 
a t nda beyan etmektedir. Daha sonra annesini ve gurbette iken babas n  
kaybedince ömrü hep ac larla geçer.

Anam babam karde lerim ac s , 
Da lara yüklesem ta lar dayanmaz. 
Asla bitmez yüre imde sanc s , 
Dillere aksetsem di ler dayanmaz. 

iyen Kevserî, bazen kendine de k zmaktad r. “Çekmezdin Çile” iirinin bir 
dörtlü ünde pi manl n  dile getirerek kendine öyle seslenir:

 
Ey Kevserî sende ak l olsayd , 
Gurbeti gezmezdin çekmezdin çile. 
Beynine feraset fikir dolsayd . 
Kendini üzmezdin çekmezdin çile. 

2.2.1.2. Gurbet ve S la Hasreti: Gurbet, do up ya an lm  olan yerden 
uzak yer anlam ndad r. S la ise, bir süre ayr  kald  bir yere ya da 
yak nlar na kavu ma anlam  ile birlikte gurbetteki bir kimsenin do up 
büyüdü ü ve özledi i yer anlamlar n  ifade der. Kevserî ömrünün büyük bir 
bölümünü gurbette geçirmi tir. Bir ark da “neresi s la bize neresi gurbet, 
senin pe inden yollar bize memleket” diyor. te Kevserî de ekme inin 
pe inde neredeyse tüm Avrupa’y  dola m t r. Bu s k nt l  ya am  u dörtlük 
çok güzel anlatmaktad r:

Ba ra ba ra sesim k s ld , 
Darald m s k ld m gurbet ellerde. 
Gözlerim yollarda umut kesildi, 
Belaya tak ld m gurbet ellerde. 

Hollanda’da iken ani bir sald r ya u rar ve sebebini bilmedi i bu olaydan 
sonra yüzü kan içinde kal r. Bunlar  ya arken bile kimse yard m etmez. Yere 
dü tü ü zaman bile tekme yer, yüzü kanar
bulduktan sonra Â k Kevserî’ye “ ikâyetçi ol” denildiyse de ikâyetçi 
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olmad . O haydutlar çocuklar n n hat r  için affetmi tir. Hiç birinin 
Avrupa’da oturum vizesi yoktu ve kaçak olarak orada ya yorlard . 

p söyleseydi hepsini yurt d na gönderirlerdi. “Bu 
adamlar n çocuklar n n suçu yoktur.” dü üncesiyle çocuklara ac r. Aç 
kalmas n diye erdemli bir dü ünceyle olay  kapat r. “Her eyi Rabbim 
gördü.” der. “Rabbim halleder.” diyerek oradan ayr l p yoluna deva eder. 

Ya ad  o dönemdeki insanlar n vefas zl n  u dörtlük çok güzel 
anlatmaktad r:

Hollanda da bunlar geldi ba ma, 
Hiç ac mad lar akan ya ma, 
Gelen vurdu giden vurdu di ime, 
Yaln zd m tekildim gurbet ellerde. 

Gurbette o kadar çile çeker ki s nacak kimsesi olmayan 
Kevserî, Cenab  Hakk’a s n r ve O’n

Ya Rab beni vatan ma kavu tur, 
Akt m kald m gurbet kö elerinde. 
Kendi ellerimle kendi can m , 
Yakt m kald m gurbet kö elerinde. 

Kevserî de her insan gibi s la hasreti çekmektedir. “Â k Kevserî’ye Dair”
adl  iirinin “dedim-dedi”

Â k Kevserî’yi gurbette gördüm, 
Bakt m boyun büke büke yürüdü. 

u vatan hasreti ne imi  sordum, 
Gözünde ya  döke döke yürüdü. 

O kadar hüzünlü dür ki, s la hasreti bütün bedenini sarm t r. Ortal k kar 
k  olsa da kendi gönlünde s la bahard r: 

Dedim ey Kevserî gitme kar k  var, 
Dedi dost sevene her mevsim bahar, 
Bunca ülkelerden diyardan diyar, 
Dü e kalka seke seke yürüdü. 

Gurbet elde ya arken rüyalar na giren çocuklar n  özledi ini ve kavu ma 
iste ini u dizeler çok güzel anlatmaktad r:

Gurbet elde döndüm dört kat büklüme, 
Ben kendi kendimi yorar eyledim. 
Yavrular m dü tü benim akl ma, 
Onlar  rüyamda arar eyledim. 
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S la hasreti sadece ülkeden ülkeye olmay p kendi ülke s n rlar  içinde de 
olabilmektedir. Kendi memleketinden ba ka il veya ilçelere göç edenler de 
s la hasreti çeker. Â klar gurbet gurbet gezerken s la hasretini mutlaka 
anlatm lard r. Kevserî de Ardahan’daki köyüne duydu u hasreti u dizelerle 
dile getirmi tir:

imdi bizim köyde bahar zaman , 
Ko sak da eri sek ilden illere. 
Derelerin sesi çiçek çimeni, 
Ta sak da kar sak selden sellere. 

“Ye il Göle’m” iirinde do du u Ardahan ilinin ilçesi olan Göle’yi 
özledi ini ve orada açan çiçekleri toplamak ve Kura nehrinde yüzmek 
istedi ini u dizelerde görmekteyiz:

 
Da lar nda sürü gelip a t  m ? 
Dereler ça lay p seller co tu mu? 
Kura nehri acep dolup ta t  m ? 
Girip de içinde yüzeydim ke ke. 

Â k edebiyat  içinde yer alan birçok â k gibi Kevserî de s la hasretini 
“Turnalar” iirinde anlatm t r. airde “uçu an bu turnalar n s la hasreti 
çekilen memlekete mutlaka selam götürece i” dü üncesi hâkimdir:

Uçu un turnalar köyüme do ru, 
Bizim yaylalara imdi yaz geldi. 
Burnumda tütüyor vatan topra , 
Gönlümü kaplayan derin haz geldi. 

2.2.1.3. Övgü/Güzelleme: Güzellemeler halk edebiyat nda en çok tercih 
edilen türlerdendir. Bütün â klar güzelleme yazm  veya söylemi tir, 
diyebiliriz. Güzelleme türünün en önemli temsilcisi olarak lirik 
söyleyi leriyle 17. yüzy l halk ozan  Karacao lan kabul edilmektedir:

Nas l vazgeçeyim u irin candan, 
Adam vazgeçer mi böyle civandan? 
Ben güzelim, deyip kaç yor benden, 
O da benim gibi kuldur Yaradan. (Karacao lan)

Halk iirinde güzellemeler övgü içerikli iirlerdir. Sevilen ki ilere veya 
varl klara kar  olan ba l l  ifade ederler. Güzellemelerde ele al nan konular 
ayr  ayr  ya da birlikte ele al nabilir. Kevserî de güzellemelerini annesine, 
tan d  ahsiyetlere, kendine, tan nm  ki ilere, tabiata ve sevgiliye 
yazm t r. “Anam” iirinde annesinin çocuklar n  büyütmek için çekti i 
çileler anlat l r:



61 
 

Ald n kundaklara özenle sard n, 
Karn m  doyurup kazaklar ördün, 
Tatl  bedenini y llarca yordun, 
Feda ettin bize hayatt n Anam. 

Â k Kevserî’nin Almanya’da, çok s k nt l  durumda iken, elinden 
tutan ve desteklerini esirgemeyen iki de erli dostu vard r. Bunlardan biri 
Hac  Kamil Akku ’tur.

Kevserî’nin garda s n, 
Dostluklar n s rda s n, 
Dar günümün yolda s n, 
Can m Hac  Kamil Akku . 

Di eri ise Hac  Süleyman’d r. î’nin yan nda er iki insan n da 
de eri çok büyüktür. 

Köln’de Hac  Süleyman, 
Allah senden raz  olsun. 
Merhametli melek insan, 
Allah senden raz  olsun. 

Kevserî kendine de güzellemeler söylemi tir. Bu güzelleme kendini üstün 
görme veya fazla mart lma anlam nda görülmemelidir. Hayatta yap lmas  
gerekenleri, ahlak ve erdem sahibi olmas  için her türlü çabay  gösterdi ini ve 
bunu da ba arabildi ini izah etmektedir:

Do ruyu demektir bizim i imiz, 
Yanl  ortamlara dü meyiz asla. 
Gerçe i söyleriz diktir ba m z, 
Hakk’ n ibresinde a may z asla. 

Gülle ilgili olarak yaz lanlar n medeniyetle yak n ilgisi vard r. 
H ristiyanl kta bile Hz. sa’y  temsil etmesi de tabiidir. Fakat slam 
medeniyetindeki kadar aç k bir peygamber sembolü olmad  da a ikârd r. 
Umberto Eco’nun “Gülün Ad ” roman nda, bizdeki kadar yer verilmemi tir. 
“Gül Muhammed teridir” diyen Yunus Emre’ye, “Terlese güller olurdu her 
teri” diyen Süleyman Çelebi’ye pek çok air de kat l r. Kevserî de 
Peygamberimiz sembolü olan gülü anlat rken “te his” sanat n  kullanm t r:

Oturdum da bakt m güle, 
Üzerine çise dü mü . 
Giyinmi  bezenmi  tüle, 
Türlü türlü süse dü mü . 
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nsanlar sevdi i be endi i ehri veya sevgiliyi herhangi bir eylerle 
mukayese etme ihtiyac  hissetmi lerdir. Sevdi i ahs n zülfünü görmek için 
Acem ülkesini feda edecek olan Divan airlerimiz vard r. Yine ya ad  
dönemin ünlü airi Nedim de stanbul ehrinin güzelliklerini anlat rken, bir 
topra n n, bir ta n n bile Acem ülkesinden k ymetli oldu unu ima etmi tir:

Bu ehr-i S tanbûl ki bî-misl-ü behâd r, 
Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedad r. 

Â k edebiyat nda da s kça gördü ümüz bu mukayese umumiyetle 
sevgiliye olan güzellemelerde bulunmaktad r. Kevserî de sevgiliyi anlat rken 
birçok ehri sevgiliyle mukayese etmi tir: 

K y p bakamas n irin simaya, 
Methini kâtipler alsa imlaya, 
Adana, Kayseri, Van’a, Konya’ya, 
stanbul’a bile de er takas . 

2.2.1.4. Özlem: Özlem; iyiyi, güzeli aray t r. nsano lu sevdi i her ne 
olursa olsun yoklu unu fark etti i anda bu hisse kap l r. Bu his insan n en 
en temiz, en kar l ks z halidir. Kevserî’nin do du u Yavuzlar öyü’
özlemi öyle anlat lm t r:

Dumanl d r da lar ba , 
Haziranda ba lar i i, 
Yap l rd  kete pi i, 
Bizim Yavuzlar Köyü’nde. 

Kevser’inin “Gelecek” adl  iirini okudu umda akl ma rahmetli Necip 
Faz l’ n “Beklenen iiri” geldi. Beklemenin çok s k nt l  oldu u zamanlar  
birço umuz ya am zd r. Kevserî de beklemenin s k nt s n  ya ayan 
â klar m zdand r. Onun beklemesi bir an de il, ömür boyudur:

Talihime zorlar dü tü, 
Ba lar mda barlar dü tü, 
Saçlar ma karlar dü tü, 
Daha ne zaman gelecek. 

Kevserî özlem duymaktan b kan bir insan de il
iirlerinden anlad m z kadar yla sevdi i ki iye olan özlemin kendisini 

yordu unu ifade etmekt

Bana derler gel arama canan , 
Kimse bilmez sevda çekip yanan , 
Beraberce çiçek diktik her yan , 
Aç lmadan önce soldu gelmedin. 
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Pastoral iir; çoban, k r, da , orman, yayla, köy 
hayat n , do al güzellikleri, manzaralar  ve bunlara duyulan özlemleri anlatan 
iirlere denir. Faruk Nafiz Çaml bel’in “Çoban Çe mesi”

Kamu’nun “Bingöl Çobanlar ”; Halk iirinde ise Karacao lan’ n 
Çokurova’y  anlatan ko mas , en fazla bilinen örneklerdendir. 

Kevserî de ko malar nda genç ya larda ayr ld  köyünün yaylalar ndan, 
çiçeklerinden, derelerinden… bahsetmektedir.

Karlar eriyince co ar dereler, 
Da l r yürekte bütün kederler, 
Çobanlar da lara sürü güderler, 
Yava  yava  ba lar nevbahar senin. 

2.2.1.6. A k, Sevda: Güçlü ve istekli a k anlam nda olan sevda Â k 
edebiyat n n vazgeçilmez konular ndand r. Sevgiliyi rüyada, çe me ba nda, 
dü ün yerinde… görmeden sonra â k olan ki inin ruh hali de i ir. Devaml  
görme iste i ba lar. Â k sevdaland  ki iyi göremeyince bu defa derdini 
saz n n telleriyle anlat r. Kevserî de gördü ü güzel bir bayan n bak ndan 
etkilenmi tir: 

Bir bak  titretti yer yerimden, 
Bir bak  eti kemiklerimden, 
Bir bak  bedenimi derimden, 
Bir bak  beni yüzdü götürdü. 

Sevgi, insan  bir eye veya bir kimseye kar  yak n ilgi ve ba l l k 
göstermeye yönelten duygudur. Kevserî, insanlar n birbirleriyle yak nla mas  
ancak tatl  dille olabilece ini anlatmaktad r. Tatl  dil, sevginin samimiyetin 
ba lang c d r:

Tatl  dile güler yüze doyulmaz, 
Ruhumuza girsin bir sultan olsun. 
Dost için gidilir da  ta  say lmaz, 
ster yol f rt na kar duman olsun. 

2.2.1.8. Kahramanl k: Mal ndan, gençli inden, hayallerinden, 
beklentilerinden, ula t klar ndan, ula ma ihtimali bulunanlardan vazgeçe
ortaya dü üp can yla bir do ruy ya atmaya çal an insan, kahraman… 
Cinsiyeti ve ya  yok kahraman n: Erkek de olur, kad n da, çocuk da olur, 
ya l  da. Kevserî’nin memleketi Ardahan Rus ve Ermeni mezalimine kar  
büyük mücadeleler vermi tir. Ya an lan yoksulluk ve çaresizli e kar  vatan  
için mücadele eden ükrü dedesi de vatan için ehit olan bir kahramand r:

                                                           
Sad k Kemal Tural. (1999) Tarihten Destan Akan Duyarl l k, stanbu Ayy ld z Yay nlar
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Hele kulak ver sesine, 
Sava m  son nefesine, 

ehitli in rütbesine, 
Eda etmi  ükrü dedem. 

Kaz m Karabekir ve Halit Pa a’n n önderli inde mü
halk  çok kara günler görmesine ra men top ve tanklara kar  gö üs 
germi tir. Kevserî de bu kahraman insanlar  destanla t rm t r:

Kaz m Karabekir Halit Pa a’yla, 
Güç al p an vermi  Ardahan halk . 
Kurtulu  zaman  yurt safhas nda, 
Sava ta can vermi  Ardahan halk . 

Çanakkale’de hem yi itli ine, hem akl na dü man n sayg  gösterdi i, 
müttefikin hayranl k duydu u Büyük Taarruzda dünyan n alk lad  Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ile onun askerleridir Kevserî de bu 
duyguyu u dizelerde anlatm t r:

Haktan emir geldi bize, 
Güvenmi tik erimize, 
Dü man  getirdik dize, 
Kollar Çanakkale dedi. 

 
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nin Çanakkale Sava lar  Ara t rma ve 

Tan tma Toplulu u’nun davetinde Â k Kevserî’ye s ra gelir ve k sa bir 
konu mas ndan sonra koçaklamalar ve destanlar söylemi tir. Kahramanl k 
üzerine söyledi i dörtlükler unlard r:

Çanakkale harbinde tek parola vatand , 
Masmavi olan deniz alkanlara boyand , 
Etten kale ördüler hepsi taze civand . 
Muharebe meydan  sanki döndü mah ere, 
Çanakkale geçilmez ko tuk büyük zafere. 

Â k Kevserî, ki ili inden ve vatan sevgisinden hiç taviz vermemi tir. 
Önemli yerlerde öne ç km  ve beyanatlarda bulunmu tu
turnesinde iken, Fransa Ba bakan  Sarkosy, Ermeni soyk r m meselesiyle 
Türkiye’yi suçlu bir duruma dü ürmeye çal t n  duymu , Avrupa’da 
ya ayan Türkler olarak bu yanl  suçlamay  protesto etmek için yakla k elli 
bin ki i gurbetçiyle birlikte Paris’te mitinge kat lm t r. Mitingin en önünden 
Â k Kevserî’ye yer verilir. Kortejin güçlü megafonu ile Â k Kevserî Fransa 
Ba bakan ’na hakl  olarak hicivde bulunmu tur.

                                                           
Sad k Kemal Tural. (1999)
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Bir eyi beklemek ummak anlam nda tan mlanabilir Türk 
umut sözcü ünü “Ummaktan do an güven duygusu, ümit”

veya “Bu duyguyu veren kimse veya ey” olarak tan mlamakta. Ummak
Bir eyin olmas n  istemek, beklemek “Sanmak, tahmin etmek”

olarak tan mlanm t r. Umut genellikle belirli bir oranda sebat içerir yani tersi 
yönde belli kan tlar dahi olsa bir eyin muhtemel oldu una inanmay  
içerebilir. Kevserî de her s k nt l  dönemde sab r ve sebat göstermi tir. Her 
eyin bir ilki oldu u gibi sonu da olaca n ; her karanl n mutlaka ayd nl  

dönü ece ini dü ünmektedir:

Her gecenin sonu ayd nl k olur, 
Hayat n bu günü bir dünü vard r. 
Zaman  gelince mizan kurulur, 
Elbette arkas  bir önü vard r. 

Bir kimseye, yapt  bir hareketin ya da söyledi i sözün 
üzüntü, al nganl k, k rg nl k gibi duygular uyand rd n  öfkelenmeden 
belirtme durumudur. Kevserî’nin sitem konulu iirleri oldukça fazlad r. 
Geçmi e, kadere, dostlara sevdi ine ve tan nm  ah slara sitemi oldukça 
fazlad r. Buna ra men sessizli ini muhafaza etti ini söylemektedir:

Kevserî’yi susturdular, 
Bizlere kan kusturdular, 
Ya amaya küstürdüler, 
B çak açmaz a z m z . 

 
Duyars z olan ve her zaman “benim” diyen, kendini ö en ve servet 

pe inde olan insanlara da sitemini söyle göstermektedir:

nsano lu gözü doymaz hâs l , 
Servet sevdas nda var havas nda. 
Yapra  dökülmü  a aç misali, 
Meyve sevdas nda bar havas nda. 

2.2.1.11. Dinî Tasavvufî Konular: Öncelikle din ve tasavvufla ilgili 
kavram  duygu, dü ünce, ilke ve kurallar  halka yaymak amac yla yaz lan 
iirlerdir. Bu iirler, önceleri tarikat ehli olan ki ilerce yaz lm sa da zamanla 

tüm Anadolu’da ya ayan ve günümüze kadar gelen â klar taraf ndan da 
yaz l p söylenmi tir. 

Dinî Tasavvufî Türk edebiyat slâmiyet’in ve Tasavvufun etkisiyle 
ortaya ç km t r. Anadolu sahas nda sanat n  icra etmek isteyen halk airleri 
dini terbiyeyi iyi almak zorundad r. Kevserî de bu terbiyeyi iyi alm  ve bu 
konuda iirler yazm t r:
                                                           

TDK Sözlük
TDK Sözlük
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Besmeleyi getir dile, 
Salâvat-  erif ile, 
Can m  teslim al böyle, 
Duam  kabul et Ya Rab. 

Dilinde dua eksik etmeyen ve Hac görevini de yerine getirmi  olan 
airimiz, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet’e ba l l n  öyle ifade 

Ey Hakk’ n nebisi a m sana, 
Rahmet deryas nda kaptan ms n sen. 
Sana olan sevdam s maz cihana, 
Gönül saray nda mihman ms n sen. 

Dinî Tasavvufî Türk edebiyat nda as l olan sanat yapmak de il, dinî
tasavvufi dü ünceyi yaymakt r. Tarikat ehli olan dervi lerin selam n  “Hu”
kelimesini de iirlerine yans tm t r:

Tasavvuf iirinde devir nazariyesi çok önemlidir. “Kavs-  nüzul ve kavs-  
üruç” devir nazariyesinde önemli kavramlard r. “Ondan geldik ona 
gidece iz.” anlam ndad r. Kevserî de bu nazariyeyi u dörtlükte 
özetlemektedir:

Bu âleme inen bir gün binecek, 
Hülasa herkesin iradesi var. 
Hak’tan gelen tekrar Hakk’a dönecek, 
man edenlerin ziyadesi var. 

2.2.1.12. Ta lama Â k edebiyat n n olmazsa olmazlar ndand r. Hemen 
hemen her air ta lama yazm t r diyebiliriz. Ya ad m z dünyada öyle 
ki iler vard r ki hep küçük eylerle u ra r. Onlar  uyarabilirse ancak 
â klar n ta lamalar  uyar r. 

Kimi yapar kimi y kar, 
Kimi dokur kimi söker, 
Garibanlar boyun büker, 
Kimin ba  kimin fesi. 

Kevserî zaman zaman sosyal konularda da ta lama yapar. nsanlara 
haks zl k yapan, hakk n  yiyen ve devletin mal n  haks z yere yiyen ki ileri de 
a r ekilde ele tirir: 

Fakir fukara hakk n , 
Yutanlardan de iliz biz. 
Devlet mal yla yükünü, 
Tutanlardan de iliz biz. 
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Birçok halk airinde oldu u gibi Kevserî de yobazl a kar  sava  açm  
biridir. Bunlar n bak  aç lar , de erlendirmeleri ve yarg lar n n iyi 
olmad n  ve bu cahilli in de e itim ile kapanabilece ini anlatm t r:

Oku okut ö ren kalma bir cahil, 
Hakk’ n huzurunda secdeye e il, 

u dünya kimseye ebedi de il, 
Gelen gider burda kalmaz efendim. 

Gurbet ilde umdu unu bulamayan, çe itli güçlüklerle kar la an halk 
airleri bu beldeleri ac  bir dille, bazen da tatl  bir mizahla ta lay p 

yermi lerdir
Kevserî baz  insanlar  ince bir alayla da hicveder. Dünyadan habersiz 

olanlar  deveye, onlar  kand ranlar  da e eklere benzetir. Erasmus 
Desiderus’un  “Körler ülkesinde tek gözlüler hükümdar olur.” sözü gibi 
insanlar n gönül gözünün aç k olmas  gerekti ini izah etmektedir. Gönül 
gözü ile göremeyenlere de a rm t r:

Develer arkada e ekler önde, 
Böyle aibeli düzen görmedim. 
Bu i e a rd m inan ki bende, 
Benim kadar kendin üzen görmedim. 

2.2.2. DÜ ÜNCE VE TECRÜBE A IRLIKLI KONULAR
2.2.2.1. Tecrübe: Deneyim, görgü anlam nda kullan lmaktad r. Â k

Kevserî ya ad  bütün hayat tecrübesini iirlerine yans tm t r. Hayat nda 
çok insanla tan m  ve o insanlar n ruhi portresini çizmi tir:

Bir cimriye konuk oldum, 
Var içinde darl k çektim. 
Mert olana tan k oldum, 
Yok, içinde varl k çektim. 

nsan hayat nda hiç kimsenin yerinin bo  kalmayaca n  ve mutlaka 
birilerinin dolduraca n  iyi bilmektedir. Bu nedenle ölmeden önce 
kibirlenmenin bir anlam  yoktur. Dünya kimseye kalmaz anlay n  bizlere bir 
defa daha anlatm t r:

u gidenler nerde hani, 
Ömür k sa dünya fani, 
Bir a ac n etraf n , 
Yaprak doldurur doldurur. 

Dünya bir Pazar gibidir. Bu pazarda bir insana laz m olan her ey 
bulunur. Dünya hali de öyledir. çinde her ey var ama her eye sahip 
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olamazs n. Bu ömür pazar nda sadece zaman geçiririz. Bu nedenle Kevserî, 
insano lunun gafil olmamas  ve ibadetini ihmal etmemesi gerekti ini 
söylemektedir: 

Kevserî y llard r yazar, 
Me er dünya bo  bir pazar, 
Ak beti olur mezar, 
Nefesi al r götürür. 

2.2.2.2. Ya am ve Ölüm: Ya am ve ölüm insano lunun 
vazgeçilmezleridir. ster zengin ister fakir, insano lu ikisini de tadacakt r. 

Kimi do ar kimi ölür, 
Seçer bir gün seçer bir gün. 
Sanma hayat böyle kal r, 
Geçer bir gün geçer bir gün. 

Önemli olan iyi bir isim b rakmakt r. Peygam
erifinde “Bir insan n gerçek zenginli i, onun bu dünyada yapt  

iyiliklerdir.” buyurmu lard r. A a da bey de arkas ndan iyi nam b rakmak 
istiyorsa iyilik yapmal  ve di er dünyay  dü ünmelidir. 

Hey a alar hey yarenler, 
Nice nice devran bitmi . 
Saltanat devri sürenler, 
Taht  batm  ferman bitmi . 

Hayat bir bina gibidir. Her gün bir tu la eksilir. Gençlik döneminde 
bunun fark nda olunmaz ama ya l l kta s k nt lar daha belirgin ortaya ç kar. 
Kevserî bu durumu anlat rken mizahi bir dil de kullan r:

Her geçen y l ömrü ald  götürdü, 
Bu mesele i te böyle mesele. 
Ruh bedende vazifeyi bitirdi, 
Hadi gel de u s rt m  kesele. 

2.2.2.3. Ö üt/Nasihat. Uyar : Konusu ö üt/nasihat olan iirlerdir. 
Ö ütlemeler ko ma tipi iirlerden olup genellikle 11’li hece ile söylenir
Bilgili tecrübeli ve ya l  kimselerin ba kalar na söyledikleri ö ütler, daha çok 
din, ahlak, ya ant  ve davran  konular nda olur. Kevserî o luna e itim 
konusunda okumas n  söylerken, dinî konularda da kendisini iyi e itmesi 

                                                           
Do an Kaya. (
Do an Kaya. (
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gerekti ini de ö ütlemi tir. Ayn  k z  için de geçerli oldu u “Oku 
Okut” iirinde mevcuttur:

Dinle o ul sözlerimi, 
Bu sana k rk nasihattir. 
Hak yolundan sak n ç kma, 
Sonu hüsran felakettir. 

Konfüçyüs’ün “Olgun insan güzel söz söyleyen de il söyledi ini yapan ve 
yapabileceklerini söyleyendir.” Sözlerinden anla ld  gibi insano lu sadece 
bo  sözlerle zaman kaybetmemelidir. Güzel i ler de yapmal d r:

Güzel i ler yap hayra ko , 
Bu en büyük fazilettir. 
Mazlumlara sak n de me, 
Üzer isen zulümettir. 

Her gecenin bir sabah  olur. Her hayat n da bir sonu olur. Bugüne ve düne 
güvenmenin bir anlam  yoktur. Bu nedenle ya  kemale erince insano lu için 
de güne in batma zaman d r:

Güne  görür kar  da , 
Batar bir gün yava  yava . 
Velhas l ihtiyarl k ça , 
Çatar bir gün yava  yava . 

Kevserî çocuklar na zengin olmay  de il, mutlu olmay  ö ütlemi tir. 
nsanlara nas l davran laca n  ö ütlemi tir. Bunlar içinde en önemli 

olanlardan üçü “merhamet, asalet ve adalet”

erefini tak n merhametli ol, 
Soyu çürük olma asaletli ol, 
Görevin ba nda adaletli ol, 
Yetim hakk  yutanlardan olmay n. 

Kevserî gezip gördü ü yerleri ve oradaki slam 
eserlerini görmü  ve iirlerine aksettirmi tir. Her ne kadar Avrupa’dan 
memnun kalmad ysa da oradaki camileri görünce memnun kalm t r. Bu 
memnuniyetini iirine u ekilde yans tm t r:

Rotterdam’da gördüm çifter minare, 
Co ku verdi bana haz verdi bana. 
Bahçesinde elvan elvan çiçekler, 
Bahar verdi bana yaz verdi bana. 
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2.2.4 DO AL OLAYLAR
2.2.4.1. Do al Afet: Kevserî bir gün uyurken çok güçlü bir gürültü duyar 

ve korkuyla uyan r. Bu korkuyu dizelerine öyle yans t r:

Bir gürültü ile gece uyand m, 
K yameti duydum rüzgâr sesinde. 

iddetinden korktum zelzele sand m, 
Hayat ma doydum rüzgâr sesinde. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
RLER N TÜR VE EK L TASN F

3.1. KO MA B Ç M NDE YAZILAN RLER V
TÜRLER

IT
-11’li Heceyle Yaz lanlar 

KARDE LER M
Bir kas rga gibi vurdu götürdü,
Y k ld  ç nar m k rd  belimi.
Karde  ac s yla tutu tum yand m,
Da a ta a çevirdiler yolumu.

Yolumu a rd m da lar  yard m,
e kederler ne ac lar ben gördüm,

Annemi de köyde topra a verdim,
Felek k rd  kanad m  kolumu.

Kolu k r k kalkt k göçtük gurbette,
Oradan yeniden dü tük bir derde,
Babam üzüntüden her gün kederde,

Üç y l sonra Babam kederde öldü,
Garipler içinde mezar  kald ,
Sa  iken dünyada tatt m ölümü.

Ölümlerde kurtulmad  ba m z,
Kurumad  gözümüzde ya m z,
Harap oldu hayat m z i imiz,
Gurbete ya ad m ben bu zulümü.

Zulümlü ya ad m ac  olmu tu,
ki amcam o y l hac  olmu tu,

Pe  pe e öldüler feci olmu tu,

Bizim sülalemiz tarumar oldu,
Köydeki tek amcam Osman da öldü

imdi kime uzatay m elimi.
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Elimde de ildi gurbette dü tüm,
Ülkeden ülkeye durmadan ko tum,
Ne zorluklar gördüm zehirler içtim,
Bunca y ld r çekiyorum çilemi.

Çileyi çok çektim fan  dünyada,
Kendimi seyrettim bakt m aynada,
Sanki ya m geçmi  bir saniyede,
Ömre darbe vurdu yedim sillemi.

Silleyi yedikçe bedeller verdim,

Bütün civanlar  topra a serdim,
Ben derdimi yükleyeyim file mi?

de ta yamaz art k ya land m,
Dertlerimle yana yana ha land m,
Kevserî’yim bu dünyaya bo land m,

çevirmi im yolumu.

LEK
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar 
 

Duam  kabul et ya Rab
Peygambere kom u eyle,
Duam  kabul et 

Salâvat  erif ile,
Can m  teslim al böyle,
Duam  kabul et Y

manl  götür ölüme,
Sevab m  sa  elime,
Beni koy cennet bölüme,
Duam  kabul et Y

Ömer i Faruk Osman’a,

Duam  kabul et Y
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Ebu Bekir’e 
Hamza’ya olay m derman,
Eyüp Sultana et mihman,
Duam  kabul et Y

S rat köprüsünden geçir,
Ma firet eyle ver ecir,
Kevserî ’ye Kevser içir,
Duam  kabul et 

B Z  AFFEYLE

S ras yla sana döner,

Kimi ko ar kimi gitmez,
Verdi in nimeti bitmez,
Kimi yer ama ükretmez,

Kevserî’yim ç kmaz saftan,
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Kap ld m co kun sellere,

Kervanlar dü tü yollara,

Kat lay m yolda lara,
Meyil verdim s rda lara,
Nefsimi al p ta lara,
Çal beni dur eylen eylen.

Kevserî yeti  mâh na,
ah na,

Hakk’ n ilmi dergâh na,

 
 
-11’li Heceyle Yaz lanlar 
 

Genç ya ta ac y  tatt m a lar m
Kurudu p nar m sab r ver Ya Rab
Karde  ac s yla yürek da lar m
Y k ld  ç nar m sab r ver Ya Rab

Civan m kaybettim içim yan yor
çimde her çe it ac  dönüyor

Be  yetimle kald k yürek kan yor
Yand kça yanar m sab r ver Ya Rab 

Â k Kevserî’nin ya lar  dökük 
Paramparça olduk ba r m z sökük 
Kald m kö elerde ben boynu bükük 
Say klar anar m sab r ver Ya Rab 
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ENDEN STER M
enden sa l k s hhat isterim
ermans z b rakma Ya Rab

Ya Rab dalgalans n anl  ayra m
Bizleri vatans z b rakma Ya Rab

Ya Rab k tl k verme ambarlar dolsun
Ya Rab ya mur ya d r b

Bizleri ezans z b rakma Ya Rab

Ya Rab günahkâr z bizi af eyle,
Ya Rab ehitler saf nda saf eyle

Kur’ans z b rakma Ya Rab

blegâha yönlendik döndük
î ad n her zaman and k

n sana inand k
Bizleri imans z b rakma Ya Rab

Ya Rab u Kevserî miskin birini
Ya Rab Senin için verir serini,

ennetinden ay r yerini
Bizleri mekâns z b rakma Ya Rab.

NÎ TASAVVUFÎ RLER
-7 Heceli Mani ekliyle Yaz lanlar 

Bir nur do du dünyaya

Te rifle geldi sefa
Can m kurban bin defa
Senin ümmetindeniz,

Kevserî çekmez cefa

ereflendi kâinat,
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-Semai Biçimiyle Yaz lanlar 

Mekke’nin semalar nda,
Uçuyor zikir ku lar .
Büklüm büklüm olur 
Nur da n n yoku lar

Ak örtü sard  her yeri,
Tatt k tatl  hu ular .

Ömrümdeki en ho  zaman,
Gönlümüze oldu derman,
Beytullah’  gördü üm an,
Akt  gözümün ya lar .

Müslüm

Kâbe’yi eyledik tavaf,
Artt  kalbim at lar .

i Halil brahim,
Görünce olduk ferahim,
Afetsin Hâlik  Rahim,
Eyledik yakar lar .

Hacer ana sahas nda,
çtik Zemzemin tas nda,

Sefa Merve aras nda,
H zl  tutuk var lar .

Yapt k yedi say m z ,
Ald k görev pay m z ,
Mevla’m affeylesin bizi,
Islatt k kirpik ka lar .

Arafat’ta çad r kurduk,
Hu uyla vakfeye durduk,
O kutsal yerleri gördük,
Mest eyledi bak lar .
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Müzdelife büyük sevda,
Can m bu yerlere feda,
k

Hakka indirdik ba lar .

Yöneldik yüce Mevla’ya,
Oradan vard k Mina’ya,
blise att k ta lar .

Hac  Kevserî burada,
Çok ükür erdik murada,
Kabul etsin yüce Huda,
Yâd ettik tüm yolda lar .

AMLA D M

Hak emriyle rahme ni an,
At lan ilk hamle idim.

Vücut olundu imarat,
Nefes ald m verdim rahat,

Kevserî olmas n cüda
man versin yüce Hu

i müsemmada
cümle idim.
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Da  tepe düz a yorum.
Yollar karl  f rt nal ,
O sebeple ü üyorum.

Ü üyorum ba m duman,
A l yorum zaman zaman,

’
’a do ru ko uyorum.

Ko uyorum yorulmadan,
Kalk p gittim sorulmadan,
Hiç kimseye k r lmadan,
Sevgi ile co uyorum.

Co uyorum içim yan k,
Ruhum hürdür de il san k,
Yüzüm k blegâha dönük,
O hu uyla ya yorum.

Ya yorum bile bile,
Meyil verdim kutlu güle,
Resûlullah a k  ile,
Yan yorum pi iyorum.

Pi iyorum alev alev,
bize ödev,

’  sev,
Sevmeyene a yorum.

a yorum inan buna,
Der Kevserî
Özümüz ba l  Kur’an’a,
Ba  üstünde ta yorum.
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Kalk p sabah namaz na

Seccadeyi k blegâha

Herkes bilsin atas n ,
Yazd k sözün k tas n
Kendi kendi hatas n
Görenlere selam olsun.

’  bilen fikirlere
Hayran kald m zikirlere
Zekât n  fakirlere

Yapma dünya tela n
ak için ak t ya n

Gönül saray n ta n
Örenlere selam olsun

Sadakatin tüm ehline

Sevdim tatl  
Furkan’ n bülbüll
Muhabbettin güllerini

Kevserî der ettik ayan
Var m  acep bizi duyan,
Tabutumuzu ta yan
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-8 Heceli Dört Dize ki Bent Halinde Yaz lanlar 

Sana geldik dönüyoruz,
a Resûlullah

A k n ile yan yoruz,
Resûlullah.

i Eyüp Sultan,
imdide biz olduk mihman,

Ne çabukta geçti zaman,
a Resûlullah.

A l yorum yana yana,
Can m kurban olsun sana,
Doyamad k kana kana,

a Resûlullah.

Â k Kevserî der
ana â k bütün âlem,

Sonsuzca salât
a Resûlullah.
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-11’li Heceyle Yaz lanlar 

Â I IM SANA
Ey Hakk’ n bisi a m sana
Rahmet deryas nda kaptan ms n sen

na olan sevdam s maz cihana
Gönül saray nda mihman ms n sen

O güzel ahlak n hidayetine
Tefekkür eyleriz inayetine,

izi erdir efaatine
Sanca n alt nda derman ms n 

Â k Kevserî’yim dilimde kelam
i Mürsel’e salât

Benimle beraber muhtaçt r âlem
Fahri kâinat m Sultan ms n sen

 
 
 

ELD K
Manevî bir sevda ç kt  kar ma,
Bir o güldü bir ben yüz yüze geldik.
Gel gir dedim benim gönül çar ma,
Bir o bakt  bir ben göz göze geldik.

Ben bir yaya oldum o ise atl ,
Sevdas  gönlümde üst üste katl ,
Sohbet derinle ti muhabbet tatl ,
Bir o dedi bir ben söz söze geldik.

Ruhum ferahland  pamu a döndüm
Sanki cennetteyim kendimi sand m
Yand m sevdas na yand kça yand m
Kerem Asl  gibi köz köze geldik

Kevserî söyledi ho  nida ile,
Mevla’y  zikrettik ho  eda ile,
Kuran  okuduk ho  seda ile,
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HU MEVLA’M
Döndüm k blegâha ba m indirdim
Yüzümde sen vars n hu Mevla’m hu hu.
Dilimde Tekbir’sin ruhumda ilah,
Sözümde sen var n hu Mevla’m 

Hem ba mda hem gözümün nurunda,
e hem kula m zar nda,

Vücudumun bütün damarlar nda
Özümde sen vars n hu Mevla’m hu h

Â k Kevserî’nin her nefesinde
Kalbimin at  yürek sesinde,
Kâinat n sonsuz her 
Çözümde sen vars n hu Mevla’m 

FADES  VAR
Bu âleme inen bir gün binecek,
Hülasa herkesin iradesi var.
Hak’tan gelen tekrar Hakk’a dönecek,
man edenlerin ziyad

u ömür dedi in gün gelir biter,
A layarak gelip matemle yiter,
Toprak a z açar s rayla yutar,
Dönülmez o yolun kaidesi var.

Mevtan n ruhuna derler Fatiha,
Kabir azab nda daral r saha,
Dersine çal  ki dü me
S r t’ n atl s  piyadesi var.

Bir p nar dü ünün suyu kurumu ,
Bir kervan dü ünün gelmi  yürümü ,
Bir beden dü ünün ölmü  çürümü ,
Mah erde mizanda ifadesi var.

Â k Kevserî der edelim hürmet,

Ruh vücut içinde sakl
Zaman  gelince iadesi var.
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R ADI VARDIR
an ile öhretin olmaz faydas ,

Onun bo  geçici bir ad  vard r.
Hak için yükselen zikir nidas ,
Basiret ilminin cihad  vard r.

Oda ilaç olmaz her tür yaraya,
ükür edip bakmaz asla geriye,

Sa l n olmasa ne tad  vard r.

Üzerine alan herkese selam,
Dünya için sak n çekme bir elem,
Gelen a lar giden a lar vesselam,
Vadesi yetenin miad  vard r.

K sadan hisse al gitme ra a,
Bakmaz m s n yüksekteki yapra a,
Mutlak bir gün kurur dü er topra a,
Dalda iken secde maksad  vard r.

Bana derler gitme Â k Kevserî,

Do ruluk üstüne kurduk eseri,
Hakikat yolunun ir ad  vard r.

E KE
ehitlerin ulvi mertebesine,

Vasf  murad na erseydim ke ke,
ül Esvet’in tekbir sesine,

Yüzümü gözümü sürseydim ke ke

Gözetmezdim yak n ile ra ,
Yüre imin kaybolurdu merak
Halilullah’ n olsayd m ç ra ,
Kâbe duvar n  örseydim ke ke.

zzet balin her taraf nda
i kudret raf nda

Bedrin aslanlar  cengin saf nda
Onlara ba r m  serseydim ke ke
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Eyüp ri konu um etsem
Hazreti Hamza’n n dizinde yatsam
Hasan Hüseyin’in elinden tutsam 
Nübüvvet gülleri derseydim ke ke

Â k Kevserî her dem sefay
Asla çekmez idim cevri cefay
Ashab  kiram ört halifeyi
Fahri kâinat  görseydim ke ke

Sineye yazd r r güzel ismini.
Her türlü nimeti israf edenler,
Asla önemsemez kalan k sm n .

Her gün akar gider ömürden zaman 
Bombo  laf üretmek rüzgâr da saman
Herkes tan r elbet kendi hasm n

Selam olsun day  ye en emmiye,
Vard m iskeleye bindim gemiye,
ndim gittim Sultan Ahmet cami

Yüre ime çizdim onun resmini.

Â k Kevserî hep gözya  döker,
Ulu divan na boynunu büker,

ni kabristan çeker,
Bir gün Hakk’a teslim eder cismini 
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HRAP
Mihraba oturmu  slam bülbülü
Kalk n gidip dinleyelim Yasin’i
remli bahçenin güzide gülü

Sildi kalbimizin derin pas n

Gönül sofras na icabet ettik
î

Ya ad k en güzel ça n has n

Ta ezelden do rular  söylerim
’  zi

Serveti neylerim var  neylerim
Doldur uzat bana sevap tas n .

Ey Â k Kevserî geçersen bir gün
Ecel erbetini içersen bir gün,

u fan dünyada göçersen bir gün
Sevenlerin tutar üç gün yas n

ÖMRÜMÜ BAH ETT M
Ömrümü bah et
Vakit b ça na vurdum masad .
Dünyevi künyemi ekledim buna,
Benim nefsim beni benden aksatt .

Hakka ükredecek cemalin yoksa,
hlâs üzerinde temelin yoksa,

E er ahret için amelin yoksa,
mi nerde sevap ruhsat .

Ey Kevserî yükün kald r bir rafa,
Kat l ir at olan ilahi safa,
Geriye dört kemik bir kuru kafa,
Kalacak sadece amel hasatt .
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AMAZAN GELD
Yine geldi ehri ramazan ay ,
Gönlümüze co ku geldi haz geldi.
Rahmet kap lar  sonsuz aç ld ,

Bu mübarek ayda nurlar saç yor,
Kalpler huzur bulup güller aç yor,
Bir ay ne ki çabuk gelip geçiyor,
Kimine çok kimisine az geldi.

Mevla’y  zikir et gel doya doya,
Kimi atl
Bak n bu ay tam bedeldir bin aya,
Nur Kadir gecesi sakl  giz geldi.

Kevserî der durma zaman  de il,
Kur’an oku okut namaza e il,
Orucunu tutup bir mümin say l,
Gönlümüze bahar geldi yaz geldi.

EVH DE GEL GEL
Güvenme servete gel dü me gama,
Bat rmadan önce tevhide gel gel.
Bir göreve gelip henüz makama,
Oturmadan önce tevhide gel gel.

Bülbülün na mesi gonca güldeyken,
Bezenip ku an p ku ak beldeyken,
Ya l l k gelmeden gençlik eldeyken,

eden önce tevhide gel gel

Kimi borç ödemez tak p gidiyor,
Kimi çivisini çak p gidiyor,
Ömrümüzden zaman ak p gidiyor,
Bitirmeden önce tevhide gel gel.

Â k Kevserî der
Ç plak geldik ç plak döndü pazara,
Ruh ç k p da bedenini mezara,
Götürmeden önce tevhide gel gel.
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-11 Hece “Sevgi” Dizeli iiriler 

EFEND M 
Sevgi ilk önce Hak için olmal ,
Sevgisiz hiçbir ey olmaz efendim.
Sevgi Resûlullah a k  dolmal ,
Sevgisiz hiçbir ey olmaz efendim.

Sevgi Hak’t r sevgi Hakk’ n dergâh ,
Sevgi Kur’an  Azimü’ an rah ,
Sevgi serdar sevgi ahlar n ah ,
Sevgisiz hiçbir ey olmaz efendim.

Sevgi ya aman n hissi sevinci,

Sevgi sever ya l  çocu u genci,
Sevgisiz hiçbir ey olmaz efendim.

Sevgi Kevserî’nin ruhu g das ,
Sevgi bülbüllerin güle sedas ,
Sevgi müjdelerde cennet edas ,
Sevgisiz hiçbir ey olmaz

-11’li Heceli Yedekli Dörtleme 

ALLAH B Z  AYIRMASIN MANDAN
Nedir bunca tela  nedir u tasa,
Gel sar l Kuran’a ba lan ihlâsa.
Her geçen günümüz gitti iflasa.
Ne anlad k gelen geçen zamandan,
Allah bizi ay rmas n imandan.

Kulluk görevini ihlal eyleme,
Öz nefsinle sava  ihmal eyleme.
Uzak dur azg ndan fitne yamandan,
Allah bizi ay rmas n imandan.
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Devir cahiliye devrine döndü,
ep zedelendi ar hayâ söndü,

Vicdanlar kurudu ça da l k yand .
Ortal k geçilmez tozdan dumandan,
Allah bizi ay rmas n imandan.

Yaprak dü er hayat döner gazele,
Yol günbegün yakla t  son menzile,
Be  on mürettebat bir kaptan ile,
Kalkmadan u ses
Allah bizi ay rmas n imandan.

Â k Kevserî der
Bütün dünya senin olsa ne yazar,
Ak bettin bir gün yutar bir mezar.
Kabir azab ndan akrep y landan,
Allah bizi ay rmas n imandan.

-14’lü Heceyle Yaz lanlar 

ISA MENZ L
Fani dünyaya gelenler ak bet yiter bir gün,
Zaman su gibi ak yor menzile yeter bir gün,
Çimene basar geçeriz ama hiç dü ünmeyiz.
Kabrimizin üzerinde ye erir biter bir gün.

Kimileri dü mü  idi makam mevki pe ine
Ak l ermez böbürlenip yoldaki gidi ine,
Vade yetince Azrail gelir çöker dö üne,
Henüz arzular bitmeden hayat n biter bir gün,

Ey Â k Kevserî çal  gönül eyle imaret,
Hayat yolu çok k sad r gel edelim ibadet,

u ömür dedi in ne ki bir mezardan ibaret,
Ta lar na bayku  konar velhas l ötür bir gün.
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A LAHE LLALLAH
Kâinat  yaratt n su hava güne  verdin,
nsanlar  yaratt n ak l verdin ba  verdin
ükür elhamdülillah yoktan var eden Allah

ükür lhamdülillah.

Gayret verdin i  verdin r z k verdin a  verdin
Yiyip ya amak için çene verdin di  verdin,

ükür elhamdülillah yoktan var eden Allah
he illallah ükür lhamdülillah.

Tüm nimetti ho  verdin duygu verdin ya  verdin
Kevserî der kulak dil görmeye göz ka  verdin

ükür elhamdülillah yoktan var eden Allah
he illallah ükür lhamdülillah.

-15’li Heceyle Yaz lan Divanileri 

Sahte âlimin ilminden bizleri uzak eyle,
Düzenbaz n eleminden bizleri uzak eyle,

’  inkâr edenlerden sana s nd m 
Yanl lar n kaleminden bizleri uzak eyle.

Dü tüm cahiller içine de erimiz sars ld ,
Sanki bir deprem ya ad m her yerimiz sars ld ,
Sanat m z zedelendi eserimiz sars ld ,
Kötülerin âleminden bizleri uzak eyle.

Der Kevserî halden bilen fertlere can m kurban,
Kuldan de il ’tan gelen dertlere can m kurban,
Gönlü zengin yüzü gülen mertlere can m kurban,



90 
 

GÜL B TT
ülün a k na nur nak nda gül bitti,

zzet  lütfu, bak nda gül bitti.
Refref yükseldi semaya Cebrail’in nezdinde,
Yüce H ’ n makam na ç k nda gül bitti.

Hak dinini tebli  etti ilk geldi i va
Tek ilah Allah’t r dedi, bizi yoktan var eden,
Bütün putlar temizlendi Kâb i Mükerrem’
Cahiliye devri bitti y k nda gül bitti.

Der Kevserî ben a m a k  içimde kat kat,
Sen Resulsün sen nebisin sensin âinat,

ereflendi iki cihan âleme geldi hayat,
 saadet zaman  bak nda gül bitti.

 
 
 
-15 Heceyle Yaz lan Divani eklindeki Naat 

ki cihan efendisi, yaln z vefa sendedir,
Hicret ettin Medine’ye her insifa sendedir,

efaatine muhtac z, derde derman penâh m,
Kurtulu a mazhar olmu , bütün ifa sendedir.

Binlerce salât ül Emin,
Lütuf eyle gir rüyama, göreyim nur cemalin,
Cebrail ile okudu, h fz  Kur’an  mübin, 
Hakk’ n ulvi kelam nda, sonsuz sayfa send

Der Kevserî
Hakk’a ba l  fikrî özüm, rah na divaneyim,
A k nla suzana döndüm, dönen bir pervaneyim,
Kün esrâr  mucizat  ilmî ifa sendedir.
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ki cihan serverisin 
Sen mirac n esrar s n Y
Üç sefer ümmetim dedin eyledin arz  beyan,
Derdimizin derman s n Y

Ad n Ahmet ad n Mahmut ad n güzel Muhammed,
Nurun ayd nlatt  yeri göklerden indi rahm
Cahiliye devri öldü âlem oldu selamet,
Kâinat n sultan s n 

Hürmetinle halk eyledi on sekiz bin âlemi,
Sana geldi Kur’an an bize sundun kelam ,
Kevserî der, sana yapt k hep salât u selam ,

u Kibriya’s n

-14’lü Hece Be li Bent ile Yaz lanlar 

RAMAZAN KAS DES
Geldi ehri ramazan, donatt  mevcudat ,
Ho  geldin gönlümüze Lütfi maneviyat ,
Nur ile ayd nland , ku att  kâinat .
Tüm slam âlemiyle hayat buldu u cihan,

On bir ay n sultan  Ramazan n hürmeti,
Vuslata eri ildi bitti onun hasreti,

 Hakk’a ba l  kalbin s dk  kuvveti.
çtimai ahenkle ba lar manevi mekân,

Semalara s m yor zaman içinde zaman.

Bu ay Kur’an ay d r bilelim hakikati,
Kendimize gelelim bulal m selameti,
Üç aylar n sevab  nas p olsun himmeti.
Recep Allah’a mahsus Resul’ün ay  aban,
Bizlere farz k l nd  an  büyük ramazan.
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Bin aydan hay rl d r o gecenin k ymeti,
Kadir gecesi sakl  esrar  mahiyeti,
Bu ayda nazil oldu Hak kelam  hikmeti.
Nidalarda tekbirler, okunur yüce Kur’an,
Be eriyet kurtuldu ahit hüccet i bürhan.

Hatmi erif edas  kalplere ziyafeti,
Haf zlar hayk r rlar inletir semavat ,
Salât ü selam olsun bize k l efaati.

kaddes nur, kitaba, ümmete gelen Sultan,
A k nla yan yoruz feda olsun can canan.

Gel ey mümin karde im aksatma ibadeti,
Hamd ü senalar olsun, büyüktür azameti,

te f rsat eldeyken verdi sonsuz serveti.
Basiret ehlisiyle, gönüller dolsun ihsan,

’r Rahim’sin, hükümrans n hükümran.

Dü künler gözetilir, yap hay r hasenat ,
Sahurlar seher vakti ba lan r bereketi,
ftarlar n co kusu edilir icabeti.

Afiyetçe yenilir ükür edilir her an,

Oruç ruhun g das  vücut bulur s hhati,
Kudretiyle güç verir mevcut olan ispat ,
Maksuda eri ilir, zayi olmaz takati.
Ey r z k veren Razzak adalet kâni Rahman,
nan p iman ettik sana ayand r ayan.

Ya Rabbi sen ba la esirgeme rahmeti,
Ya Rabbi sen ba la sonsuzca ma fireti,

Rabbi sen ba la ar nd r kefareti.
Günahkâr kullar n  af et Ey yüce Sübhan,
El açm z biz sana ya l  genç sabi sübyan.

Â k Kevserî derki, kaybetme sadakati,

Ho  geldin ey Ramazan müminin fazileti.
Dergâh
Ba la u ednay  sen nasip eyle iman.
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EYÜP SULTAN
Sevgili kullar na, H
Medine’den buraya kalkt  etti hareket.
Bir Kadir gecesinde, eylemi tim ziyaret,
Manevî bir havayla, seherde atm t  tan,
Bu erefli karyede, yat yor Eyüp Sultan.

Veda tepelerinde, güne  do du nur do du,
Semalardan zemine, kâinat  vecd bo du,

ine ereflendi, Enserâ rahmet ya d .

Vuslata eri tiler, ad oldu Eyüp Sultan.

Hem cömertti hem yi it, ol Eyyüb el Ensarî,
Çok vahye ahit oldu, seyretti her esrar ,

Resulün mihmandar , Hazreti Eyüp Sultan.

an verdi Bedir, Uhud ve Hendek sava nda,
Peygamberi korudu, her dem görev ba nda,
Kalkt  cihat eyledi, seksen küsür ya nda.
stanbul â yd , buras  oldu vatan,

Ak emsettin ke fetti, makam  Eyüp Sultan.

Kevserî der âline, binlerce selâm olsun,
Münevvere iline, binlerce selâm olsun,
Mefkûrene yoluna, binlerce selâm olsun.

imdi art k sen bize, burada oldun mihman,
Sonsuzca kal gönlümde, Ey gani Eyüp Sultan.
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-14’lü Hece Yedekli Dörtleme ile Yaz lan Destan 

GELD  EHR  RAMAZAN
On bir ay n sultan  geldi ehri Ramazan,

ldu âleme Kuran  Azimü an

Rabbim sana s nd k sen nasip eyle iman,
On bir ay n sultan  geldi 

ftarlar, teravihler, art k sahurlar ba lar,
Hak için hep dökülür gözlerden akan ya lar,
Hatmi erif ahengi nidas  ruha i ler.
Zaman s maz zamana süzülür gider zaman,
On bir ay n sultan  geldi 

Bu ay bereket ay  mutlu olur tümcesi,
Gök kubbeye yükselir dilde tevhit hecesi,
Maneviyat  sonsuz sakl  K
Ma firete müjdedir mümine gelen imkân,
On bir ay n sultan  geldi 

Mübarek fazileti esenlik co ar gider,
Hakikatin yoluna müminler ko ar gider,
Hu u ile ya an r mabetler ta ar gider.
Rahmet sa ana nda huzur bulur her mekân,

ir ay n sultan  geldi 

Â k Kevserî der gel eri elim menzile,
Odur hücceti bürhan inzali nur ünzile,
Biz ezelden a z meyil verdik tenzile.
Hidayet rehberisin ey an  yüce Furkan,
On bir ay n sultan  geldi ehri Ramazan.
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KAD R GECES
Geldi kadir gecesi, yüreklerden co uyor,
Kubbelerin ahengi, kandilleri ok uyor,
Ya l  genci bilumum, camilere ko uyor.
El açt lar Mevla’ya insanlar n nicesi,
Bin aydan hay rl d r, bu gün 

Müminleri ku at r, pervane olur döner,
lahi ziyafetle, yeryüzü nura kanar.

Ma firet gecesidir, kurtulu  neticesi,
Bin aydan hay rl d r, bu gün K

Cebrail'in nezdinde, indi Kur’an’  Mübin,
ereflendi kâinat

Semavat bayram etti, hayat buldu u zemin.
Bu gecenin sevab , ölçülmez derecesi,
Bin aydan hay rl d r, bu gün K

Canl  cans z zikreder, tatl  olur tüm derya,
Kâinat  vecd sarar, evk gelir emse aya,
Bütün slam âlemi, gec
Kur’an’ n nidalar , dilde tevhid hecesi,
Bin aydan hay rl d r, bu gün 

Kevserî der e sizdir, bu gecenin lezzeti,

Müminlere eri sin, sevab  fazileti.
Yücelerin Yücesi

Bin aydan hay rl d r, bu gün 

KURTARALIM MANI
Gel ey gönül seninle edelim bir hasb  hal,
Azrail geldi i an vermez sana hiç mecal,
Tasavvur et ukban  ya anmas n izmihlâl.
Henüz f rsat eldeyken kullanal m zaman .
Ahirete göçmeden kurtaral m iman .

’  inkâr edenler,
Ruh bedenden ç k nca cans z kal r bedenler.
Yar n k yamet günü gel unutma Rahman’ ,
Ahirete göçmeden kurtaral m iman .
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Bile bile dünyaya niye oldun müptela,
Zaten sendeki nefis ba l  ba na belâ,
Ölüm an  çatmadan, okunmadan son salâ
Be  vakti eda edip idrak edek ezan ,
Ahirete göçmeden kurtaral m iman .

Kevserî der beyhude gâfil gezme avare.
Tefekkürle hem dem ol tevhittedir tek çare,

’  zikret ba lan didar  yâre.
Dima nda derç olsun oku ö ren Kuran’ ,
Ahirete göçmeden kurtaral m iman .

O AL AFET
-11’li Heceyle Yaz lanlar 

RÜZGÂR SES NDE
Bir gürültü ile gece uyand m,
K yameti duydum rüzgâr sesinde.

iddetinden korktum zelzele sand m,
Hayat ma doydum rüzgâr sesinde.

Nice koca a açlar  devirdi,
Ortal  harabeye çevirdi,
Ne bulduysa sürükleyip savurdu,
Esintiye uydum rüzgâr sesinde.

Sanki dünya geldi sonuna do ru,
Toz duman  katt  önüne do ru,
Kendimi kapt rd m yönüne do ru,
Dümdüz yerden kayd m rüzgâr sesinde.

Kevserî der her ey uçtu yerinde,
U ultusu gelir gayet derinde,
Mevla’m azametti gökler seyrinde,
Y ld zlar  sayd m rüzgâr sesinde.



97 
 

-Semai Biçimiyle Yaz lanlar 

AYATIMIN B LMECES
Hayat m n bilmecesi,
Ben bu muammay  çözdüm.
Bitmez gurbettin çilesi,
Y llarca kendimi üzdüm.

Selam day  emmilere,
Gönül verdim camilere,

s z deryalarda yüzdüm.

Bak n Kevserî dedeye,
Bu sözüm kals n hediye,
Kimse al nmas n diye,
Laf m  süzgeçten süzdüm.

-11’li Heceyle Yaz lan Destan 

GÖÇ DESTANI
Bin dokuz yüz doksan bir senesinde,
Yüklendi kamyona göçümüz bizim.
Güne  batmaktayd  da  sines
Tükenmi ti takat gücümüz bizim.

Babam n i leri çokça güç oldu,
K rk y ll k eme i bitti puç oldu,
Nasibimiz kalkt  hane göç oldu,
O gün kan a lad  içimiz bizim.

O te kilat düzen hava bozuldu,
Kazanlar çanaklar
Annemin kurdu u yuva bozuldu,
Artm  idi s z  ac m z bizim.

Ekinleri ektik biçtik b rakt k,
Koyunu kuzudan seçtik b rakt k,
Tüm her eyimizden geçtik b rakt k,
Kederden a ard  saç m z bizim.
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E dik boynumuzu bir yana büktük,
Evimizin baz  yerini söktük,
Mezarl a gittik gözya  döktük,
Kald  Anam abim bac m z bizim,

Umutlar kesildi çokça yorulduk,
Kom ularla vedala t k sar ld k,
kindi zaman  köyden ayr ld k,

O zaman ba lad  sanc m z bizim.

Â k Kevserî der,
Çat m z y k ld  
O en oca m z tarumar oldu,
Bitti devran m z tac m z bizim.

 
 
 
-11’li Heceyle Yaz lanlar 

Ba ra ba ra sesim k s ld ,
Darald m s k ld m gurbet ellerde.
Gözlerim yollarda umut kesildi,
Belaya tak ld m gurbet ellerde.

Ü üdüm burada k  var anam can,
çimde bin tela  i  var anam can,

Gözlerimden kanl  ya  var anam can,
Tutu tum yak ld m gurbet ellerde.

Aniden u rad m bir sald r ya,
Yüzüm kan içinde dü tüm araya,

K r ld m döküldüm gurbet ellerde.

’da bunlar geldi ba ma,
Hiç ac mad lar akan ya ma,
Gelen vurdu giden vurdu di ime,
Yaln zd m tekildim gurbet ellerde.
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Tartaklay p ta a vurdular beni,
Al p da yerlere se
Betona çak ld m gurbet ellerde.

Kendimi kaybettim arad m kald m,
Dört büklüm olmu tum kurudum kald m,
Yüzümde morluklar çürüdüm kald m,
Y prand m söküldüm gurbet ellerde.

Kinleri h rslar  baya  çoktu,
Hiç birinde zere merhamet yoktu,

iban orda boynunu büktü,
Kö eme çekildim gurbet ellerde.

Akyakal  Hac  Ayd n kurtard ,
O olmasa onlar beni yutard ,
Be  ki iydi birbirinden beterdi,
Zalime y k ld m gurbet ellerde.

Ya Rab sen yard m et darda kalana,
Ya Rab hidayet et azg n olana,

sen yard m et benzi solana,
Usand m b k ld m gurbet ellerde.

Â k Kevserî der tarz m kalmad ,
fadem kalmad  arz m kalmad ,

Maruzat m bitti kalmad ,
E ildim büküldüm gurbet ellerde.
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GURBET KÖ ELER NDE
Ya Rab beni vatan ma kavu tur,
Akt m kald m gurbet kö elerinde
Kendi ellerimle kendi can m ,
Yakt m kald m gurbet kö elerinde.

Kimse dindiremez u tela m ,
Kasavetten kurtarmad m ba m ,
A lad m s zlad m gözden ya m ,
Döktüm kald m gurbet kö eler

Ne bir konu an var ne yüze gülen,
Ne bir soran m var ne yoldan gelen,
Bakt m kald m gurbet kö elerinde.

Yine ak am oldu dü tüm zindana,
Nasip olsa dönsem yurda vatana,
Sefil garip dü tüm boynumu yana,
Büktüm kald m gurbet kö elerinde.

Hele gelin görün siz bu a k n ,
Ya Rabbi sen kurtar garip dü künü,
Gönül saray m  gönül kö künü,
Y kt m kald m gurbet kö elerinde.

Ey Kevserî mutlu eder kim seni,
Ya Rab yavrulara kavu tur beni,
Bu dert bende eski, de ildir yeni,
B kt m kald m gurbet kö elerinde.
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GURBET RÜZGÂRI
Bir kas rga gibi ba mdan esti,

ald  gitti gurbet rüzgâr .
Uslanmaz e lenmez nefesim kesti,
Vurdu ald  gitti gurbet rüzgâr .

Götürdü savurdu ilden i
Maruz kald m orda ac  dillere,
Bir kas rga oldu dald  güllere,
K rd  ald  gitti gurbet rüzgâr .

Beni benden ald  benden bezdirdi,
Gâh darbeler vurdu gâhî ezdirdi,
Diyardan diyara ald  gezdirdi,
Yordu ald  gitti gurbet rüzgâr .

Kevserî’yim beyan edem var m ,
Ömrüm zarar gördü unut kâr m ,
Vücudumda bütün damarlar m ,
Sard  ald  gitti gurbet rüzgâr .

-11 Heceli “Dedim-Dedi (Müracaa) Dizeli iir 

Â IK EVSERÎ’ A R
Â k Kevserî’yi gurbette gördüm
Bakt m boyun büke büke yürüdü

u vatan hasreti ne imi  sordum,
Gözünde ya  döke döke yürüdü

Dedim ey Kevserî gitme kar k  

Bunca ülkelerden diyardan diyar,
Dü e kalka seke seke yürüdü.

Dedim ey Kevserî

Bakt m ki seherde ediyor zikir
afaklar  söke söke yürüdü
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Dedim ey Kevserî yapt n m  hata

Bir elinde saz  birinde çanta,
Arkas ndan çeke çeke yürüdü

Dedim Kevserî’nin ne idi derdi
k ya m kemale erdi,

Gönüllere türlü çiçekler serdi,
Muhabbeti eke eke yürüdü

 
-11 Heceli “Nas l A lam yam” Dizeli iir 

A LIYOR
Nas l a lam yam gurbet ellerde,
Nas l a lam yam izim a l yor.
Nas l a lam yam takatim yoktur,
Nas l a lam yam dizim a l yo

Nas l a lam yam döküldü di im,
Nas l a lam yam a rd  ba m,
Nas l a lam yam ak yor ya m,
Nas l a lam yam gözüm a l yor.

Nas l a lam yam ayr  gülüme,
Nas l a lam yam bir gün ölüme,
Nas l a lam yam garip halime,
Nas l a lam yam yüzüm a l yor.

Nas l a lam yam Kevserî zorda,
Nas l a lam yam kalm m darda,
Nas l a lam yam hastay m burda,
Nas l a lam yam özüm a l yor.

                                                           
Almanya’da hasta iddetli di  a r s  ve garip dü tü ü bir dönemde yazm t r.
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-11 Heceli “Kul Kevserî” Dizeli iir 

UL KEVSERÎ
Kul Kevserî saz  alm  eline
Kul Kevserî gezmi  gurbet ellerde
Kul Kevserî na me gelmi  diline
Kul Kevserî süzmü  gurbet ellerde.

Kul Kevserî ilham nehirlerini
Kul Kevserî gurbet kahirlerini
Kul Kevserî halka iirlerini
Kul Kevserî düzmü  gurbet eller

Kul Kevserî kirpik ka  aras nda
Kul Kevserî çeker a k yaras nda
Kul Kevserî girdi gam deryas nda
Kul Kevserî yüzmü  gurbet ellerde

Kul Kevserî asla istemez er’i
Kul Kevserî budur do u tan beri
Kul Kevserî gören ilim defteri
Kul Kevserî yazm

Kul Kevserî
Kul Kevserî bazen övdü övündü
Kul Kevserî gurbet s kt  dövündü
Kul Kevserî bezmi  gurbet ellerde

Kul Kevserî yürür hiç kalmaz geri,
Kul Kevserî her dem sözünün eri
Kul Kevserî

evserî sezmi  gurbet ellerde

Kul Kevserî dosta verir can n
Kul Kevserî yanan volkan zaman
Kul Kevserî
Kul Kevserî üzmü  gurbet ellerde
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-Semai Biçimiyle Yaz lanlar 

Vatan u runa kendini,
Cüda etmi  ükrü dedem.
Tekbirler ile hayk rm ,
Nida etmi  ükrü dedem.

Sava m  son nefesine,
ehitli in rütbesine,

Eda etmi  ükrü dedem.

Yaralar  hiç dinmemi ,
Güne  gibi hiç sönmemi ,
Sava ta geri dönmemi ,

eda etmi  ükrü dedem.

Kevserî duydu an n ,
Topra a katm  kan n ,
Zafer u runa can n ,
Feda etmi  ükrü dedem.

-Semai Biçimiyle Yaz lan Destan 

ÇANAKKALE
Dünya bizleri konu tu,
Eller Çanakkale dedi.
Edirne’den Ardahan’a,
ller Çanakkale dedi.

Ordumuz kükreyip co tu,
Sel gibi da lar  a t ,
Eli silah tutan ko tu,
Yollar Çanakkale dedi.

’
Güvenmi tik erimize,
Dü man  getirdik dize,

r Çanakkale dedi.
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Çavu  Hakk’  and ,
Gelibolu’ya dayand ,

eniz alkana boyand ,
Sular Çanakkale dedi.

ahlanm t  
Dünya buna oldu ahit,
Tarihlere dü tü kay t,
Y llar Çanakkale dedi.

Mehmetçik’te S tk  iman,
Dü mana vermedik meydan,
Yaz ld  anl  bir destan,
Diller Çanakkale dedi.

Kevserî’nin avaz
Sabah ak am niyaz nda,
nlenen dertli saz nda,

Teller Çanakkale dedi.

-11’li Heceyle Yaz lanlar 

U runa ba  koyduk assalar beni,
Haks zl a kar  kafa kald rd k.
Gayretim sürecek egemen günü,
Korkular  ald k rafa kald rd k.

Kalle  yi it olmaz göster birini,
Yüz bin sabun y kayamaz kirini,
K rd k esaretin kör zincirini,
Yi itleri ön tarafa kald rd k.

Â k Kevserî der,i te meziyet,
Zulme geçit yoktur budur vaziyet,
Hak için can m z çeksin eziyet,
manl  erleri safa kald rd k.
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-11’li Heceyle Yaz lan Destan 

Kaz m Karabekir Halit Pa a’yla,
Güç al p an vermi  Ardahan halk .
Kurtulu  zaman  yurt safhas nda,
Sava ta can vermi  Ardahan halk .

hçesi belli vard r kay tlar,
Koca cengâverler aslan yi itler,
Nice gazilerle nice ehitler,
Vatana kan vermi  Ardahan halk .

Milletçe çok kara günler görmü üz,
Topa kar  durup gö üs germi iz,
Dü manlar  sopa ile sürmü üz,
Tarihe yön vermi  Ardahan halk .

Birlikte yapm z savunma mar ,
Güç al p kükremi  inletmi  ar ,
Ermeni çetesi Ruslara kar ,
Do uda ün vermi  Ardahan halk .

Â k Kevserî’yim getirdim dile,
Milletçe cesurdur de ildir köle,
Dört etraf  da d r bir yan  kale,
S rt n  yan vermi  Ardahan halk .
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-16’l  Heceyle Yaz lanlar 

KAZIM KARABEK R PA A
Do u cephesi Fatihi, Kaz m Karabekir Pa a,
Canlar sana feda olsun, iyi ki gelmi sin ba a,
Saymakla bitmiyor methi, Kaz m Karabekir Pa a,
Yurt için anla erefle, arka gitmi  ko a ko a.

Yetimlerin babas yd , Kaz m Karabekir Pa a,
Asaletin membas yd , Kaz m Karabekir Pa a,
Kurtulu un sevdas yd , Kaz m Karabekir Pa a,
Yüce Hak nasip eylemi , çabas  gitmemi  bo a.

Asla dü medi zillete, Kaz m Karabekir Pa a,
Gönül vermi ti millete, Kaz m Karabekir Pa a,
Ba lanm t  hakikate, Kaz m Karabekir Pa a,
Anadolu’da kükremi , halk hiç dü medi tela a.

Hem asildi hem mert idi, Kaz m Karabekir Pa a,
Fermanlar  çok sert idi, Kaz m Karabekir Pa a,

i it timsali fert idi, Kaz m Karabekir Pa a,
Onurlu anl  isminle, k yamete kadar ya a.

Kevserî der, ba kumandan, Kaz m Karabekir Pa a,
Hayrand r sana nice can, Kaz m Karabekir Pa a,
Böyle kurtar ld  Vatan, Kaz m Karabekir Pa a,
Herkes sana minnettard r, Anadolu ba tanba a.

-14’lü Hece Yedekli Dörtleme ile Yaz lan Destan 
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ÇANAKKALE DESTANI
Çanakkale harbinde tek parola vatand ,
Masmavi olan deniz alkanlara boyand ,
Etten kale ördüler hepsi taze civand .
Muharebe meydan  sanki döndü mah ere,
Çanakkale geçilmez ko tuk büyük zafere.

Topraklar dile gelse ah konu sa u ta lar,
Nidalarda tekbirler gökte a lad  ku lar,
Kol bacaklar kopmu tu yerde vücutsuz ba lar.

ahadete ermi ti kan dolmu tu mi fere,
Çanakkale geçilmez ko tuk büyük zafere.

man gücü gö sünde nba ,
Ald  sürdü namluya gülenin yok tela ,
Muzaffer ordumuzun onurlu dikti ba .
nanm  cengâverler indi yatt  sipere,

Çanakkale geçilmez ko tuk büyük zafere.

Nusret may n gemisi may n dö edi vurdu,
Yedi düvel sald rd  lakin pes etti durdu,
ngilizler a k nd  ahland  bizim ordu.

Çünkü büyük bir görev verilmi ti nefere,
Çanakkale geçilmez ko tuk büyük zafere.

Anafartalar yand  art k kalmad  mecal,
Akan ehit kan na göklerde indi hi
Ba ka çaremiz yoktu tek çaremiz istiklal.
ki yüz elli üç bin ehit girdi makbere,

Çanakkale geçilmez ko tuk büyük zafere.

Art k anl  ordumuz ba ar y  tatm t ,
Dü man n gemileri birer birer batm t ,
Anzaklar çaresizdi Frans zlar bitmi ti.
Mehmetçi imin ünü ula t  bin bir yere,
Çanakkale geçilmez ko tuk büyük zafere.

                                                           
Bu Destan ile ilgili olarak Artvin 08 Haber’de öyle yazmaktad r: Â k Kevserî Çanakkale ile 

ilgili olarak yazd   “Çanakkale Destan ” iiriyle ödül alm . Çok güzel bir destan oldu unu 
söyleyebilirim. Çanakkale’yi anlatmak asl nda imkâns z. Bunu ben de, çok de erli Â k Kevserî 
de biliyor. Naçizane, dilimin döndü ünce, kalemimin yazabildi ince yazd m diyor.
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Kevserî der kurtard  yard m eyledi Allah,
efaat kan  lütuf eyledi Resûlullah,

Art k zafer bizimdi ükür elhamdülillah.
Bir tarih yaz lm t  tek tek geçti deftere,
Çanakkale geçilmez ko tuk büyük zafere.

. Ö ÜT AS HAT, 

.1. O luna Nasihat
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar 

NLE UL
Dinle o ul sözlerimi,
Bu sana k rk nasihattir.
Hak yolundan sak n ç kma,
Sonu hüsran felakettir.

sünnetinde,
Kaçar isen cehalettir.
Gel sak n günah i leme,

Bu dünyada ibadettir.
slam in be  artlar n ,

Ya ar isen ma firettir.

’ n kat ndaki tek din,
slamiyet eriatt r.

Takval  ol feyizli ol,
Mevla’ya sadakattir.

Her zaman mütevaz  ol,

Yeme yetimin hakk n ,
Bu mühim bir beyanatt r.

Sabr n sonu selamettir.
Bo  sözlerle kafa yorma,
Hem ay p hem eziyettir.
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Büyüklere sayg l  ol,
Bu sendeki iltifatt r,
Sak n ha eytana uyma,

Güzel i ler yap hayra ko ,
Bu en büyük fazilettir.
Mazlumlara sak n de me,
Üzer isen zulümettir.

Güzel bir dost ho  arkada ,
Dar gününde refakattir.

yi dü ün ak l  ol,

Zenginli in en büyü ü,
Can sa l  afiyettir.

Zaman  gelince uçar,
Can vücutta emanettir.
Fakir fukaray  ezme,
Yard m etmek inayettir.

Tutumlu ol iktisatt r.

Evine yuvana ba lan,

Kap  pencereni kitle,

Tembel olma üretken ol,

Vatan n  yurdunu sev
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Çal  sak n muhtaç olma

Bar  se
Uygarl k medeniyettir

Vermesen bir k yamettir
manevî ilaç

Gidip görüp ziyarettir

Bu en büyük zihniyettir
Temiz giyin temiz ku an

Rü vet verme rü vet alma

Dürüstlükten ödün verme
Do ruluk bir adalettir

Güvenini sak n sarsma
Hassasiyet itimatt r

Anneni baban  k rma
Onlar  sev itaattir
Der Kevserî do rular
Söylesem mesuliyetti
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-11’li Heceyle Yaz lanlar 
 

UL
Bu devir menfaat ç kar zaman ,
Arkada n iyi tan  seç o ul.

s n kusursuz bir insani,
Ya bulunur ya bulunmaz güç o ul.

Öyle bir zamanki bak n kim kime,
Ba n  vursalar s r n  deme,
Cimrinin yeme i ac d r yeme,
Merdin suyu bald r alda iç o ul.

Biri konu urken kesme sözünü,
Bir paral k etme kendi özünü,
Bozma halk n huzurunu dozunu,
Fitneden fesattan erden kaç o ul.

Â k Kevserî der, dimdik tut ba n,
yedir ekme in a n,

Konu tu un sözü iyice dü ün,
Evvela dokuz ölç sonra biç o ul.

-15’li Heceyle Yaz lan Divanileri 

Yavrucu um büyür isen do ay  her yan  sev
Çiçe i sev ye ili sev gülü sev orman  sev
Yemeyi sev içmeyi sev sak n inkârc  olma
Hay rs z bir evlat olma anneni baban  sev

Okulu sev camiyi sev evini mülkünü sev
Bayra  sev ülkünü sev vatan  ülkeni sev
Asla hor görme kimseyi vatanda  halk n  sev
Lazlar  sev Kürtleri sev her çe it insa

Kevserî der bir bütünüz velâkin herkesi sev
çme yapra  tütünü sa l  nefesi sev
nanc ndan taviz verme dini sev ihlâs  sev

’  sev slam’ ’ ’  sev
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-14’lü Hece Yedekli Dörtleme 

AKLINI BA INA AL
mayas n  besledi,

zan i fikir verdi kimyas n  besledi,
R z k ile beraber dünyas n  besledi.
Gel nankörlük eyleme u köprüden geçmeden,
Akl n  ba na al bu diyardan göçmeden.

Ömür hep böyle gitmez velâki
Gerisi bir hikâye kimse olmad  abat,
Tevhidin âlemine pervaz vursun çift kanat.
Göçmen ku lar  gibi buralardan uçmadan,
Akl n  ba na al bu diyardan göçmeden.

Tüm rütbeli rütbesiz uyacaks n o emre,
Kendine gel ey millet uyans n bütün zümre,
Gâh göktedir gâh yerde topra a dü er cemre.
Lale sümbül menek e nevruz çi dem açmadan,
Akl n  ba na al bu diyardan göçmeden.

Sonra pi man olursun nerdeydi dersin akl m,
Mevsimler k a döner sert geçer en son iklim,
Vücut bozulur gider bel olur büklüm büklüm.
Ecel erbeti derler bir gün tad p içmeden,
Akl n  ba na al bu diyardan göçmeden.

Â k Kevserî derki kaybolur müessesi,
Sesiz karyede vard r herkesin bir hissesi,
Asla dönü ü yoktur uzun sözün k sas .
Muhasebesini yap mam kefen biçmeden,
Akl n  ba na al bu diyardan göçmeden.
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KEVSERÎ D VAN
nsanlara hor göz ile bakma sak n Kevserî,

Bo  i leri sen kafaya, takma sak n Kevserî,
Gel faydas z yoku lar , ç kma sak n Kevserî.
Ey Kevserî pansuman et yaralar  sar ba la,
Gönüllere saraylar kur, y kma sak n Kevserî.

Muhabbetten iyilikten, b kma sak n Kevserî,
Mazlum garipler can n , yakma sak n Kevserî,
Burnunu elin i ine, sokma sak n Kevserî.
Ey Kevserî gel kirlenme berrak su gibi ça la,
Boz bulan k çamur gibi, akma sak n Kevserî.

Bu âlemde do ru yürü, topal sekme Kevserî,
Kayalar n üzerine, tohum ekme Kevserî,
Çünkü verim alamas n, elem çekme Kevserî.
Ey Kevserî sava  yapma her dem bar  sa la,
Yetim olanlara vurma, tokat tekme Kevserî.

’a yönel boynunu bük, kula bükme Kevserî,
Hakka e il hakka diz çök, ba ka çökme Kevserî,
Hak yoluna ömrünü sök, ba ka sökme Kevserî.
Ey Kevserî dünya fani gel sen Hak için a la,
Hak için gözya n  dök, ba ka dökme Kevserî.

-Semai Biçimiyle Yaz lanlar 

AVA  YAVA
Güne  görür kar  da ,
Batar bir gün yava  yava .
Velhas l ihtiyarl k ça ,
Çatar bir gün yava  yava .

Güvenme bugüne düne,
Aldanma öhrete üne,

tabut üstüne,
Yatar bir gün yava  yava .
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Gücün yetmez ferman na,
Muhtaç olur derman na,
Dane dane harman na,
Katar bir gün yava  yava .

Gel Kevserî olma naçar,
Elbet ruh kafesten uçar,
Kara toprak a z açar,
Yutar bir gün yava  yava .

-11’li Heceyle Yaz lanlar 

KKAT ET
Ey gönül el atma dala buda a,
Gel kaç n sar lma nefse iblise.
Garipleri koru kald r aya a,
Kat l hakikati bilen milise.

Mazlumun hakk n  a rma sak n,
Bo  sözlerle kafa i irme sak n,
Do ru yola yönlen a rma sak n,
Sonra al p atarla

Ad m Dursun Do an Kevserî derler,
Bitmedi çileler dertler kederler,
Geldi geçti nice yi itler erler,

te budur durum budur hadise.

EVH DE GEL GÖNÜL
Tevhide gel gönül tefekkür eyle,
Kötülük deposu ambar  olma.

öyle,
Bo  geçen zaman n imar  olma.

Tüm canl  gezinir r z k pe inde,
Herkes gayret eder kendi i inde,
Böbürlenme dünya ke meke inde,

u fani hayat n amar  olma.

Kevserî söyledi kaç bin kaç kere,
Ömrünü geçirme bo  o
Akl n  çal t r gezme avare,
Fuzuli i lerin mimari olma.
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ÜÇ GÜNLÜK FASIL
Giydim ayr l n gam libas n
Bakt m ki üstüme as ld  gitti.

im sevmez ki gönlü alçak insan ,
Kimi gururuyla kas ld  gitti.

güvenme ey baht  kara
Bozulur sa l n gelmez ayara
Bir gün derler bak n u ihtiyara

Ki ide evvela olmal  ihlâs
Zaman akar ömrü eylermi  iflas
Kimi sa l nda geçti iltimas,
Topraklar üstüne bas ld  gitti.

Aç ld  önü
Hani anam babam ecdad m nerde
Vadenin tükenip bitti i yerde,

u dünya üç günlük fas ld  gitti.

Â k Kevserî de kendine kefil,
Gezdim u cihan  ben sefil sefil
Âlemi fanide olma bir gafil
Sesi gür ç kanlar k s ld  gitti
 
 

-11 Heceli “Gâh” Dizeli iir 
 

GÖNÜL
Gâh bu gönül hem ruh hem 
Gâh verdi epeyce ceza bu gönül.
Gâh kocaltt  engel ç kt  önüme,
Gâh yepyeni henüz taze bu gönül.

Gâh sultan eyledi kö kte sarayda,
Gâh umutsuz kald m ve
Gâh gezer dünyada gâh gezer ayda,
Gâh ç kar ta marsa füze bu gönül.
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Gâh güne im do du batt  bir zaman,
Gâh güldürdü mutlu etti bir zaman,
Gâh gurbet ellere att  bir zaman,
Gâh çektirdi bunca eza bu gönül.

Gâh rengârenk giyer gezer süslenir,
Gâh arzusu bitmez bazen uslan r,
Gâh yüksekte uçar gökte seslenir,
Gâh hiç yere inmez feza bu gönül.

Gâh co turur gümbür gümbür ses ile,
Gâh soldurur kalan son nefes ile,
Gâh ko turur güzel bir heves ile,
Gâh harcat r eder meze bu gönül.

Gâh ya lan r ecel gezer pe ine,
Gâh endi e etmez dalar dü üne,
Gâh Azrail konar art k dö üne,
Gâh bir türlü bilmez hiza bu gönül.

Gâh u Kevserî’yi giryan eyledi,
Gâh güle gül ene ba ban eyledi,
Gâh soydu bu can  üryan eyledi,
Gâh sonunda sarar beze bu gönül.
 
 
 

-14’lü Heceyle Yaz lanlar 

OPRA A DÜ ECE Z
Gönül kendini yorma topra a dü ece iz
Sak n kalpleri k rma topra a dü ece iz
Unutma ahiretti topra a dü ece iz
Avare olup durma topra a dü ece iz

Unutma ahiretti topra a dü ece iz
B rak kin ve hiddetti topra a dü ece iz
Ben ölmem sak n deme topra a dü ece iz
Her kesin var müddetti topra a dü ece iz
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Ben ölmem sak n deme topra a dü ece iz
Yetim hakk n  yeme topra a dü ece iz
Bir gün nizam kurulur topra a dü ece iz

rda olur ödeme topra a dü ece iz

Bir gün nizam kurulur topra a dü ece iz
Günah sevap sorulur topra a dü ece iz
Kevserî der son sözüm topra a dü ece iz
Bir çukur yer yar l r topra a dü ece iz

Ey gönül do ru yol varken asla terse gerek yok
i k vam na art k örse gerek yok,

Bu gün var z yar n yo uz tükenince vademiz,
Al p götürürler kabre, hiç adrese gerek yok

’  zikir ettik zannetmeyin durmu uz,
Tefekkür edip tevhide gönlümüzü kurmu uz
lme anahtar  takt k erre kilit vurmu uz

Biz girmi iz son s nava di er derse gerek yok.

Â k Kevserî der gökte bulutlar a ar gider,
Hak emredip damla dü se rmaklar ta ar gider
Kâinat n zerresine ak llar a ar gider,
Hakikati inkâr eden müderrise gerek yok

Karl  da lar n ard nda yaz m z ç kt  art k,
Tarihlere damga vuran yaz m z ç kt  art k,
Halk özüne dönmelidir kendine gelmelidir.
Hakikati konu acak sözümüz ç kt  art k.

i yürekten olmal  tatl  söz dilden hece
Aldanma dünya zevkine geçici bo  e lence
Yürüyoruz yolcusuyuz bu yoldan gündüz gece
Ba m z dik yüzümüz ak izimiz ç kt  art k

Â k Kevserî bilmem ki hangi dilde söylesin
Çok â klar geldi geçti Allah rahmet eyl
Kerem Asl  için yand  döndü küle neylesin
Bizimde bu me akkatte tozumuz ç kt  art k
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DAYET YOLU
Ey gönül gel ma rurlanma s dk  sar l ihlâsa
Tevhide dön tevekkül ol ba lan ilmi esasa

i sünnet ve'l
r at ol ömür servetin u ramas n iflasa

Sak n yeme kul hakk n  mutlak hesab  vard r
Alma mazlumun ah n  ah  azab  vard r
Kalp k rma gönül incitme bir zd rab  vard r
Haklara riayet edip uyal m bu hususa

Â k Kevserî de girme gururun öhretine
Dayan lmaz cehennemin nar na iddetine
Aldanma fani dünyan n zevkine ehvetine
Var lacak en son menzil, bir mezard r hülasa

END NE GEL
Ey gönül u ömür geçer, kendine gel kendine,
Bir gün gelen bir gün göçer, kendine gel 
Her nefis ölümü tadar, Azrail’in elinden.
Ecel erbetini içer, kendine gel kendine.

Gel akl n  ba na al, aksatma ibadeti,
Kimi do ar kimi ölür, görmez misin hikmetti,
Her kul kendisi haz rlar, Ce
Hak etti i yeri seçer, kendine gel kendine.

Kevserî der
Putlar  tanr  yap p da, tapanlar helak oldu,
Sak n sapma do ru yoldan, sapanlar helak oldu,
Herkes ekti ini biçer, kendine gel kendine.
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. nsanlara Nasihat
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar 

Bana sa lam baston gerek,
K r lmayan demir asa.
Muhabbette hal  sarak,

Yaslar bitsin kazanal m,
Dostluklara uzanal m,

Bo  sözlere karn m z tok
Sayg  sevgi bizlerde çok,

Yasan n efsanesine,
Hayran m ezan sesine
Vard k irfan meclisine,
Kurulmu tu be  on masa

Üstat söyled
Kevserî etti marifet

Kalp k rma gönül incitme
Öfkelenme sab rl  ol
Kalp k rma gönül incitme

Gerçekleri görmek gerek
Gönüllere girmek gerek
Kalp k rma gönül incitme

Böbürlenmek neye yarar
Kalp k rma gönül incitme
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ayâl gözde kals n
Na mem dü mesin dillerde
Hat ralar sizde kals n

Kafay  bo a yormay n,
Kimseyi küçük görmeyin,
Sak n kalpleri k rmay n,
Merhametler özde kals n.

Do rular  söyleyelim,
Lokmam z  paylayal m 
Tebessümler yüzde kals n.

Salâvat getirsin ümmet,

Sen sa  ol bende selamet,
Gerçek ikrar sözde kals n.

Der Kevserî dan r m,
Bir limana yana r m,
K rsalar da konu urum,

als n.

Sohbet edin kalp k rmay n,
Lüzumsuz söz neye yarar.
Zengin fakir ay rmay n,
Kibirli öz neye yarar.

Hak için söyle kelam ,
Sak n çekme sen elemi,
Tebessüm et ver selam ,
Gülmeyen yüz neye yarar.

Kevserî de ak n ak n,
Kalp k rmay n sak n sak n,
nsanlara güzel bak n,

Hor gören göz neye yarar.
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-11’li Heceyle Yaz lanlar 

Seni senden iyi, Rabbim görüyor,
çine dü mesin nefsi vesvese.

Kimi do ru yolda emin yürüyor,
Kimi gider dü er e ri kavise.

Çocuklar okusun ilmi ikbali,
Üstümüzde kalamas n bir vebali,

Böbürlenip sak n hiddete dü me,
Tevhide gel gönü zillete dü me,
Merhamet ehli ol iddete dü me,
Gel sar ’an’a meylet hadise.

Yeryüzünde fitne fesat yapanlar,
Haddini a p da yoldan sapanlar,
nsanl n f trat ndan kopanlar,

Onlar n fikri hep kirli des

Karga çöpe konar bayku  viranda,
ülbülü koyarlar alt n kafese.

Erenler hak için gözya  döker,
Zalimin zulmünden mazlumlar çeker,
Aslanlar ormanda ahlan r kükrer,
Tilkilerde gider dalar kümese.

Ta n etraf n  hep tutar yosun,
yilikten kopma merhameti sun

Sen kendini övme ba kas  övsü
Laik ol k ymete övgü bahisse,

Duvar  örmeyi ustalar bilir,
Mezarda yatmay  mevtalar bilir,
Sa l n kadrini hastalar bilir,

te ükret her ald n nefese.
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Vuslata vesile miraçt r namaz,

Kullu a gerekir idraki ibraz,
ap lma dünyada nefsi hevese,

Â k Kevserî’nin biter naras ,
Ömür ezan ile sela aras ,
Vadesi yetenin gelir s ras ,
Al p götürürler gerçek adrese,

KIL ÜN TES
Akl  olan ki i kibirli olmaz

hlâs ile ya ar asla hiç solmaz
asibini al r taksimat eyler.

Gün do ar gün batar can pazar nda
Sa lar n ölüm yok hiç nazar nda
Dün ya ayan yatar köy mezar nda
Kim bilir ne çe it tahsilât eyler.

Rabbim af eylesin taksirat n ,
Gel bo a geçirme o hayat n
Bir gün getirirler cans z at n
Binince dönü  yok harekât eyler.

Kiminin gözünü kaplam  perde
Ne ektin ne biçtin u fani yerde
Demezler mi hani ürünün nerde
radesi olan hâs lat eyler.

Â k Kevserî der etme evham
Üç günden ibaret onun tamam
Cesetten ayr l r ruhlar encam
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AK K  SIRDA
Hakikat tekâmül hakiki s rda ,

Hamiyet tarikat hikmetli yolda ,
Hat m

Hüsnühal tebessüm ho nut böyle dost,
Hüsnühat tefekkür hibe eyle dost,
Hitabet temenna hitap söyle dost,
Hulasa teveccüh adaletidir.

Heveskâr tavizim Kevserî her an,

Hat r inas tast k hâs l  beyan,

EM LER
Vefas z dostlardan, çekersin ac
Her dem sana verir zarar demi ler
Dar günde tan maz olur yabanc ,
Geni  günde gelir arar demi ler

Tatl  konu anlar yüzleri güler
Ac  söz insan n ba r n  deler
Kötüyle konu ma kalbin zedeler
Kendini ta maz k rar demi ler

Tedbir al i ini sa lam tut ba ta
Sonra kocal rs n ya  geçer ya ta
Faydas z sevgide sahte bir a kta
Pe inden ko may n yorar demi ler

Der Kevserî çekme gam tela n
Bo  yere dertlere sokma ba n
yi dü ün tan  arkada n

Sak n verme ani karar demi ler
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EREK R
Mütehass s derde müstesna çare
Mütevekkil mü fik mür id gerekir
Müteakip kimse marifet yere
Mütalaa mümtaz mürid gerekir

Mütecaviz olmu  mü kül k l yor
Müteenn gerek mü tak buluyor
Mütareke bitmi  mü ted oluyor
Mükerem bab nda müfid gerekir.

Müteessir oldu Kevserî inan
Mütevazi arzu münevver mekân
Müteveccih et ’
Müdam kalbimizde mukid gerekir

USUS
Haram  haram bil helal  helal
Cehennemin iddetlidir s s
Ona göre davran aya n denk al
Üç günlük dünyan n olma asisi.

Ba tanba a böyle bu devran gitmez
Sanma u a ac n meyvesi bitmez
Toprak için ya l  genci fark etme
Hak Teâlâ kurmu  gerçek tesisi.

Kevserî der ruhlar Mevla’ya döner
Can ç k nca beden mum gibi söner

Omuzlar üstünde gider hususi.
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ADEMK  U HAYAT
Mademki u hayat bir gün bitecek
Gel fazla dikkate alma dünyay .
Sadece imand r bize yetecek
hlâs g das yla besle bünyeyi.

Bozulur dengeler döner u devran
Kimisi kocal r kimisi civan
Bir yanda güldürür bir yanda ivan
Bu çark böyle döner siler künyeyi.

Kevserî der ömür s
Bir yan  gülistan bir yan  yakar
Kunda a girenler tabuttan ç kar
Ölçüsü bellidir a maz gönyeyi.

ÖREVL
Ey görevli sana bir çift sözüm var,
Zalimkâr zulümkâr olma görevli.
Vazifen hizmettir çal man gerek,
Gerilerde tembel kalma görevli.

Helal kazanc na haram  katma
Onurun dimdik tut erefin satma 
Vatanda  i ini yar na atma
Mecbur edip rü vet alma görevli

Kevserî der halka gönlünü pak et,
Ald n maa ta hakk n  hak et,
Sak n h rs z olma yüzünü ak et
Devletin mal n  çalma görevli.
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O  DE L
Akl ma gelmi ken birkaç laf edem,
Faydas z yoku u ç kmak ho  de il.

Do rulara e ri bakmak ho  de il.

Ac  sirke verir küpüne zarar
Münaf k olanlar kusurun arar,
Baz s  bo  yere kalpleri k rar,
Gönül kalesini y kmak ho  de il.

Zalim olanlardan kim görmü  vefa,
Her daim insana çektirir cefa,
Bunlar  söyledim kaç yüz bin defa,
Namertlere boyun bükmek ho  de il.

Alay edip varamas n me
Vicdan n  yokla yapt rma hile,
Kimselere verme eziyet çile,
nsan n ömrünü sökmek ho  de il.

erefinle ya a dürüst biri ol,
Bar tan ileri erden geri ol,
E er söz vermi sen sözün eri ol,

i yoku lara çekmek ho  de il.

Der Kevserî ki i engin olmal ,
Var  bo  ver gönlü zengin olmal ,
Dost için can verip dengin olmal ,
Yapmac k gözya  dökmek ho  de il.

HLÂS
Gönül böbürlenme erdemli yürü,
Ver selam n sar l s dk  ihlâsa.
Bir p nar misali su gibi duru,
Meylet ba lan sonsuz bir ihtisasa.

nsan  çürütür dert ile merak,
Bu yolunun sonunda gözükür firak,
Kabre gider iken ho  seda b rak,
Do ruluktan ba ka yoktur hülasa.
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Kap lma hiç nefse hiç iltimasa.

remli bahçeyi açayd m ke ke,
Mahiyet erbeti içeydim ke ke,
çip de kendimden geçeydim ke ke,

Sar ld m bir ilme girdim mahlasa.

Â k Kevserî’nin bitmez niyaz ,
K lal m ilahi a kla namaz ,
Gel k rma kalpleri kal r enkaz ,
Sonra tüm emekler gider iflasa.

ARI MA SAKIN
Do rudan yana ol erden uzakla ,
Çürümü  bez gibi k r ma sak n.
Varl kla hay rl  i lere ula ,
Hay rs z mal ile yar ma sak n.

Küçümseyen gözle kimseye bakma,
s z sözleri kafaya takama,

Her kesin i ine burunu sokma,
Ans z n k rarlar kar ma sak n,

Her dem ibadet yap sar l Kur’an’a,
Gafletle ya ama körü körüne,
Verdi in bir sözü getir yerine,
Yüz yüze gelince buru ma sak n.

Kevserî der Hakk’ n yolundan yürü,
erefinle ya a iman n koru,

Kirli ak nt ya kar ma sak n.
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Oku okut ö ren mezara kadar.
O luma k z ma bir vasiyetim var,
Oku okut ö ren mezara

Peygambere ilk geldi i vahiyden,
Rabbinin ad yla oku lütfundan,
Ulu emir Kur’an’ m z hükmünden,
Oku okut ö ren mezara kadar.

Okumayan cahil kal r dünyada,
Gelir geçer t pk bo  bir rüyada,
Faydas  dokunmaz hiçbir efrada,
Oku okut ö ren mezara kadar.

Okumak sevgidir a kt r duygudur,
Huzurdur görgüdür her dem sayg d r,
Okumayan cahil kal r kayg d r,
Oku okut ö ren mezara kadar.

Hac  Kevserî der bilimi ö ren,
Hesabi rakam  milimi ö ren,
Do u tan ölüme ilimi ö ren,

kut ö ren mezara kadar.

Can m kurban olsun do ruya merde,
erefini satanlardan olmay n.

Gariplere çat nanlardan olmay n.

Do rulu a sar l sak n kirlenme,
Hak yolunda yorul sak n kirlenme,
Sular gibi durul sak n kirlenme,
Çamurlara batanlardan olmay n.

Sözü do ru söyle laf alan nda,
Haram yeme helal gezdir kan nda,
Zulüm yapan zalimkâr n yan nda,
Ona çanak tutanlardan olmay n.
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erefini tak n merhametli ol,
Soyu çürük olma asaletli ol,
Görevin ba nda adaletli ol,
Yetim hakk  yutanlardan olmay n.

nsana hor bakma k r c  k
Oku okut ö ren gerici kalma,
Küskünü bar t r seyirci kalma,
Aralar  katanlardan olmay n.

Gariplerle her dem lokman  bölü ,
lime irfana meyil ver al ,

Hem ahrete hem de dünyaya çal ,
Yan gelip de yatanlardan olmay n.

Â k Kevserî der sözün sonu
Hakka do ru çevir bütün yönünü,
Kay p etme kültürünü dinini,
Tükenip de bitenlerden olmay n.

ELAMLA IN
Selamla n selam verin yarenler,
Dostluktan sohbetten kaçmay n sak n,
Kalle in köprüsü çürüktür derler,
Asla aldan p da geçmeyin sak n.

Sadaka verecek pay  dü ünün,
Haftada dü ünün ayda dü ünün,
Konu acak sözü iyi dü ünün,
Dokuz ölçmeden bir biçmeyin sak n.

Kavak uzar gider yükse e ç kar,
Meyve veren a aç e ilir sarkar,
Bugün verse yar n ba na kakar,

n suyunu içmeyin sak n.

Â k Kevserî der
Sak n kimseleri görmeyin hakir,
Baz s  zengindir baz s  fakir,
nsan  insandan seçmeyin sak n.
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De erli ki inin ho  ahsiyeti,
Her toplumda her tarafta yer al r.
Kendini bilmezin tavr  nefr
Oda her gün her an gafta yer al r.

Ki i var geceden görür gündüzü,
Ki i var göremez güne  y ld z ,
Ki i var mükemmel ölçülü sözü,
Düstur çizgisinde lafta yer al r.

Bir kimsenin bozulmas n s hhati,
Dünya onun olsa olmaz rahat ,
Ö ütler eskimez gelince vakti,
Ariflerin sözü rafta yer al r.

Vefas z dost seni dü ürür derde,

Can m kurban olsun mert o lu merde,
Kul Kevserî de bu safta yer al r.

 
-11 Hece “Öz” Dizeli iir 

ÖZ
Öz bilginin öz kelam n öz ba ,
Önce sab r sonra çal mak gerek.
Öz ilginin öz ilimin öz i i,
Önce sab r sonra çal mak gerek.

Öz servetin öz devletin öz mal ,
Öz hürmetin öz âdetin öz hal ,
Öz öhretin öz sanat n öz yolu,
Önce sab r sonra çal mak gerek.

Öz Kevser’in öz zemzemin öz suyu,
Öz eserin öz kalemin öz boyu,
Öz esrar n öz âlimin öz soyu,
Önce sab r sonra çal mak gerek.



132 
 

-11 Hece “Baz  Söz Var” Dizeli iir 

SÖZ VAR
Baz  söz var de er verir insana,
Baz  söz insan  ucuz satt r r.
Baz  söz var tatl  can verir cana,
Baz  söz var balla zehir katt r r.

Baz  söz var yürek ci er pi irir,
Baz  söz var belalar  a r r,
Baz  söz var bombo  kafa i irir,
Baz  söz vitesten bile att r r.

Baz  söz tatl d r eker mi eker,
Baz  söz duygulu gözya  döker,
Baz  söz kuvvetli çeli i büker,
Baz  söz var ka lar m  çatt r r.

Baz  söz anlams z anlam  yoktur,
Baz  söz etkili sanki bir oktur,
Baz  söz güzeldir mesaj  çoktur,
Baz  söz insan  inan f tt r r.

Baz  söz üzücü yürek da lat r,
Baz  söz hay rl  i ler ba lat r,
Baz  söz peri an eder a lat r,
Baz  söz ölümü bile tatt r r.

Baz  söz g dad r yiyip içirir,
Baz  söz ç ld rt r akl n kaç r r,
Baz  söz insan  gökte uçurur,
Baz  söz insan  yere bat r r.

Baz  söz var söyler Â k Kevserî,
Baz  söz var unutulmaz eseri,
Baz  söz var uyku verir tesiri,
Baz  söz insan  hemen yat r r.
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-11’li Heceyle Yaz lan Tecnis 

ÜZ GET R
Fikir felsefemi oku arkada ,
Akabinde elli yaz p yüz getir.
Kalbime saplama oku arkada ,
ster bedenimde deri yüz getir.

Do ru mu her eyi dostlardan umman?
ülkelerdir yemenle umman,

çine dalmas  derindir umman,
Dibinden mercan  topla yüz getir.

Kevserî der bal k pi er k zar r,
Bahçelerde elma dalda k zar r,
Yalanc  surat  her dem k zar r,
Bana laz m sade ak bir yüz getir.

-15’li Heceyle Yaz lan Divanileri 

Y ÜSTAT
Son zamana k tutan, muhabbetin has s n,
Sen ki gönlümüze girdin, güzel insan ey üstat,
Nurun cemalinde hâkim, Peygamber varisisin.
Hak Teâlâ seni bize sundu irfan ey üstat.

Haks z yere ilden ile sürdüler bucak bucak,
Söndürmeye çal t lar, sönmedi o nur ocak,

a lara herkese açt n kucak,
lminden feyiz ald lar, derde derman ey üstat.

Hayat n boyunca her dem, çektirdiler hep çile,
Yine hakk n helal ettin, bunlar  bile bile,

kenc ’  getirdin dile,
i nuru sundun, bize lokman ey üstat.

Kevserî der hiç y lmadan, çal t n ç kt n öne,
Zindanlarda ömrün geçti, tam yirmi sekiz sene,

’an’ n ilmini yayd n, hizmet eyledin dine,
Son zaman n evliyas  sonsuz umman ey üstat.
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smini er defterine yazd rma yaz k olur,
Kendini dünya mal yla azd rma yaz k olur
Sevgi sayg  bar  huzur toplumun refah d r
ki insan aras n  bozdurma yaz k olur

Zaman kas rga u devranlar y kar
Aldat r oynat r en son al r mezara sokar
Alma mazlumun ah , mutlaka bir gün ç kar
Yetim hakk n  cebine s zd rma yaz k olur

Der Kevserî ibadet et sevap almaya al
Hiç bo una heveslenme yok burda sonsuz kal
Günahtan ehvetten ar n her dem cennete çal
Cehenneme mezar n  kazd rma yaz k olur

LMEL Y Z
Tefekkürle geçsin ömür hayat  bilmeliyiz
Hastal k gelmeden önce s hhati bilmeliyiz
Gel bo una ma rurlanma, her dem gönlü alçak ol
Ölüm ka  göz aras nda o hatt  

Küçücük da lar ba n n duman  zay f olur
Kurak geçen bir ovan n çimeni zay f olur
Vatan n  sevmeyenin iman  zay f olur
U runa hem ehit gaz  cihatt  bilmeliyiz

Der Kevserî kurban olum gönüllere var do du
O tarihten bu tarihe k z çocu u hür do du
Bin dört yüz küsur senedir dünyaya bir nur do du

ereflendi tüm kâinat ayeti bilmeliyiz 
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. YA AM VE ÖLÜM
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar 

R GÜN
Kimi do ar kimi ölür,
Seçer bir gün seçer bir gün.
Sanma hayat böyle kal r,
Geçer bir gün geçer bir gün.

Dü me gafil bir bilince,
Eser götürür yelince,

Biçer bir gün biçer bir gün.

Kimi yanar kimi söner,

döner,
Göçer bir gün göçer bir gün.

Kevserî tutar nöbetti,

Herkes ayr l k erbetti,
çer bir gün içer bir gün.

ST  G TT
Ne gürledi ne de ya d ,
Rüzgâr gibi esti gitti,
Ne hastayd  nede sa d ,

Eskiden de biz böyleydik,
Gönlünüzü ho  eyledik,
Do ru olan  söyledik,
Bize çekti resti gitti.

Â k Kevserî der seçmi ,
Üstümüze kefen biçmi ,
Kurumu  p nardan içmi ,
Ald  da bo  testi gitti.
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R R G DER BU D YARDA
nsano lu kar misali

Dökülür yapra  dal ,

Bir gün yüklerler kervan ,
Yürür gider bu diyarda

Gel b rak gururu ehvet
Gurur ehvet bak mahvetti,
Dünyada bütün serveti,

Hayat bir gün çilesini,
Hayat bir gün güllesini,
Hayat bir gün sillesini,

Kevserî dü me meraka,
Kimi pa a kimi a a,
Bedenler girer topra a,
Çürür gider bu diyarda.

ÖTÜRÜRLER
rarlar dünyadan,

Bulup bir gün götürürler.
Tevellüdümü künyeden,
Silip bir gün götürürler.

Gelen gider kal r izi,
’ niyaz

En son cenaze namaz ,
K l p bir gün götürürler.

Kevserî’yim yazd m k ta

Bindirirler cans z ata,
Al p bir gün götürürler.
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HEY A ALAR
Hey a alar hey yarenler,
Nice nice devran bitmi .
Saltanat devri sürenler,
Taht  batm  ferman bitmi .

Zarar ettik kar kalmad ,
lmad ,

Dizimizde fer kalmad ,
Takatim yok derman bitmi .

Gâhi mutlu gâhi çile,
Ömür geçti bile bile,
Ya  geldi erdi kemale,
Hey gidi o civan bitmi .

Kevserî der kalkt k erken,
Dünyay  hayal ederken,
Bu gün bu gün yar n derken,
Bir bakt k ki zaman bitmi

Aldanma fani dünyaya,
Ne size ne bize kal r
Dalm z tatl  rüyaya,
Geceyle gündüze kal r

Gezdim Ba dat’  Halep’i,

Yoktur bu i in galibi,
Toprakla dümdüze kal r

Sorma bana durum nas l,
Ömür üç günlük bir fas l,
P narda ki su velhas l,
Zaman akar göze kal r

O eski hamam n tas ,
Gitmez etraf nda pas ,
Nerede onun ustas ,
Giden gider müze kal r
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Al n r bir gün ifade,

Anl n  öpsün seccade,
Ruh ebedi taze kal r

Kapan r bütün hudutlar,

Türlü süslenen vücutlar,
Kefenlik bir beze kal r

Â k Kevserî can yla,
Kimisi öhret an yla,
Herkes kendi iman yla,
Kabirde yüz yüze kal r

MERD VEN

Yava  yava  inece iz

Bir gün mutlak binece iz

Gâh yava  h z aras nda,
Gâh s f r yüz aras nda,
Ölüm ka  göz aras nda,
I k gibi sönece iz.

Ya a burda kana kana,

Tekrar ona dönece iz.

Kimi mülkü mal  nider?
Bir gün gelen bir gün gider,
Bir mezara sinece iz.

Ey Kevserî havalanma,
Kendini yüksekten sanma,
Dünya hevesine kanma,
Mutlak nefsi yenece iz.



139 
 

YOLCU ED N (VAS YETNAME) 
Bir gün vadem biter ise,

Art k ömrümüzde yetti,

rt k veriyorum,
man ile var yorum,

Hakka do ru yürüyorum,

Hak için yazd m sözümü,
Kara etmesin yüzümü,
Hakka ba lad m özümü,

Bundan sonra olmaz gören,
Haf zlar okusun Kur’an,

Y kay n paklay n suda,
Yard mc m z olsun Huda,
Eylemesin beni cüda,

haber yay n,

Sar n da kefene koyun,

Ba lay n mezar i ine,
Koyun musalla ta na,
Toplan n benim ba ma,
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K l n cenaze namaz ,
n z

Yavrumun yüre i yara,
Götürün art k mezara,

Al n tabutu bindirin,

Beni sa  yana dönderin,

Yay n üstüme topra m,
Kabir olsun bahçe ba m,
Cennet olsun ilk dura m,

Kevserî ister ma firet,

Yüce Hak eylesin rahmet,

-8 Hece “Kimi” Dizeli iir 

AN  NERDE KEREM ASLI?
Kimler gelmi  kimler gitmi ,

Asl ?
Salatanlar taçlar bitmi ,
Tükenmi  kesilmi  fasl .

Kimi servetini güder,

Kimi güler kimi yasl .

Kimi bulamad  dengin,
Kimi her dem yapt  cengin,
Kimi zay f kimi kasl .
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Gelin yiyelim içelim,
Tüm engelleri geçelim,
Sevip sevilip göçelim,
Sineler olmas n pasl .

Â k Kevserî der,
Ne sana kal r ne bana,

Tekrar bizi yutar asl .
 
-8 Hece “Kimi” Dizeli iir 

G TT
Az önce okundu sela,
Yine bugün biri gitti.
Topraktan geldi dünyaya,

Kimi güler kimi yasta,
Kim Çin’de kimi Fas’ta,
Kim sa lam kimi hasta,

Kimi açt  kimi toktu,
Kim zengin var  çoktu,
Kimi zay f gücü yoktu,
Kimi i man iri gitti.

Kimi unutuldu ad
Kimi almam t  tad ,
Kimi yüz küsur ya ad ,
Kimi ömrü yar  gitti

Kimi Kevserî’ye der yaz,
Kimi çok yedi kimi az,

Kimi esmer sar  gitti.
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-8 Heceli Be li Bent ile Yaz lanlar 

HAN  NERDE?

Yat yorlar kara yerde.

Hani nerde tatl  canlar,

Yat yorla

Kevserî der,vade bitmi ,
Ecel erbetini içmi ,
Her gelen bir mezar çatm ,

Yat yorlar kara yede.
 
-11’li Heceyle Yaz lanlar 

DÜ ÜNDÜN MÜ?
Bilmem hangi y lda ay n kaç nda,
Ölece in günü hiç dü ündün mü?
Omuzlar üstünde tabut içinde,
Olaca n günü hiç dü ündün mü?

Daha dönemesin art k evine,
Münker Nekir gelir bakar davana,
K yamet gününde ulu divana,
Gelece in günü hiç dü ündün mü?

erî can n  Hak için adar,
Mutlak herkes ecel erbettin tadar,
Bir garip mezarda mah ere kadar,
Kalaca n günü hiç dü ündün mü?
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KABR STAN
Kabristana vard m her taraf ss z,
Gördüm nice hayat bitmi  bu yerde.
Mevki yok rütbe yok, yatm lar se

sormadan yutmu  bu yerde.

Bakt m bir mezara yeni kaz lm ,
Ecel tezden bulmu  yazg  yaz lm ,
Etraf nda minik ta lar dizilmi ,
Ölümü erkenden tatm  bu yerde.

Kimisi genç göçmü  böyleymi  baht ,
Kimisi padi ah kimisi aht ,
Yerle dümdüz olmu  taçlar  taht ,
Nice saltanatlar batm  bu yerde.

Bu karye mal mülke de er biçmiyor,
Yalan dolan haset g ybet geçmiyor,
Fakir zengin diye insan seçmiyor,
Al p harman na katm  bu yerde.

Hakikat yolundan dü üp sapanlar,
n hakk n  yiyip kapanlar,

Koç gibi dövü üp kavga yapanlar,
imdi kuzu gibi yatm  bu yerde.

Sa  iken gaflete doymayan gözler,
Unvana öhrete doymayan gözler,
Para pul servete doymayan gözler,
Üstlerine toprak atm  bu yerde.

Bir gün devir döner biter mec
man yolda  olsun budur ahvalim,

Kimisi evliya kimisi âlim,
Ne güne ler do mu  batm  bu yerde.

Â k Kevserî der
bim dergâh nda rahmet eylesin,

Makam  mekân  cennet eylesin,
Her gelen bir mezar çatm  bu yerde.
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K M B L R?
n tadacakt r ecel erbeti,

Hangi vakit onu içer kim bilir.
Bir ku  gibi uçup a sak s rat ,
Hangi zümre gelir geçer kim bilir.

Anamdan do unca pazara vard m,
Dola t m çal t m çokça arad m,
Bütün sermayemi bir beze sard m,
Hangi imam kefen biçer kim bilir.

mandan ba ka yok asla bir fayda,
Herkes nasibini als n o payda,
Â k Kevserî de bir gün dünyada,
Hangi y lda acep göçer kim bilir.

N TEK M
A alar a as  Sak p Sabanc ,
Ecel erbetini içti nitekim.
Bu âleme oldu sanki yabanc ,

da bu köprüden geçti nitekim.

Çok para kazanma a k  var idi,
Ya ama sevinci co ku var idi,
Nice saraylar  kö kü var idi,
Bir mezar çukuru açt  nitekim.

Göklere gök delen dayard  o Bey,
En güzel kuma tan giyerdi o Bey,
Bedenine kefen biçti nitekim.

Dünyada her yerde ünü var idi,
öhreti varidi an  var idi,

Çokça nazik kibar can  var idi,
Topraktan yerini seçti nitekim.

Kevserî der, Sak p öldü dünyada,
Ya ayan çok zengin kuldu dünyada,
Bütün serveti hep kald  dünyada,
Üç be  metre bezle göçtü nitekim.
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ÖTES
Yüce Mevla çok kavimler yaratm ,
Her milletin vard r ayr  k tas .
Vadesi gelenler ölümü tatm ,
Hani nerde onun ecdat atas .

Bu dünyada sonsuz ebet kal nmaz,
Azrail’de asla mühlet al nmaz,
Ölüm hakt r ona çare bulunmaz,
Herkes düzeltmeli kendi hatas .

Kevserî der nedim devran  demi,
Bir gün iskeleye yana r gemi,
Ahirettin yolcusuyuz encam ,
Bir de vard r onun ondan ötes

B T RD  DEY N
Beni bu dünyada soran olursa,
Ömrünü tevhitle bitirdi deyin.
Manevî âlemde gören olursa,
Kendini içinde yitirdi deyin.

lim süzgecine girdi süzüldü,
Y llar y l  gurbet elde üzüldü,

Gemiyi deryada bat rd  deyin.

Gerçe i do ruyu her dem överdi,
Fuzuli i leri ba tan savard ,
Mazlumdan yanayd  yetim severdi,

’ n taraf n  tutard  deyin.

Hakkaniyet ehli Re at olmay ,
Hakkaniyet ehli r at olmay ,
Hakkaniyet ehli mür it olmay ,
draki izan  tatt rd  deyin.

Â k Kevserî’yi son dem fasl na,
Topraktan gelmi ti döndü asl na,
Kendini ald  da bir kabristana,
Ebedi uykuya yat rd  deyin.
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DÖNDÜ GAZELE
Hey gidi gençli im o güzel ça lar,

siz geçti bazen velvele.
mez dal m kurudu ba m,

Yapra m döküldü döndü gazele.

Her zaman do ruyu edelim karar,

Onlar  Mevla’ya ettik havale.

Â k Kevserî’yim
Ruhunu ferah tut hiç dü me bitap,
Hakk’  zikir eyle ibadetin yap,
Tükenmeden ömür birde nevale.

-11 Heceli “Bir Bakt m” Dizeli iir 

R BAKTIM
Bir bakt m ki u dünyaya gelmi im
Bir bakt m ki bebek oldum kollarda
Bir bakt m ki be i imden ç km m

ir bakt m ki emekledim yollarda

Bir bakt m ki çocuklara kar t m
Bir bakt m ki rüzgâr ile yar t m
Bir bakt m ki çiçeklerle sar t m
Bir bakt m ki arzum kald  güllerde

Bir bakt m ki ba m de iyor aya,
kt m ki dald m tatl  rüyaya

Bir bakt m ki dü tüm kara sevdaya
Bir bakt m ki mecnun oldum çöllerde

Bir bakt m ki öhretlere ula t m
Bir bakt m ki çok devletler dola t m
Bir bakt m ki gariplere kol açt m
Bir bakt m ki eserlerim dillerde
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Bir bakt m ki art k çok az soruldum
Bir bakt m ki saat gibi kuruldum
Bir bakt m ki yava  yava  yoruldum
Bir bakt m ki ömrüm geçmi  y llarda

Bir bakt m ki baston dü mü  elime
Bir bakt m ki ac d lar halime
Bir bakt m ki çare yokmu  ölüme
Bir bakt m ki tabutumuz 

Bir bakt m ki Kevserî’yi sormu lar
bakt m ki bir kefene sarm lar,

Bir bakt m ki derin çukur yarm lar
Bir bakt m ki vücut toprak küllerde

-15’li Heceyle Yaz lan Divanileri 

CA I YOK
çimde bir ate  yanar közü yok oca  yok

as n  atar elinde sanca  yok
Dü ünceler ötesinde hayallerin d nda
Sonsuz âleme götürür ucu yok buca  yok

Biz meyil verdik mür ide severiz erenleri
Ârifane meclisinde gülleri derenleri
Hemen al p götürürler tabuta girenleri
Mezara do ru yol al r aya  baca  yok

Hac  Kevserî b rakma tevhit ihlâs
Velâkin herkes göçecek uzun sözün k sas
Art k geriye dönü  yok bu i in hülasas
Kara toprak al r sarar kolu yok kuca  yok
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U ÖLÜMLÜ DÜN
Sak n Hak’tan ayr lmay n u ölümlü dünyada,
Bo  i lerle yorulmay n u ölümlü dünyada,
Selamla n hürmet edin katiyen küs gezmeyin.
Yüz çevirip dar lmay n u ölümlü dünyada.

Küskünleri bar t r n i  gerici olmay n,
nsanlar  hor görmeyin kalp k r c  olmay n,

Söz götürüp getirmeyin aktar c  olmay n,
Yalanlara sar lmay n u ölümlü dünyada.

Ey Kevserî yüz ya asan sonu bir gün makberdir,
Bize efaat edecek son nebi peygamberdir,
Herkes ölümü tadacak Kur’
Ma rurlan p kurulmay n u ölümlü dünyada.

-14’lü Hece ile Yaz lan Muhammes 

DÜNYA HAYATI
Dünya hayat  yaln z, bir zevkten ibarettir,

Kurtulu un tek yolu, sadece ibadettir.
Ölüm vakti ans z n, bir gün gelip çatmadan,
Azrail mühlet vermez, afak bile atmadan.

ki cihan s ultan bizi kurtar r,
Hakk’ n ulvî kelam , Kur’an bizi kurtar r,

an öhret fayda vermez, iman bizi kurtar r.

Ömürdeki son güne , ebediyen batmadan.

Be eriyet ilminin, ölçülmez fazileti,
Haktan umut kesilmez, büyüktür ma fireti,
Mevla’m nasip eylesin bize sonsuz rahmeti.
Kevserî az n al, kabre konup yatmadan,
Mezar n n üstüne, topraklar  atmadan.
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. ÖVGÜ/GÜZELLEME
.1. Anneye Övgü

-11’li Heceyle Yaz lanlar 

Dokuz ay karn ndan ta d n beni,
Dünyaya de i mem ak sütün Anam.

Türlü çilelerle büyüttün Anam.

Ald n kundaklara özenle sard n,
Karn m  doyurup kazaklar ördün,
Tatl  bedenini y llarca yordun,
Feda ettin bize hayatt n Anam.

Kevserî der yemek yapar paylard n,
Yavrum deyip can n feda eylerdin,
Gece uykun bölüp ninni söylerdin,
Dizlerin üstünde uyuttun

.2. Tan d klara Övgü
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar 

HACI KAM L AKKU
Her derdime çare oldun,
Can m Hac  Kamil Akku .

efkatle yüzüme güldün,
Can m Hac  Kamil Akku .

Almanya’dan sana vard m,
Seni yüre ime sard m,
Çokça iyili in gördüm,
Can m Hac  Kamil Akku .

Gönlüne eyledin mihman,

Can m Hac  Kamil Akku .
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iye seçtim,
Köprü oldun gelip geçtim,
Ekmek yedim suyun içtim,
Can m Hac  Kamil Akku .

Kevserî’nin garda s n,
Dostluklar n s rda s n,
Dar günümün yolda s n,
Can m Hac  Kamil Akku .

I SÜLEYMAN’A
Köln’de Hac  Süleyman,

senden raz  olsun.

Allah senden raz  olsun.

Bombo  idim senden doldum,
Has dostlu u senden buldum,
Allah senden raz  olsun.

Sen Almanya’da pa as n,
Tüm engelleri a as n,
Ömrün hep bahar ya as n,
Allah senden raz  olsun.

Çok de erli tatl  bir fert,
Gönlü zengin mert o lu mert,

Allah senden raz  olsun.

Kevserî der gözüm açt ,
Gönlüme ferahl k saçt ,
Bana sonsuz kucak açt ,
Allah senden raz  olsun.
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-11’li Heceyle Yaz lanlar 

OST ETT
p eyledi verdi bir f rsat,

S dk  bir kâmille beni dost etti.
lahi a k yla ruhani bir tat,

Yüzünde nur vard  zahminde yand m,
Kendimi cennete girmi im sand m,
Ruhum ferahland  pamu a döndüm,

Gönlü çok zengindi kendisi fakir,
badet ehliydi dilinde zikir,

Kevserî der tatt m manevî fikir,
Can ma can geldi beni mest etti.

Erdemlik insan n özge an d r,
Tebessüm eyleyen yüze hayran m.
Ruhlar ç kar
Kulu incitmeyen öze hayran m.

Onlar yoku  yapmaz su gibi akar,
Ne böbürlenirler nede can yakar,
Ne bir kalp k rarlar nede hor bakar,
Tevazulu bakan göze hayran m.

Onlar hatalar  her dem af eder,

Mutakki ehline ize hayran m.

Onlar kendisini sanama överler,
Onlar zikir edip ba r n döverler,
Tefekkür eyleyen gize hayran m.

Nefsine gel uyma Â k Kevserî,

Hakikati söyle besle eseri,
Faydal  hikmetli söze hayran m.
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MÜR D N
Bir mür ide gönül verdim efendim,
Dili güzel sözü güzel mür idin.
zinden gitmeye vard m efendim,

Yolu güzel özü güzel mür idin.

Ermi  kemaline ya  pür fani,
Ho  bir seda ile okur Kur’an’ ,
Kametine bakt m nurdan nurani,
Eli güzel yüzü güzel mür idin.

Vard m huzuruna icabet ettim,
Kevserî’yim tam o zamana yettim,
Yand m sevdas na kendimden geçtim,
Hali güzel közü güzel mür idin.

-11’li Heceyle Yaz lan Tecnis 

ÖRDÜM
Bir ihtiyar gördüm ya na bakt m
Divaneye dönmü  biraz saf gördüm
Gözlerinde akan ya na bakt m
Yüre i tertemiz kalbi saf gördüm

Kimi saat kurar masada çal
Kimi keman çalar kimi caz çalar
Kimi namaz k lar h rs z pul çalar
mam n pe inde güzel saf gördüm

Der Kevserî Ferhat da lar  kazd
Derelerden yüzen ördekti kazd
Motorlu biçerler çay r  kazd
Akünün içinde suyu saf gördüm



153 
 

ne Övgü
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar 

Sen ki geldin u âleme,
lmin ziyafet eder mi?

Ömre afiyet eder mi?

Size arz ettim künyemi,
hlâsla kurdum bünyemi,

Paklad m gönül dünyam ,
Ba ka safiyet ede

Kevserî kals n hat ra,
Manay  döktüm sat ra,

iirle verdim muht ra,

11’li Heceyle Yaz lanlar 

Do ruyu demektir bizim i imiz,
Yanl  ortamlara dü meyiz asla.
Gerçe i söyleriz diktir ba m z,

’ n ibresinde a may z asl

Gönül adam y z özümüz ayni,
kiyüzlü de il yüzümüz ayni,

Karar m z karar sözümüz ayni,
Zalimler pe inde ko may z asla.

Der Kevserî ho tur gerçek neferler,
Kendini övmezler er o lu erler,
Dünya mal  bizde el ki
Velâkin varl kla i meyiz asla.
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DE L Z
Üzerine alan herkese selam
Naçizane kulum pa a de iliz
Kabir yolcusuyuz bir gün vesselam
Dünya ile ba tanba a de iliz

Liyakat lütfunda olmu um mahir
ilmine k lm m zahir

dan hâ â de iliz

u devri âlemde geçti Kevserî

î mandan ald k tesiri
Bet nefsin elinde ma a de iliz

VANEY Z B Z
A ka a inay z dertlere iksir,

Merhamet dal nda pervaneyiz biz.

Sevgiye sayg ya raz  ya ar z,
Atam n ya ay  tarz  ya ar z
Sünnete ba l y z farz  ya ar z

Â k Kevserî’yim gerçe i derim
vla’m iman versin var  neylerim,

Zaman  gelince bir gün giderim,

SEVD M
Hayat m boyunca ifade ettim
Söz verip sözünden duran  sevdim

Sabredip menzile varan  se

Merhametli cana u can m feda
Tatl  her lisana u can m feda
Faydal  insana u can m feda
Hak için kendini yoran  sevdim
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Mal varl  ile i ip kudurma
Ac  söz konu ma kalpleri k rma

kese sayg  duy sak n hor görme,
Adam  adamca göreni sevdim

lmini sarf eden âlim güzeldir
Okumak okutmak bilim güzeldir
Be ikten mezara ilim güzeldir
Cehalet zinciri k ran  sevdim

Dede Kevserî der azimkâr olur
ahsiyet medar  iftihar olur

Geni  günde herkes gelir
Dar günde dostunu soran  sevdim

-14’lü Hece ile Yaz lan ”Bazen” Dizeli Muhammes 

BAZEN BU GÜNÜL
Bazen zemheri olur bazen nisan bu gönül
Bazen nevbahar gibi bazen hazan bu gönül
Bazen rengi sarar r bazen elvan bu gönül
Bazen tomurcuk aç
Bazen kurur yapra  bazen fidan bu gönül

Bazen de erden dü er bazen rezzan bu gönül     
Bazen kahraman cesur bazen lerzan bu gönül   
Bazen mazlum görünür bazen tarzan bu gönül   
Bazen pek h zl  ko ar bazen yerinde sayar

lar ummana bazen suzan bu gönül 

Bazen güllük gülistan bazen boran bu gönül 
Bazen zifiri karanl k bazen nuran bu gönül 
Bazen yerde gezemez bazen perran bu gönül    
Bazen ikrardan durur bazen sözünden cayar
Bazen hiç sesi ç kmaz bazen renan bu gönül  

Bazen Â k Kevseri bazen do an bu gönül
Bazen a ikâr berrak bazen nihan bu gönül
Bazen çaresiz kal r bazen handan bu gönül 
Bazen civan ça nda bazen kâmile ayar
Bazen bilgiden mahrum bazen bilhan bu gönül 
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.4. Tabiata Övgü
          -Semai Biçimiyle Yaz lanlar 

Ü MÜ
Oturdum da bakt m güle
Üzerine çise dü mü .
Giyinmi  bezenmi  tüle
Türlü türlü süse dü mü .

Vard m gittim ota na
Buyur etti kona na
Gül cemali yana na
Ni an gördüm buse dü mü .

Â k Kevserî imlay
Anlats n olmas n zayi
Güzellikten alm  pay
Ona da bir hisse dü mü .

-11’li Heceyle Yaz lanlar 

KA IZMAN’DA
Ka zman’a vard m bir ö le vakti,
Çevresine bakt m da lar  gördüm
H fz ’n n kabrini ziyaret ettik,

ehitler diyar  sa lar  gördüm.

Cemal Hoca nerde? Gitmi  dediler,
Sezai Esman  yitmi  dediler,
Bir müddet dem devran etmi  dediler,
Tarihlerde kalm  ça lar  gördüm.

Bahçeleri gezdim ishaklar öter,
Lale sümbül türlü çiçekler biter,
Dallar nda kays  bar n  tutar,
Cennete benzeyen ba lar  gördüm.

Vard m Sait en’e içtik a n ,
Kaybetmi  hem ana hem karde ini,
Evlat ac s yla dökmü  ya n ,
Yüre ini yakan da lar  gördüm.
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Â k Kevserî’den hat r soruldu,
ehri co a co a durul

Gittik Miskinî’ye sofra k
Keteye sürülmü  ya lar  gördüm.

U DA DA
Ç kt m K s r Da ’n tepelerine
Herkes nasibini alm  bu da da
Kerem meyil etmi  al güllerine,
Asl ’y  aray p kalm  bu da da

K s r da  pek yüksektir karl d r
Bakt kça heybeti yolu zorludur,
Emrah ile Selvi bu yörelidir,
Ferhat irin için dalm  bu da da.

K s r a  pek yüksektir karl d r,
Bakt kça heybeti yolu zorludur,
Kerem ile Asl  bu yörelidir,
Sofusuyla var p kalm  bu da da.

Kar da gözükür Köro lu da ,
Kenanlar n Ayvazlar n ota ,
Kiziro lu geçmi  burada ça ,
Yi itçe k l c n çalm  bu da da.

Karac’o lan etmi  Hakk’a niyaz ,
Elifi methetmi  pek dizi dizi,
Leyla ile Mecnun var imi  izi,
Onlar da nasibin alm  bu da da.

K s r da  eksik olmaz duman ,
Yaz aylar  bir ho  olur çimeni,
Deyi ler söylemi  enlik Sümmanî,
Dem edip saz n  çalm  bu da da.

                                                           
Ardahan’a gitti inde K s r Da ’na bu ko may  söylemi .
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K s r da  beni duyguland rd ,
Yüre imi ate lere yand rd ,

u yönümü k blegâha döndürdü,
Çok â klar namaz k lm  bu da da.

u K s r da nda yapt m eseri

Müteessir oldu Â k Kevserî,
Gönlünü Mevla’ya salm  bu da da.

SARIKAMI ’TA KAR Ç ÇEKLER
Sevdayla Allahuekber da nda,
Nida etmi  açm  kar çiçe

ahadete ermi  civan ça nda,
Eda etmi  açm  kar çiçekleri.

Rengârenk açm lar yamaçlar nda,
Kahramanl k vard  amaçlar nda,
Her ad m na meyle k raçlar nda,
Seda etmi  açm  kar çiçekleri.

ahenk sunmu lar türlü süsünden,
Çamlar n sert esen u u

Cüda etmi  açm  kar çiçekleri.

Selam ehitlerin has diyar na,
Hüzün kaplam t  ilkbahar na,

oksan bin cengâver vatan u runa,
Feda etmi  açm  kar çiçekleri.

Â k Kevserî der Mehmetçik ünü
Niyetler Mevla’ya dönüktü yönü,

n dokuz yüz on dört aral k sonu,
Veda etmi  açm  kar çiçekleri.
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. Sevgiliye Övgü
-11’li Heceyle Yaz lanlar 

Endaml  duru a nazik bedene,
Yak m  rengârenk türlü libas .
Biçmi ler kuma  hep tane tane,
Terziler özenmi  vurmu  makas .

K y p bakamas n irin simaya,
Methini kâtipler alsa imlaya,
Adana, Kayseri, Van’a, Konya’ya,
stanbul’a bile de er takas .

Edirne’den tutun tam Ardahan’a,
Sanki süs vermi ti nazl  Vatana,
Önem vermiyordu öhrete ana,

î vakas .

Â k Kevserî der
Kar  ki da lar n sanki al gülü,
Asla böbürlenmez alçak gönüllü,
Yoktu gösteri i yoktu cakas .

. ÖZLEM
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar 

Z M YAVUZLAR KÖYÜ’
Adap vard  sayg  vard ,

öyü’
Küçüklere sevgi vard ,

öyü’

May sta sar çiçekler,
Uçu urdu kelebekler,

öyü’

Dumanl d r da lar ba ,
Haziranda ba lar i i,
Yap l rd  kete pi i,

öyü’
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Kartal kayayla gözeler,
Yazlar  ömür tazeler,
Kol kol gezerdi güzeller,

öyü’

Çiçekleri nak lar ,
am buram koku lar ,

Derelerin ak lar ,
öyü’

Turnalar  hazin öter,
Hasreti burnumdan tüter,
Atalar m orda yatar,

öyü’

Â k Kevserî de yazd ,
Orda do du dünya gezdi,
Türlü türlü na me dizdi,

öyü’

Kaç bahard r bekliyorum,

Hat ran  sakl yorum,

Talihime zorlar dü tü
Ba lar mda barlar dü tü
Saçlar ma karlar dü tü

Art k hiç yapma endi e
Biti arzum biti ne e
bre vurdu tam k rk be e

Padi ahken kald k tahts z
nsan olmaz böyle bahts z

Kevserî dü tü takatsiz
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-11’li Heceyle Yaz lanlar 

ELMED
Bu kaç nc  mevsim kaç nc  bahar,
Güllerimi deren hala gelmedi.
Y llarca arad m diyard
lden ile süren

Ezelden ba l y z s dk  irfana
Mür itlerin ilmi tesirdir cana,
Bilmem nas l etsem gitsem ne yana
Acep var m  gören hala gelmedi

ntizar eyledim her bir nefeste
Ad na derledim haç bin kaç beste
Gözlerim yollarda kula m seste
Yapt k bir kaç tören hala gelmedi

î iklimin o s rda n
Çekmem u âlemin hiç tela n
Gönül saray m n mana ta n
Tek tek al p ören hala gelmedi

Â k Kevserî der yatt k uyand k
Dünyan n zevkine sanmay n kand k
Yaz geçti güz geldi k a dayand k

TT  GELMED
Kar  ki da lar n yamaçlar nda,
Ak am güne iyle batt  gelmedi
Umudum kalmad  beni burada,
Boynu bükük koydu gitti gelmedi.

Bahar n görmedim yaz n görmedim,
Çok arad m ama izin görmedim,
Bu kaç nc  bayram yüzün görmedim,
Hasretlik can ma yetti gelmedi.

Â k Kevserî’yim gülecek diye,
Akan gözya m  silecek diye,
Bir ömür bekledim gelecek diye,
Mezar mda otlar bitt
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ELMED N
Sabah do an güne  ile birlikte
Kalk yorum ak am oldu gelmedin
Her gün bekliyorum gelirsin diye
Gözlerime ya lar doldu gelmedin.

Bana derler gel arama canan
Kimse bilmez sevda çekip yanan
Beraberce çiçek diktik her yan
Aç lmadan önce soldu gelmedin.

ecnun sand
Kerem gibi ba r m yand kça yand
Gördü ün Kevserî deliye döndü
Gör ki saç ba n  yoldu gelmedin.

ERDES N
Eskide ba ma ya mur ya ard ,

imdi kar kaplad  d
Di lerim döküldü saç m a ard ,
Zaman geçti devir döndü nerdesin?

Ömrüm geçti hala testim dolmad ,
’tan ba ka derede derman olmad ,

Hevesim tükendi ne em kalmad ,
Bendeki arzular söndü nerdesin?

Bir gün derler Kevserî de var
Oda gezer ko ar içer yer idi,
Gayr  u âlemden Hakk’a yürüdü,
Mezar na ku lar kondu nerdesin?

HAYD  GEL G DEL M

imdi açm  nevruz lale sümbüller.
Ay e Ayla’ya,

K ymet bilen eller örnek semboller.

Bizim oralar n bahar zaman ,
Da lar n eksilmez sisi duman ,
Rengârenk çiçekler çay r çimeni,
Uçu ur turnalar öter bülbüller.
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Nineler giyinir uzun fistan ,
Elinde gezdirir bakraç test
Kimi tarla eker kimi bostan ,
Rahmet ya nca bol olur mahsuller.

Â k Kevserî der, a a, efesi,

enledir her yani ku lar n sesi,
Ho  olur yürekler bütün gönüller.

 
-11 Heceli “ sterdim” Dizeli iir 

STERD M
sterdim onunla bir ömür boyu
sterdim onunla kalmak isterdim
sterdim onunla asalet soyu
sterdim onunla bulmak isterdim

sterdim onunla kendim yormay
sterdim onunla hat r sormay
sterdim onunla yuva kurmay ,
sterdim

sterdim onunla köprü geçmeyi
sterdim onunla köyden göçmeyi
sterdim onunla yiyip içmeyi
sterdim onunla kalmak isterdim

sterdim onunla k rda bay rda
sterdim onunla ulu ç narda
sterdim onunla berrak p narda
sterdim onu

sterdim onunla yapak eseri
sterdim onunla gizli esrar
sterdim onunla dede Kevserî,
sterdim onunla ölmek isterdim
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ORAL RLER
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar 

Bizim köyün da lar nda
Tabiat n süsü vard r
Ku lar öter ba lar nda
Bülbüllerin sesi vard r

u güzellerin denginde
u çiçeklerin renginde
u yaylan n ahenginde

Ho ça bir enfesi vard r

Yamac nda güne  a ar
Dereleri durmaz co ar
Herkes orda mutlu ya ar

fas  vard r

Da lar na çöker duman
Her taraf  kaplar çimen
Ormanlar  derde derman
Sa l kl  havas  vard r

Kevserî der güller açar
Turnalar yüksekte uçar
Yaz  çokça güzel geçer
K nda cefas  vard r

AMANI GELD
Yava  yava  açt  güller

zaman  geldi
Dal na kondu bülbüller
Ötmenin zaman  geldi

lar n goncas nda
Tarlalar n yoncas nda
Yanan ocak bacas nda
Tütmenin zaman  geldi
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Ak çise dü tü ba lara
Mail oldum o ça lara
Çoban sürüyü da lara
Gütmenin zaman  geldi

Bahar ahengini tatt
Gönlümüze ne e katt
Yamac nda güne  batt
Gitmenin zaman  geldi

Ey Kevserî vakit doldu
Bu günde bak ak am oldu
Ömür kemalini buldu
Yetmenin zaman  geldi

-11’li Heceyle Yaz lanlar 

B R ZAMAN
K  aylar  biti
Yava  yava  karlar erir biz zaman.
Ye eren tabiat tam süslenince,
Da l r yürekte keder bir zaman.

Seher vakti türlü ku lar ötünce,
Laleler sümbüller güller bitince,
Bahçelerde ba lar bar n tutunca
Meyve verir çiçek derer bir zaman.

Yaylac lar art k yaylaya ç kar,
Dereler ses verir co arak akar,
Turnalar ötü ü yürekler yakar,
Bu güzellik böyle sürer bir zaman.

Kartallar süzülür tek tek havadan,
ahinler av n  avlar ovadan,

Ku lar n yavrusu ç kar 
Anas  kanad n gerer bir zaman.

Buram buram kokar k rlar dereler,
Çiçekten çiçe e konar ar lar,
Da lara yay l r otlar sürüler,
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Güzeller kol kola ç kar gezerler,
Na meler söylerler mani düzerler,
Sevdi ini göz ucuyla süzerler,
Herkes murad na erer bir zaman.

Kevserî’yim na mem gezer dillerde,
Bahar n ahengi eser yellerde,

’  zikir eder yaprak dallarda,

Yaz bahar aylar  geldi i zaman,
Dereler co tukça sel bayram eyl
Da lar n ba na çökünce duman,
Il k l k eser yel bayram eyler.

Koyunlar kuzular dereden içer,
Çiçekler rengârenk her türden açar,
Yaylac lar art k yaylaya göçer,
Her taraf enlenir yol bayram eyler.

Her co ku
Tabiat ye erir çiçek süsüyle,
Sabah uyan l r ku lar sesiyle,
Bülbüller ötü ür gül bayram eyler.

Mevla’y  zikredip gezer kol kola,
Cuma günlerinde okunur s
badet yaparlar kul bayram eyler.

Â k Kevserî der vard r nazlar ,
Yemli e giderler köylü k zlar ,
Yüreklerde vard r sevda izleri,
Na meler söylerler dil bayram eyler.



167 
 

AR Ç ÇEKLER
Karlar n alt nda kar  delerek,
Yava  yava  ç kar kar çiçekleri.
Gö sünü bahara aç p gelerek,
Arma anlar takar kar çiçekleri.

Müjdesini verir ok ar çimeni,
Pembe bir örtüyle kaplar her yan ,
Hava karar nca ak am zaman ,
Art k boyun büker kar çiçekleri

Ya mur ya ar im ek inletir ar ,
Bahar n ahengi ku lar n mar ,

n do an güne e kar ,
Gö e do ru bakar kar çiçekleri

K rlara yay l r bezenir süse,
Sanki yapra na konulmu  buse,
Seher vakti dü er üstüne çise,

ebnemini döker kar çiçekleri

Â k Kevserî der edayla açar,
Görevi tamamlar etrafa saçar,
Mevla’y  zikreder kalmazlar naçar,
Yüre imi yakar kar çiçekleri
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-11 Heceli “Mevsim” Dizeli iir 

MEVS M
Mevsim var ki ilkbahar n ça nda,
Mevsim var ki filiz verir öz verir.
Mevsim var ki bahçelerin ba nda,
Mevsim var ki yüreklere haz verir.

Mevsim var ki al r bitkiler can ,
Mevsim var ki türlü çiçekler an ,
Mevsim var ki kaynar gençlerin kan ,
Mevsim var ki insanlara h z verir.

Mevsim var ki kurak geçer az verir

Mevsim var ki ku lar uçu ur öter,
Mevsim var ki öncekinden bin beter,
Mevsim var ki ta  üstünde ot biter,
Mevsim var ki bir yerine yüz verir

Mevsim var ki dondurur tüm ta lar ,
ltüst eder i leri,

Mevsim var ki çok sert geçer k lar ,

Mevsim var ki çoban sürüyü gütmez,
Mevsim var ki mahsul al rs n yetmez,

Mevsim var ki bütün tabiat karda,

Mevsim var ki ç kmaz haf zalarda,

Mevsim var ki Kevserî’yi bitirir,
Mevsim var ki ya l  dede ettirir,
Mevsim var ki bir gün al r götürür,
Mevsim var ki u ömrümde güz 
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-11’li Heceyle Yaz lan Zincirleme Ko ma 

Yaylalar zaman  bizim yaylalar,
Nak  nak  çiçeklerin var senin.
Derde deva olur u serin aylar,
Hiç eksilmez tepelerde kar senin.

Karlar eriyince co
Da l r yürekte bütün kederler,
Çobanlar da lara sürü güderler,
Yava  yava  ba lar nevbahar senin.

Nevbahar gelende çimenler kaplar,
Hasretlik ba r ma hançeri saplar,
Sevdice im senden yemlikler toplar,
Gezer geçer üzerinde yar senin,

Yar an s  gitmez oldu gözümde,
smi var dilimde her dem sözümde,

Ate i alevi vard r özümde,
Hasretine yand m ah

Bülbül ayr l r m  sevdi i gülde,
Mevsimler de i ik u gurbet elde,
Özlemin esiyor rüzigar senin.

Rüzigâr
Â k Kevserî’yi cana yettirir,
Diyardan diyara al r götürür,
Hayk rsam ne çare intizar senin.

. A K, SEVDA
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar

BENZ YORSUN
Hayat m sevincim ne em,
Bir çiçe e benziyorsun.
Lale sümbül mor menek em,

çiçe e benziyorsun.
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Üstümüze kanat gerdin,
Alt m za hal  serdin,
Baharlara müjde verdin,
Kar çiçe e benziyorsun.

Kevserî’nin sen sesisin,
Solu usun nefesisin,
Yaz n yaylalar süsüsün,
Her çiçe e benziyorsun.

-11 Heceli “Güzel Sana” Dizeli iir 

GÜZEL SANA
Güzel sana desem ç k gel yan ma,
Güzel sana desem sen gelir misin?
Güzel sana desem can ol can ma,
Güzel sana desem sen olur musun?

Güzel sana desem kalbimde izi,
Güzel sana desem sen koydun s z ,
Güzel sana desem gönül h rs z ,
Güzel sana desem sen çalar m s n?

Güzel sana desem her zaman mda,
Güzel sana desem vars n kan mda,
Güzel sana desem hep kal yan mda,
Güzel sana desem sen kal r m s n?

Güzel sana desem geçmi tir dünüm,
Güz manevî günüm,
Güzel sana desem hakkad r yönüm,
Güzel sana desem sen bilir misin?

Güzel sana desem yapt m eseri,
Güzel sana desem ald m tesiri,
Güzel sana desem Dede Kevserî,
Güzel sana desem sen al r m s n?
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-11 Heceli “Bir Bak ” Dizeli iir 

ÖTÜRDÜ
Bir bak  t pk  ceylan bak l ,
Bir bak  beni süzdü götürdü
Bir bak  yürek ci er yak l ,
Bir bak  beni üzdü götürdü.

Bir bak  uzun dalar derine,
Bir bak  dünya mal  yerine,
Bir bak  koydu a
Bir bak  beni yazd  götürdü.

Bir bak  dondurdu u kan m ,
Bir bak  sanki ald  can m ,
Bir bak  gördü zay f yan m ,
Bir bak  beni sezdi götürdü.

Bir bak  titretti yer yerimden,
Bir bak  eti kemiklerimden,
Bir bak  bedenimi der
Bir bak  beni yüzdü götürdü.

Bir bak  yakt  k zg n ate e,
Bir bak  sald  tatl  bir dü e,
Bir bak  çokça verdi endi e,
Bir bak  beni ezdi götürdü.

Bir bak  Kevserî’nin derman ,
Bir bak  deli eder insan ,
Bir bak  ac  poyraz zaman ,
Bir bak  beni çözdü götürdü.
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-11 Heceli “Yeter ki” Dizeli iir 

YETER K
Yeter ki gözünde bir ya  akmas n,
Yeter ki sen sa  ol koy ben öleyim.
Yeter ki kimseler sana bakmas n,
Yeter ki benim ol kölen olay m.

Yeter ki çevirme bana ard n ,
Yeter ki çekerim bütün derdini,
Yeter ki üzme bu seven ferdini,
Yeter ki p nar ol akta dolay m.

Yeter ki dondurma u Kevserî’yi,
Yeter ki kand rma u Kevserî’yi,
Yeter ki yand rma u Kevserî’yi,

lay m.

-Semai Biçimiyle Yaz lanlar 

NCELED M
Avrupa’y  arsa arsa,

Ardahan’dan I d r Kars’a,
lim ilim inceledim.

Irmaklar n ak nda,
Sevgi dolu bak nda,
Hal lar n nak nda,

Kevserî kals n hat ra

Santim santim bir sat ra
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-11’li Heceyle Yaz lanlar 

ERD  BANA
Rotterdam’da gördüm çifter minare,
Co ku verdi bana haz verdi bana.
Bahçesinde elvan elvan çiçekler,

Ruhum ferahland  heyecan kat kat,
Sanki uçuyordum eksikti kanat,
Yaban ellerinde görkemli mabet,

Â k Kevserî’nin kald  bir arz ,
Ke ke duysa idim ezan vaaz ,
Kalbi duygularla k ld m namaz ,
Sünnet verdi bana farz verdi bana.

-14’lü Heceyle Yaz lanlar 

DÖNÜLMEZ EH R
Oras  on be  hane gidip dönülmez ehir,
K ldan ince bir köprü alt  ate ten nehir,
Yedisinden uzakla  sekizi nasip olsun,

Henüz kabre varmadan kaç rma son f rsat ,
Yap hay r hasenat  i leme kabahati,
Hakka eyle cihatt  yok ba ka izahat ,
Dünya hayat  için ahretin etme zehir.

Â k Kevserî derki ç k gururun içinden,
Hesab  irade k l geç ak l süzgecinden,
Ecel emri bellidir ne erken ne geçinden,
Vade yetti i zaman art k olunmaz tehir.

                                                           
Hollanda’da Rotterdam kentinin kenar nda h zl  trenle geçerken cam kenar nda görmü  oldu u 

çift minareli camiye söylemi tir.
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. SILA HASRET
-11’li Heceyle Yaz lanlar (üç uyakl ) 

imdi bizim köyde bahar zaman ,
o sak da var sak ilden illere.

Derelerin sesi çiçek çimeni,
Ta sak da kar sak selden sellere.

A a bizde yi it bizde mert bizde,

Co sak da yar sak halden hallere.

Kevserî ah çeker ruhum orada,
Koyun kuzu meler k rda çay rda,
Na memiz söylensin da da bay rda,
A sak da sar sak dilden dillere.

YLED M
Gurbet elde döndüm dört kat büklüme,

Yavrular m dü tü benim akl ma,
Onlar  rüyamda arar eyledim.

Herkes diyar nda ya ar can cana,
u yabam ellerde gitsem ne yana,

Bitse de u hasret dönsem vatana,
Her gün her gün hayal kurar eyledim.

Kestiler dal m  h zarlad lar,
Al p f r nlara pazarlad lar,
Garip kald m çokça azarlad lar,
Bo  yere kalbimi k rar eyledim.

                                                           
Avrupa devletlerinde 25 y ldan fazla geçen ömür hikâyesi.
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Bu garip her türlü i e dayand ,
Bu ayaklar ki bu ba a dayand ,
Ya a bakt m elli ya a dayand ,
Gurbette ömürden zarar eyledim.

Kevserî’yim dü ünceye dalmay ,
melül garip olmay ,

Kim istemez vatan nda kalmay ,

YE L GÖLE’M
Selam olsun Ardahan’a Göle’ye
Özlemimi al p yazayd m ke ke
Elvan elvan çiçekleri toplay p
Demet demet edip dizeydim ke ke

Bizim elimizin bahar zaman
Eksilmez Köro lu da n duman
Ye ile bürünür çay r çimeni

imdi oralarda gezeydim ke ke

Da lar nda sürü gelip a t  m ?
Dereler ça lay p seller co tu mu?
Kura nehri acep dolup ta t  m ?
Girip de içinde yüzeydim ke ke

Yaylac lar yaylalara göçtü mü?
Çobanlar da larda çad r açt  m ?
Köylüler tarlada ekin biçti mi?
Harmanlarda dane ezeydim ke ke.

Â k Kevserî’yi gurbet hep yordu
Dönmek için çokça hayaller kurdu
Atam n diyar  Babam n yurdu
Mezar m  orda kazayd m ke ke
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Uçu un turnalar köyüme do ru,
Bizim yaylalara imdi yaz geldi.
Burnumda tütüyor vatan topra ,
Gönlümü kaplayan derin haz geldi.

Süzülüp göklerden da lar  a n,
Ba m n üstünde gelin dola n,

akk’a niyaz edin s rra ula n,
Kula m seslendi ho  vaaz geldi.

Bölük bölük oldu çekti gittiler,
Kendisine göre bir yol tu
Türlü sesler birbirine katt lar,
Yüre imi yakan bir avaz geldi.

Kaz da lar  oldu onlara mekân,
Ayr l kt r böyle boynumu büke
Gözlerimde üç be  damla ya  döken,
çim c z eyledi, sanma naz geldi.

Kevserî a lad m intizar mda,
Vatan özlemi var ah u zar mda,
S rtlad m dertleri omuzlar mda,
Gine derler bu yük sana az geldi.

. S TEM

.1. Geçmi e Sitem
-Semai Ölçüsüyle Yaz lanlar 

EL K BÜYÜK
Delik büyük yama küçük,

Hevesimiz yar  buçuk,
Kaç rd lar arzumuzu.

Olduk i in mustaribi,

Kimimiz olduk ashab ,
De i tiler tarz m z .
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Gâh bo al p doluyoruz,
Gâh dirilip ölüyoruz,

Dedik sevgi bar  olsun,
Huzur ile var  olsun,
Gariplerde bir i  bulsun,
Duymad lar arz m z .

Kevserî’yi susturdular,

Ya amaya küstürdüler,
B çak açmaz a z m z .

Gözlerime baka baka,
Gördü beni hedef ald .
Yüre imi yaka yaka,
Sordu beni hedef ald .

Tatl  can mdan bezdirdi,

Yordu beni hedef ald .

Kevserî dü tüm mera a,
Bülbül oldum koymaz ba a,
Firar ettim ç kt m da a,
Ordu beni hedef ald .
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-11’li Heceyle Yaz lanlar 

ÇOCUK KEN
Çocuk iken kuzular  da larda,
Yayd m zamanlar ke ke olsayd ,
Derelerin sesi co an ça larda,
Duydu um zamanlar ke ke olsayd .

Dere tepe ova düzü a ard k,
Hep bir evde ayni yerde ya ard k,
Un çorbas  içer içer i erdik,
Doydu um zamanlar ke ke olsayd .

Kaz eti pi meden al p di lerdik,
Kargalar yemesin diye ta lard k,
Patatesi kazanlarda ha lard k,

oydu um zamanlar ke ke olsayd .

Gelincik biterdi k raçlar nda,
Bir na me var idi amaçlar nda,
K  aylar  köyün yamaçlar nda,
Kayd m zamanlar ke ke olsayd .

Ko a ko a kendimizden geçerdik,
Çe meye var rd k sular içerdik,
Gökyüzüne uçurtmalar açard k,

yd m zamanlar ke ke olsayd .

Kevserî’yim yal n ayak gezerdik,
Yemlikler toplard k hedik ezerdik,
Yedi ta  oynard k al p dizerdik,
Sayd m zamanlar ke ke olsayd .
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-Semai Biçimiyle Yaz lanlar 

Renk gibi sarard m soldum,
Güldürtün beni yâd ele.

Sen beni dü ürdün dile,
Çiçeklerimi soldurdun,
Yapra m döndü gazele.

Bozdun y kt n s hhatimi,
Yüzdün derimi etimi,

t üst ettin hayat m ,
Çektin gittin güle güle.

Sen beni dü ürdün dile,
Ke ke seni görmeseydim,
Gözya lar m döndü sele.

Söz vermi tin yöremize,
Zarar verdin töremize,
Tuzu bast n yaram za,

Sen beni dü ürdün dile,

Kevserî’ye vurdun kama,
Pabucunu att n dama,
Dü tüm derde dü tüm gama,
Bir ömür çektirdin çile.

Sen beni dü ürdün dile,

Bak bunad m dü tüm çöle.
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ERD
u ömrümüz oldu yar ,

Her gün için fire verdi.
Elimdeki f rsatlar ,
Ald  birkaç kere verdi.

Kimi pek görmez önünü,
Kimi unutur dününü,
Herkes bekliyor gününü,
Bizlere de s ra verdi.

kan gözya m  silmez,

u gönlümde yara verdi.

Gâh sevildik gâh d land k,
Bir demir gibi i lendik,
Geçti ömrümüz ya land k,
Bülbül gibi zara verdi.

Kevserî der süzdü beni,
O yar çokça üzdü beni,
Bak s rt mdan yüzdü beni,

imdi art

-11’li Heceyle Yaz lanlar 

MERS N’E DÖNDÜ
Ey muhannet nedir kast n garaz n?
Düz iken i imiz tersine döndü,
Ne çabuk de i ti sendeki tarz n,
Y lanla tilkinin dersine döndü.

m var,
ki tane o lum birde k z m var,

Y llard r geçmeyen derdim s z m var,
çinde yüzdükçe tersane döndü.

Kevserî der sabah kalkt m çok erken,
Umutla dünyay  hayal ederken,
Ardahan Göle’ye varay m derken,
Yolumuz gurbette Mersin’e döndü.
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-11 Hece “Yine mi?” Dizeli iir 

Y NE M
Yine mi bu sene mahsul almad k
Yine mi i imiz döndü tersine
Yine mi zulümden ç k p gülmedik
Yine mi ba m z döndü tersine

Yine mi bayku lar tünedi kondu
Yine mi garibin oca  söndü

ine mi u gözler rma a döndü
Yine mi ya m z döndü tersine

Yine mi engeller önümü biçti
Yine mi beynimi süngerle içti
Yine mi tad m z uykumuz kaçt
Yine mi dü ümüz döndü tersine

Yine mi üç be  laf sayamaz olduk

Yine mi di imiz döndü tersine

Yine mi Kevserî kayboldu izi
Yine mi bedene girdi bir s z
Yine mi dondurdu u ayaz bizi
Yine mi k m z döndü tersine

-11’li Heceyle Yaz lanlar 

RAMI
Y llarca pe inden yan p gezdi im

 i ten geçtikten sonra aram .
Her gün a lad m gözden süzdü üm
Ya  ya tan geçtikten sonra aram

Ya muru beklerken doluya döndüm
Sa l m bozuldu ölüye döndüm
U runa divane deliye döndüm
Ba  ba tan geçtikten sonra aram
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Kevserî dört büklüm oldu buru tu
Simsiyah saçlara aklar kar t
Çene dönmez oldu yüzüm k r t
Di  di ten geçtikten sonra aram

nsano lu gözü doymaz hâs l ,
Servet sevdas nda var havas nda.
Yapra  dökülmü  a aç misali,
Meyve sevdas nda bar havas nda.

Yamas n  dikemezmi  terziler,
K n adam ü ür yaz  arzular,
Bahar sevdas nda k r havas nda.

Kevserî sözlere derinlik ister,
Gönü
A ustos ay nda serinlik ister,
Ya mur sevdas nda kar havas nda.

Gurbeti gezdikçe ayaklar mda
Nas r ç kt  dedim inanmad lar
Y llard r Dünyan n yükü s rt mda
As r ç kt  dedim inanmad lar

Kap ld m bir sele akt kça akt m
Mü külat kahr n  kafaya takt m
Ben kendi kendimi yoklad m bakt m
Kusur ç kt  dedim inanmad lar

Hal bilmeze kalkt m halim söyledim
Geçen günlerimi bilmem neyledim
Ald m da ya m  hesap eyledim
Küsur ç kt  dedim inanmad lar

Üç de il be  de il bitmiyor çile
Derdimi ta maz yüklesen file
Nefsimiz arzuya olmu tur köle
Esir ç kt  dedim inanmad lar.
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lmi irfan ile katk land m ben
Görevi icraya yetkilendim ben
lham haktan geldi etkilendim ben

Tesir ç kt  dedim inanmad lar

Dikenler olu tu gülü beklerken
Deli ç kt  geldi veli beklerken
Gönül saray nda hal  beklerken
Has r ç kt  dedim inanmad lar

Â k Kevserî der derim yüzüldü
Süzgeçlere girdi akt  süzüldü
Kafa iflas etti vücut bozuldu,
Hasar ç kt  dedim inanmad lar

ÜSTÜ KÜSEL

O dost bu diyardan küstü küseli.
Vatan ndan uzak eder intizar,
Ba nda rüzgârlar esti eseli.

Gelin yiyip içip devran sürelim,
Muhabbet çiçe i al p derelim,
Nezaket gözüyle bak p görelim,
Üç günlük dünyada kesme fas ll .

Herkesin günü var herkes s rada,
Ho  bir seda ile göçsek burada,
K rg nl klar hepsi kalks n arada,
Tatl  dille anlatal m masal .

Ölenin pe inde alk  anlams z,
Tepeden ki iye bak  anlams z,
Y pranm  kuma ta nak  anlams z,
Buru uk çürümü  bir bez misali.

Der Kevserî ya  var nca yetmi e,
Bu i in sonucu benzer bitmi e,
Yava  yava  gidiyoruz yitmi e,
Bir gün gelen bir gün gider hâs l .
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ÖNEM VERMED  
Dar günümde dostlar m  arark
Geni  günde sordu önem vermedi.
Umut ile ona do ru yürürken,
Her alanda yordu önem vermedi.

Ona köprü oldum yol oldum geçti,
Ona yemek oldum su oldum içti,
Ona çiçek oldum ot gibi biçti,
Zedeledi k rd  önem verme

Â k Kevserî’yim ba a ba  gibi,
Ona de er verdim bir s rda  gibi,
Ona hal  oldum bir kuma  gibi,
Çamurlara serdi önem vermedi.

 
 
-11’li Heceyle Yaz lan Tecnisler 

B N DED
At n  getirdi al da bin dedi,
Atl  gittim fakat yaya getirdim.
Ben be  yüzü ver

Dilerim zalimler ate e yana,
Yanl  sevmedim do rudan yana,
Güzel sözlerimi bütün her yana,

Kevserî der k r k kazmadaki sap,
dim do ru yolundan git sap,

Ekin tarlas nda k r lmas n sap,
Koyunlar  yaya yaya getirdim.
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DED LER
Bu nas l bir ferman nas l bir kanun,
O yar n baht na kara dediler.
Ne keman çal nd  nede bir kanun,
Libaslar giyinmi  kara dediler.

Dönen küre ekseninde mil vard ,
Zurna kam nda tek bir mil vard ,
Deryay  ölçerken bakt m mil vard ,
Sahili görünce kara dediler.

Bebe i sard lar kundaklad lar,
Tüfe in sap n  kundaklad lar,
Arac  yakt lar kundaklad lar,

çmedik kâra dediler.

Kevserî der al n yaz  bilemez,
Okuyup yazmayan yaz  bilemez,
K  gelip geçmeden yaz  bilemez,
Tutulmu  tipiye kara dediler.

-11 Heceli “Yeter” Dizeli iir 

Yeter art k yeter yapt n zulüm
Yeter beni bunca üzdü ün yeter

r art k vurdun kalmad  halim,
Yeter kör b çakla yüzdü ün yeter

Yeter f rsatlar m gitti tükendi
Yeter oca m z bat  tükendi
Yeter u genç ömrüm bitti tükendi

art k yeter ezdi in yeter.

Yeter Kevserî’yi k rd n soldurdun
Yeter yüre ime keder doldurdun
Yeter ben ölmeden beni öldürdün
Yeter mezar m  kazd n yeter

 



186 
 

-11’li Heceyle Yaz lm  Sadece “Dedim” Olarak Yaz lanlar 
 

Ona bu can m  feda etmi tim,
Ona köle oldum yine bilmedi.
Ona canci erim gülüm demi tim,
Ona ne e verdim bir gün gülmedi.

Ona köprü oldum yol oldum geçti,
Ona çiçek oldum ot gibi biçti,
Ona p nar oldum içtikçe içti,
Ona dedim bir tas su ver dolmad .

Ona heder oldum can pahas na,
Ona de er verdim has  has na,
Ona ilaç oldum her yaras na,

Ona maya oldum katt  hamura,
Ona hal  odum serdi çamura,
Ona yapmad m bir ey kalmad .

Ona dedim yüre imi da latma,
Ona dedim el kolumu ba latma
Ona dedim yeter art k a latma,
Ona dedim gözya m  silmedi.

Ona dedim ezme u Kevserî’yi,
Ona dedim yüzme u Kevserî’yi,
Ona dedim üzme u Kevserî’yi,
Ona dedim derde çare olmad .
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.4. Tan nm  ah slara Sitem
-11’li Heceyle Yaz lanlar 

NS CE
Nedir aron nedir u barbarl n
Filistin halk na vurdun sinsice
Savunmas z insanlar n üstüne,
Tanklarla ate e verdin sinsice

Emir verdin suçsuz yere sald rd n
Amerika destek verdi ç ld rd n
Say s zca insanlar  öldürdün
Masum çocuklar  k rd n sinsice

galden yanas n yerden yanas n
Bar  sevmesin kirden yanas n
Küçük bir devletsin erden yanas n
Çok civan  yere serdin sinsice

Filistin’e bomba döktün yan yor
Görenlerin yürekleri kan yor
Dünya seni her geçen gün k n yor
Kötü emelini kurdun sinsice

Kevserî der görmeseydim o ça
Bebeklere saplad n z b ça
Amerika verdi topu uça

 birlikçilerle vurdun sinsice

.5. Sevdi ine Sitem
-11’li Heceyle Yaz lanlar 

Can m  u runa feda etti im,
Boynumu bir yana büktü vefas z.
A k n i nesiyle kuma  dikti im,
lme ilme kesti söktü vefas z.

Can mdan can ald n ba mdan akl ,
K yamete kadar bu sevdam sakl ,
Bir hayal kurmu tum telli duvakl ,
Gözlerimde ya lar döktü vefas z.
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Garip Kevserî’yi yakt  b rakt ,
Gözümün içine bakt  b rakt ,
Gönül saray n  y kt  b rakt ,
Enkaz  üstüme çöktü vefas z.

 
-11 Heceli “Bilmedi” Dizeli iir 

LMED
Bilmedi verdi im sevgi de eri
Ben gönlümü ona açt m bilmedi

tutmu yanan ci eri
Ben benden kendimden geçtim bilmedi

Bilmedi her eyi ona ald m
Bilmedi derdinden gama dald m
Bilmedi geceyi sabahlad m
Ben ak  karadan seçtim bilmedi

Bilmedi y llarca keder etti im
Bilmedi kendimi heder etti im
Bilmedi ölüme kadar gitti im
Ben sa  iken kefen biçtim bilmedi

Bilmedi kul etti u Kevserî’yi
Bilmedi yol etti u Kevserî’yi
Bilmedi kül etti u Kevserî’yi
Ben u runa zehir içtim bil

. TA LAMA
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar 

AÇLIKTAN
Açl ktan ölsem namerdin,
El uzatmam ekme ine.
Kuru so an  ho  merdin,
Hayran kald m yeme ine.

A aç dikin dallar bitsin,

Yapraklar  zikir etsin,
Sevap girsin eme ine.
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Ey Kevserî dü ün derin,

lemi tir kemi ine.

ÇOK ÇALI TIM
Çok çal t m çözemedim,

Ben onlar  süzemedim,

Kimi yapar kimi y k
Kimi dokur kimi söker,
Garibanlar boyun büker,
Kimin ba  kimin fesi.

Kimi e ri kimi düzgün,

Güller solmu  bülbül üzgün,

Güvenmi tik biz o dosta,
ç kt  foyas .

Garip bo  dolu denedi,
Garip sa  solu denedi,

Art k kalmad  hevesi.

Kim geldi kim gitti gördük,
Bazen sa r bazen kördük,
Pasl  demirlere sürdük,
Hep bozuk ç kt  boyas .

Der Kevserî varaca z,
Yaralar  saraca z,

k günleri görece iz,



190 
 

E L Z B Z
Fakir fukara hakk n ,
Yutanlardan de iliz biz
Devlet mal yla yükünü,
Tutanlardan de iliz biz

De tiler ç ban yaray ,
K sa yollardan paray ,
Holding kurup da naray ,
Atanlardan de iliz biz

Delik büyük tutmaz yama,
Pabucunu atm  dama,
Ayd n say l p slam’a,
Çatanlardan de iliz biz.

Maganda ile ayya ,
Onlara dar cadde çar ,
Sallaba  al maa ,
Yatanlardan de iliz biz

Ö üt alal m hisseden,
Atmayal m bol keseden,

al  berbat eden,
Batanlardan de iliz biz

Bilmez ehit ecdad n ,
Bilir her papaz ad n ,
Vatan n  vicdan n ,
Satanlardan de iliz biz

Kevserî’nin yaras n ,
Her kes bilsin daras n ,
Onun bunun aras n ,
Katanlardan de iliz biz
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Ta küçücük ya tan beri,
Y lanlardan korkuyorum.

Bizler gördük çoklar n ,
Açlar ile toklar n ,
nsanlar n haklar n ,

Çalanlardan korkuyorum.

Elinde yok hürriyeti,
Bilinmiyor zürriyeti,

Kevserî budur ahvalim,
Fikri cahil kendi âlim,

EY N PE NDES N
Azrail senin pe inde

n neyin pe indesin
te geldi geçti ömür

Hala tatl  dü ündesin

Yaz geçti mevsim k lad
Hayat  süzdü bo lad
Ahirete göç ba lad
Sen dünyal k i indesin

Kevserî der

Ey gönül kaç n olmaz
Bir kabristan dö ündesin
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-11’li Heceyle Yaz lanlar 

Yan na vard m da eyledim ikaz,
Sanki onu bir mümessil arad m.
Hat r gönül bilmez halden anlamaz,
Asilsiz bir yerden asil arad m.

Gel gönlü alçak ol inek engine,
ükür edip dalsak nefsin cengine,

Ki i olmal d r d
O sand  ki onu temsil arad m.

Mutlak konuluruz bir gün kabire,

Asl n  arz ettim as l arad m.

Ruhum bedenimi bazen yoklad ,
Ukba âleminde huzur koklad ,

î dünyama girdi be
u fani hayatta fas l arad m.

Kevserî der dü tüm bir intizara,
Ald m da derdimi sürdüm pazara,
Umudumuz kald  ba ka bahara,
Yeniça da eski nesil arad m.

Kaptan yorgun dümen bozuk yük a r
Bu gemi deryada batar m  batar

oför sarho  duymaz ba r ha ba r
u vites yerinden atar m  atar

Bu nas l bir ferman nas l bir emir

Rü vetçi görevli h rs z u memur
Deveyi semerle yutar m  yutar

Kevserî der

Kafalar bozuldu f tt rd  millet
u hayat yan üstü yatar m  yatar
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Ç
Güne  bu dünyadan batt  zaman,
Küme küme y ld z ç kar ay ç kar.
Gök gürleyip ya mur ya d  zaman,
Derecikler olur sonra çay ç kar.

Hay rs z dost gözün oyar b rak r,
H rs z ortak seni soyar b rak r,
Aslan av n avlar doyar b rak r,
Di er hayvanlara bile pay ç kar.

Tilkiler kurnazd r gezer meydanda
Bütün canl  hayvan korkar aslanda
Aslanlarda yaln z korka
Çünkü tüfek ç kar okla yay ç kar

Kevserî der

Kurtlar açgözlüdür dalsa sürüye
Hepsini parçalar kaçar zay ç kar

E L
Ey azizim niçin i ersin böyle
Sendeki hal ak l al r hal de il.
K r c  konu ma davranma öyle,
Satt n zehirdir asla bal de il.

Ac  sirke kendi küpüne zarar,
Lütfen kendine gel akl n fikrin var,
Bir tatl  söz söyle dilin lal de il.

Kevserî a lar m hep için için,
Yarat lan  sev Yaradan için,
Bo  yere kalpleri k rd n niçin?
Yapt n bu ahval ho  ahval de il.

                                                           
nsanlar  küçümseyen hor bakan, kendini be enmi  birine yazm t r.
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FEND M
Nankörlere bütün mal n  versen
yilik kadrini bilmez efendim

Gözü aç olana sofran  sersen
Verdikçe midesi dolmaz efendim

Ki ide ar hayâ haz m olmal
Faydal  i lere laz m olmal
Gayret yapmak gerek azim olmal
Tembelin sanat  olmaz efendim

ncitmeyin kar ncay  böce i
Yalan de il söyleyiniz gerçe i
Sevgiyle yeti en a k n çiçe i
K yamete k

Oku okut ö ren kalma bir cahil
’ n huzurunda secdeye e il

u dünya kimseye ebedi de il

Çok güzel konu un tatl  bir dilden
Kimseyi k rmay n sak n gönülden

ip gözya n  silmez efendim

S cak tebessümle yüze gülünüz
Sevgi sayg  muhabbetle dolunuz
Anne Baba k ymetini biliniz
Bir daha dünyaya gelmez efendim

Kevserî’yim mazi kal r dünyada
Cömertlerin izi kal r dünyada

air ölür sözü kal r dünyada
i asla ölmez efendim
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ÖRMED M
Develer arkada e ekler önde
Böyle aibeli düzen görmedim
Bu i e a rd m inan ki bende
Benim kadar kendin üzen görmedim

Deryada kay m gemim yat m yok
Fakir vatanda m pek surat m yok
E ekten ötürü malumat m yok
Postunu s rt ndan yüzen görmedim

u topu atal m dedik potaya
Potaya girmedi gitti öteye
Kaptan n dümeni bozuk rotaya

a k n ördek gibi yüzen görmedim

Vurguncular Avrupa’da Bey oldu
Onlar kadar yiyip gezen görmedim

Gidi at ho  de il çomak onlarda
Sizler sanmay n ki ahmak onlarda

Böyle özentili özen görmedim

Â k Kevserî der olduk ashab
Kesmelidir art k halk bu hesab
Çok rol oynar u asalak kasab

öyle zalim millet ezen görmedim.

Benim bir vefas z arkada m var
Yemeyi içmeyi hep benden bekler
Adetten uzakt r tutmuyor ayar
Köprüyü geçmeyi hep benden bekler

Bunlar  anlat m ya l  dedeme
nan kan kusturdu benim mideme

Bir yerde onunla yapsak ödeme
Keseyi açmay  hep benden bekler
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Kevserî der
Yenilmez ekme i içilmez suyu
yilik yapamaz bir arpa boyu

Tarlay  biçmeyi h

LAN ETT
Gönül hasm  ile ettim mülakat,

Alt n’dan gergefler i ledim kat kat,
Yakuttan zümrütten darp ilan etti.

Müstesna ça m  bilmem neyleydim,
Tatl dan güzelden ona söyledim,
Ba m  bahçemi ba  eyledim,
Kar ki da larda sarp ilan etti.

Â k Kevserî hiç vermez ihtimal,
Mütevaz türden yapt m intikal,
Ben bar  istedim o da ihtilal,

nsanda ilk önce itibar gerek
ar n  seninle bölse ne yazar

Dost odur ki dar gününde yar gerek
Geni  günde seni bilse ne yazar

U runa can versen bilmeyen dostun
Gelip gözya n  silmeyen dostun

Sen ölünce her gün gelse ne yazar

Â k Kevserî der yolu bulmal
Sevgi sayg  ho görüyle dolmal
Ki i içi d  ayn  olmal
Kalpte dü man yüze gülse ne yazar
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Bir arkada m var çokça haval ,
Kendini göklerde 
natç  fikirli çok dik kafal ,

Gören onu hasta tifo zanneder.

Kas l r kibirle eder seyran
Ne suyu içilir nede ayran
Ne voltaj  vard r ne cereyan

Â k Kevserî der dü tüm diline,
Ak l ermez hilesine felline,

Onu da be enmez defo zanneder.

-11 Hece “Kimi”Dizeli iir 

Kimi de çamura batmaktan yorgun
Kimi çal maktan i ten yorulur

Kimi ak l d r akl  ba nda
Kimi dedikodu yalan pe inde
Kimi hal ehlisi hay r i inde
Kimi de herkesle çatmaktan yorgun

Kimi merhametli do u tan beri
Kimi insanl ktan çok kalm  geri
Kimi haysiyetli sözünün eri
Kimi de erefin s

Kimi hayvanlar  yar t r r hep
Kimi ortal  kar t r r hep,
Kimi küskünleri bar t r r hep
Kimi de aray  katmaktan yorgun

Kimi sever Kevserî’yi toplumda,
Kimi kovar Kevserî’yi toplumda
Kimi över Kevserî’yi toplumda
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-11’li Heceyle Yaz lan Tecnisler 

ÇALAR
E er yap l rsa düzensiz yay n,
Bir geli i güzel çalarda çalar.
Han  nerde okun nerede yay n,
H rs zlar dadan r çalar da çalar.

Sahtekâr n bütün i leri kurm
Sak n insanlara tuza  kurma,
Saat ayar n  zamans z kurma,
Vakitli vakitsiz çalar da çalar.

Kevserî’yim hasret beni yakar m ?
Yar elline bilmem k na yakar m ?
Üç be  dertli yan k türkü yakar m ?
Al r da saz n  çalar da çalar.

YÜZ
Açgözlü birisi atars
Astar versen bu kez senden ister yüz.
Gerçe i söyledim yaksalar nara,
ster öldür beni ister derim yüz.

Güvenme dünyada servete kâra,
Zalimlerin ba r  karadan kara,
K n f rt nadan tutulma kara,

alarsan yüz karde im yüz.

Â k Kevserî de söyledi yâra,
çimde açm t r bin türlü yara,

Ferhat gibi kim var da lar  yara,
ster buna bir de ister de ki yüz.
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-14’lü Heceyle Yaz lanlar 

OS ÇIKTI
Bu ülkeyi kemirip bombo  nutuk atanlar,
Ne kara günler gördük, vaatleri fos ç kt
Menfi darbe yapanlar, ortal  katanlar

s  sadece, halka bir kaos ç kt .

Sükûneti bozdular dengeler altüst oldu

suya dü tü bozuldu
Sefaletin çan nda çatlak bir anons ç kt

Bankalara dadan p teker teker soydular
Sülük gibi yap p gözümüzü oydular
Rü vet yiyene gidip s rt n  dayad lar
S ral  da lar gibi arkas  oros ç kt

tu hastahane önünü
Kimisi rehin dü tü kay p etti can n
Kimisi vampir gibi emdi halk n kan n
Arpay  sapla yutan capcanl  patos ç kt

Kimisi orman yakt  ard ndan villa kurdu
Kimisi çarpt  kaçt  terk ettiler u yurdu
Kimisi hortumlad  kimisi vurgun vurdu
Kas rga gibi y kt , ard ndan lodos ç kt

Hazineye dald lar, köstebekler fareler
K rk y ll k dinozora kalm  idi çareler
Alçaklar n yüzünden alçald  tayyareler
Takoz gibi beyinler, hasta tetanos ç kt .

Ey Kevserî bo una tüketme nefesini
latay m nesini

Faydal  simalar n, k st rd lar sesini
Allem kulem ettiler, sonsuz bir paydos ç kt .
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-15’li Heceyle Yaz lan Divanileri 

E L
Baz s na bak yorum do ru bir yolda de il
Söylüyorum anlam yor velâkin elde de il
A ac n kökü çürüse a aç kur
Ondaki hastal k sade yaprakta dalda de il

Kimi do ru yola gider kimi yanl a gider
Çok sap klar helak oldu firavun la beraber
Kimi ükreder haline kimi olmu  derbeder
Bak l nca sanki hasta iyi bir halde de il

Ey Kevserî bu devirde yamana ilgi çoktur
Hava c va vesaire dumana ilgi çoktur
Daneye ra bet kalmam  samana ilgi çoktur
A r her zaman a rd r rüzgârda yelde de il.

. TECRÜBE
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar 

ÇEKT M

Var içinde darl k çektim.
Mert olana tan k oldum,
Yok içinde varl k çektim.

Hay rs z dost çilesini
Sonra gördüm hilesini

Gündüz vakti körlük çektim

Der Kevserî ihsanlar
atl  lisanlar

M zm z olan insanlar
Anlamaktan zorluk çektim
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Usta mesle i yerini,
Ç rak doldur doldurur
Heves meyil de erini

u gidenler nerde hani
Ömür k sa dünya fani
Bir a ac n etraf n

Kevserî söyler sözünü
Bilir ahsiyet özünü
nsano lunun gözünü

ÖTÜRÜR
Gezdik düzlük yoku lar
Sefas  al r götürür
Uçarsa kalbin ku lar
Kafesi al r götürür.

Üç be  yareni seslersin
Gönül bahçeni süslersin
Ömrünce bir ba  beslersin
Küfesi al r götürür.

Kimi gelir kimi göçer
Kimi eker kimi biçer
Gençlik ça  gelir geçer
Cefas  al r götürür.

Nedir u dünya tela n
Gel sa  iken helalle in

k ls z ba n
Kafas  al r götürür.

Çal  herkes olsun raz
Cana de mesin garaz
Bizi tart nca terazi
Kefesi al r götürür
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Bilmem nedir endi esi,
K r lmas n kalp i esi,
Tabutun yok mente esi,
Efesi al r götürür

Kevserî y llard r yazar,
Me er dünya bo  bir pazar,
Ak beti olur mezar,
Nefesi al r götürür.

Ç NM
fade ibaret iktifa ile,
ftihar ibare ikbal içinmi .
ffetin idraki iktida ile,
fa icraat  ikmal içinmi .

stisna ir ad  ister i tihar,
fsad  istemez izh
fritin i leri isnat itibar,
ftira ihanet i fal içinmi .

f a intizamda Kevserî izan,
ltifat inayet ilham  icran,
flah için ihya izhar  irfan,
clal’de ilmihal icmal içinmi .

SERG LED M
Duygu yüklü iirleri,

meyen airleri,
Hep uyard m sorgulad m.

Dosta yapt m ça r lar ,
Hiç sevmedim e rileri,
Her alanda do rular ,
Senaryoda kurgulad m.

Çal t m yapt m çözümü,
Hakka ba lad m özümü,
Gerçek olan u sözümü,
Ömür boyu vurgulad m.
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Kevserî der
Ald m verdim nefesimi,
çimde olan nefsimi,

Ellerimle yarg lad m.

ANS YON
Öyle bir çal m yapt  ki
Pek yükseltti tansiyonu

Gönül ku u var kafeste
Türlü türlü yapt m beste
De er biçti mansiyonu

Kevserî der
Ho  lisanla ho  ifade

Tatl  oldu aksiyonu

-11’li Heceyle Yaz lanlar 

B T R R
Akrabal k sevgi dostluk ba n ,
Kimileri küse küse bitir
Da  kadar yükselse saman y n ,
Rüzgâr onu ese ese bitirir.

u fani dünyada hepimiz be er,
Her gün gidiyoruz iki er be er,
Hayat a ac nda yapraklar dü er,
Dal m z  kese kese bitirir.

Kevserî der halim olmas n yam
Yüce Mevla’m nasip eylesin iman,
Kara toprak a z açt  zaman,
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EÇT
Ömür defterini hesap eyledim,
Kaç müddet kaç mevsim bahar yaz geçti.
Soluk ald m verdim na me söyledim,

aç nefes kaç avaz geçti.

Kaç defa usand m kaç defa b kt m,
Kaç defa duruldum kaç defa akt m,
Kaç defa y k ld m kaç defa kalkt m,
Bu yol da kaç mazlum kaç kurnaz geçti.

Kaç defa yürüdüm kaç defa durdum,
Kaç defa seslendim kaç defa sordum,
Hat r inaslara köprüler kurdum,
Dürüstler geçmeden düzenbaz geçti.

Ne kütükler gördüm buda  kanmaz,
Ne söylersen söyle, seni anlamaz,
Ne yaparsan yap bo , asla dinlemez,

adl k olsun dedim, çok maraz geçti.

Sanmay n bu dersin oldum tembeli,
A t m yüce da  geçtim engeli,
Bu menzil hem çetin hem engebeli,
Hayat geçidinde ne cambaz geçti.

Kaç at ld m kaç itildim soruldum,
Pes etmedim ama çokça yoruldum,

u zamana saat gibi kuruldum,
Ne ben ondan ne o benden vazgeçti.

Â k Kevserî de bir demet sundu,
Gönül bam
Bak bu günde biti Ezan okundu,
Vakit daralmadan kalk namaz geçti.
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ELD M

Ömrümü dünyada koydum da geldim,
u âlemde geçen tüm ahvalimi,

Yerin kabu unu soydum da geldim.

Bunca engebeli yollardan geçtim,
R z k p nar ndan say l  içtim,
Üstüme sadece bir kefen biçtim,
Mal na mülküne doydum da geldim.

Kevserî kavruldu tenceresinde,
Ba m  uzatt m penceresinde,
Bakt m ki üç günlük maceras nda,

Vara vara bir mür ide yasland
Ald  konuk etti can kafesinde
Gördüm ki arzular art k usland .

Yok, mu acep beni süzgeçten süzen
üzelsin dengeler kurulsun düzen,

Kalk namaz k lal m okundu ezan
Vakit art k geldi ruhum süslendi

Â k Kevserî der olsun in allah
i manada gülsün in allah
î g dayla dolsun in allah

Gönlümün bünyesi pek esasland

Tatl  dile güler yüze doyulmaz,

Dost için gidilir da  ta  say lmaz,
ster yol f rt na kar duman olsun.

Sözüm yoktur asla soylu asile,
imdi ak l ermez yeni nesille,
nsan insan için büyük vesile,

Faydal  ki iye can kurban o
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Görevimi asla ba mdan savmam,
Dünyay  verseler kötüyü övmem,
Bar tan yanay m kavgay  sevmem,
Gönül ister bayram hep seyran olsun.

Â k Kevserî der sa  olsun millet,
Her halk n iyisi iyidir elbet,

Murad na ersin b

-11’li Heceyle Yaz lan Tecnis 

DED M
Dostuma a lama dedim gül dedim,
Dostum dedi benim ci erim yara.
Lale dedim sümbül dedim gül dedim 
Dedi demet gönder sevdi im yâr

için,
Önce tavaf sonra zemzemi için,

irinde a lad  hep için için,
Ferhat gibi kim var da lar  yara.

Â k Kevserî‘yim u beden u ba ,
Herkesin derdinden benim derdim ba ,
Dolu dövmü  sel götürmü  ba a ba ,
Oymu  topra n  benziyor yara.

-15’li Heceyle Yaz lanlar 

A  ÇEKER
dünya derler ömür geçer ya  çeker

Yorgun dü en kervanc n n kervan  yava  çeker
Yüce Mevla’m ak l vermi  göstermi  do ru yolu
Hakikati görmeyenler vahim bir tela  çeker

Mazlumlar n üzerinde zalimin zulmü bitmez
Mutlak hak yerini bulur bu devran böyle gitmez
Demesem vicdan m s zlar desem de tesir etmez
Her kesin derdinden fazla benim derdim ba  çeker
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Â k Kevserî meftunum lütf
Sab rl  ol öfkelenme kem dü er ho  lisana

Kimisinin yükü cevher kimisi de ta  çeker
 

ZDE
Güldü üme siz bakmay n her çe it yara bizde
Tedahülden kald rm lar geçmeyen para bizde
Alt n her zaman alt nd r demir de demir gibi
Sarraf n ölçtü ü de er bozulmaz dara bizde

dokunsun diye epeyce çabalad m,
ar zordur ki bazen de bocalad m,

Yürek yara kalbim ac  çeke çeke kocald m
Gelen gitti giden gelmez sonunda s ra b

Kevserî’yim yalvar r m Rabbim sen bizi af et
ehitlerin makam nda yerlerimizi saf et

Bu dünyadan gider isem ey sevdi im insaf et
Art k daha göremesin ister gel ara bizde

Ba lar ma hazan vurdu bar m bundan ibaret
Kesildi ah m aman m zar m bundan ibaret
Yüce Hakk’ n divan na kul hakk yla ç kmay n
Ödenmesi çok çetindir cürüm bundan ibaret

Dünya ba na padi ah bir a al k isterim
Sava  zulmü yok eden böyle ça l k isterim

pe inde bende sa l k isterim
man m sermayem olsun var m bundan ibaret

Der Kevserî meyil verdim ruhumdaki dervi e
fazla etmem herhangi bir endi e,

Gözümü kapad m açt m ibre vurmu  k rk be e
Her geçen gün zarar ettik kâr m bundan ibaret
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-15’li Hece “Baz  Arkada  Tan d m” Dizeli Divanisi 

O AR
Baz  arkada  tan d m ç kar pe inde ko ar
Baz  arkada  tan d m bütün i inde ko ar
Baz  arkada  tan d m sana verir s k nt
Baz  arkada  tan d m gece dü ünde ko ar

Baz  arkada  tan d m asla yedirmez hep yer
Baz  arkada  tan d m mert yi it er o lu er
Baz  arkada  tan d m hep bana rap bana der
Baz  arkada  tan d m gözün ya nda ko ar

Baz  arkada  tan d m sana verir endi e
Baz  arkada  tan d m ya at r her gün ne e
Baz  arkada  tan d m yaramaz hiçbir i e
Baz  arkada  tan d m bahar k nda ko ar

Baz  arkada  tan d m eli cebine gitmez
Baz  arkada  tan d m can n  versen yetmez
Baz  arkada  tan d m dostunu asla satmaz
Baz  arkada  tan d m yemek a nda ko ar

Baz  arkada  tan d m k rd  u Kevserî’yi
Baz  arkada  tan d m sordu u Kevserî’yi
Baz  arkada  tan d m yordu u Kevserî’yi
Baz  arkada  tan d m dar gün ba nda ko ar

 
-15 Heceli Zincirleme Divani 

Haks zl klar pek ço ald  suç
Ba m z n üzerine çökmü  kara bir duman,
Kimisi fitnelik yapar refah  bozar durur,
Böylece bir ka k suda kopar rlar bin tufan.

Tufan  koparanlar n arkas  i man ç kt ,
Baz  çocuklar okudu kültüre dü man ç kt ,
Belki dedik adam olur beklenti pi man ç kt ,
Umutlar m z y k ld  halimiz oldu yaman.
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Yaman oldu hallerimiz çevrede akrep y lan,
Deccal gibi düzenbazlar uydurur bin bir yalan,

öyle etrafa bak nca mal  ettiler talan,
Yetim hakk n  yediler onlar vicdan  noksan.

Vicdan  noksan olanlar toplumu doland r r,
Sinek bir ey de il ama mideyi buland r r,
Bu gidi at iyi de il yaray  suland r r,
Art k çare bulmal y z sürmeliyiz bir derman.

Derman  sürmeden önce Allah yard m eylesin,
i köyden kovulsa do ru olan neylesin,

Ya amaya küstürürler art k kalmaz hevesin,
Bu dünyay  ba m za eylemi ler bir zindan.

Zindanlardan ç kmak için zorluk olur güç olur,
Lakin hakk n  ararsan buda gelir suç olur,
Üç günlük fani dünyada u ömrümüz hiç olu
Garip so an bulmaz iken h rs zlar eder devran.

Devranlar  ç lg n olur bir yeri görmez gözü,
Kay p etmi ler kültürü bitmi  haysiyet özü,
Do rular  susturmu lar e riler söyler sözü,
Rü veti hediye sayar toplum ya yor hüsran.

Hüsran ya ayan toplumun gelece i endi e,
Küresel s nma bizi yak yor bir ate e,
Sebzeye hormon verdiler sa l k i i telâ e,
Kim dur diyebilecek ki art k kalmad  güman.

Güman Allah’tan kesilmez çekiyoruz bin çile,
Der Kevserî ben bunlar  mecbur getirdim dile,
Depremlerle ya yoruz h
Felaketler ba  gösterdi yak nd r ahir zaman.

Zaman böyle bozulunca bereket elden gitti,
Kurakl k kas p kavurdu barajlarda su bitti,
Her ey tersine gidiyor umutlar yere batt ,
Gel Kevserî dua edek Hakk’a ayand r ayan.
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-11’li Heceyle Yaz lanlar 

Her gecenin sonu ayd nl k olur,
Hayat n bu günü bir dünü vard r.
Zaman  gelince mizan kurulur,
Elbette arkas  bir önü vard r.

Uzayda cisimler bo lu a dü mez,
Hak emir etmese y ld zlar ko maz,
Güne  do ar batar tek santim a maz,
Dünyan n dönü ü bir yönü vard r.

Â k Kevserî der var m  kalacak?
Azrail s rayla canlar alacak
Bütün canl  insan do du ölecek
Onun da ilkini bir sonu vard r.

. ÜZÜNTÜ
-Semai Biçimiyle Yaz lanlar 

A IMA GELEN

Vay benim ba ma gelen

Vay benim ba ma gelen

Kimse bakmaz gözya ma
Haber sal n garda ma
Yapa yaln z tek ba ma
Vay benim ba ma gelen.

Çekilmiyor otel hanlar
Hor gördü baz  
Kâbus gördü üm zamanlar
Vay benim ba ma gelen

Yaln zl k Allah’
Her tarafa bakt m s z
Yollar m  kaplad  sis
Vay benim ba ma gelen
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Kalkamad m sahurlara

Uzak kald m yavrulara
Vay benim ba ma gelen.

yram gününde a lad m
Gâh bo ald m gâh ça lad m
Yürekçi imi da lad m
Vay benim ba ma gelen.

Kevserî
Her gelen bir eyler dedi

u gurbet el seni yedi
Vay benim ba ma gelen

Â
Ba mda a k n duman
Tüter gider bu âlemde

in gelse zaman
Tutar gider bu âlemde

Bulunmaz gönlümün dengi
Söndü gitti soldu rengi
Ecel ku lar n ahengi
Öter gider bu âlemde

Bir gün gelir olur kurak
Dal nda dökülür yaprak
A z açar kara toprak
Yutar gider bu â

Yürü behey devran yürü
Sanma olduk ilmin körü
Kevserî’nin bir gün ömrü
Biter gider bu âlemde
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ÜR D M G TT  G DEL
Dünya ba ma y k ld ,
Mür idim gitti gideli
Gözümde ya lar döküldü,
Mür idim gitti gideli.

u gönlüme bir ilaçt ,
Sinemden yaralar açt ,
Huzurum yok tad m kaçt ,
Mür idim gitti gideli.

Boynu bükük çiçeklerim,
’ad r tüm dileklerim,

Mür idim gitti gideli.

serî’yim ettim keder,
Onsuz bilmem nas l eder,

Mür idim gitti gideli.

SOMA MADEN FAC ASI
Yoktur bunun izahat
Nice nice can a lad
Ac  dolu maruzat
Yetmi  milyon kan a lad

Haber yay ld  Soma’

Kömür yap m  simadan
Toz ile duman a lad

Somada hüzün derindi
Cans z bedenler göründü
Türkiye yasa büründü
Velâkin vatan a lad

Yan yana mezar kaz ld
süzüldü

Telkinde lisan a lad
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i ilahi böyle

’ya dü tü velvele
Ta  toprak her yan a lad

Kevserî’yim yana yana
Yürekler dayanmaz buna
Edirne’den Ardahan’a
Duyan her insan a lad

 
-11’li Heceyle Yaz lanlar 
 
 

A
Vard m baba yurdu virane olmu ,
Bayku lara mesken olmu  a lad m.
Y k lm  duvarlar her yan bozulmu ,
Odam za toprak dolmu  a lad m.

Kom ulara bakt m çoklar  gitmi ,
Kabristana gittim canlar m yitmi ,
Bahçemizde diken bitmi  ot bitmi ,
Çiçekleri tek tek solmu  a lad m.

Sa a sola bakt m yapt m tela ,
Gözlerim doldukça ak tt m ya ,
Baba yadigâr  bir yap  ta ,
Topra n içinde kalm  a lad m.

Yemekler pi erdi kazan  vard ,
Recep bir de Nazan’  vard ,

im evimizin düzeni vard .
O devran  kay p olmu  a lad m.

Kevserî köyümden gittim ra a
Burada koymad  k smet durma a,
Babam  gurbette verdik topra a,
Annem de bu yerde ölmü  a lad m.
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Evlat ac s yla sars ld n bittin,
Ba na dumanlar çöken Babacan
Çifter yavrular n erken kaybettin,
Ayr l k gözya  döken Babacan.

Geldin bu yerlere al amad n,
Kendi köyün gibi dola amad n,
Dertler b rakmad  gülü emedin,
Kaderine boyun büken Babacan.

Dü tün türlü türlü bin çe
Vücudun üzüldü ba n kederde,
Sen nerde annemin mezar  nerde,
Ac larla kendin yakan Babacan.

Kevserî der böyle tükendik bittik,
Mezar topra na gözya  katt k,
Kalkt k stanbul’a var p göç ettik,
Gurbetin kahr n  çeken Babacan.

ÇEKMEZD N Ç LE
Ey Kevserî sende ak l olsayd ,
Gurbeti gezmezdin çekmezdin çile.
Beynine feraset fikir dolsayd .
Kendini üzmezdin çekmezdin çile.

Bilmedi in garip ele gitmezdin,
Yorulmazd n tükenmezdin bitmezdin,
Yataks z yorgans z yerde yatmazd n,
Vücudun büzmezdin çekmezdin çile.

Gidip ac  dile maruz kalmazd n,
Hal bilmezin kar s nda solmazd n,
Evinde kal rd n garip olmazd n,
Can ndan bezmezdin çekmezdin çile.

Namertlere gidip boyun bükmezdin,
Yavrular n hasretini çekmezdin,

ziyet görüp de na me yakmazd n,
A tlar düzmezdin çekmezdin çile.
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Uyur iken kâbuslar  görmezdin,
Garip meçhul hayalleri kurmazd n,
Gamlar deryas na dal p girmezdin,
Y llarca yüzmezdin çekmezdin çile.

abam karde lerim ac s ,
Da lara yüklesem ta lar dayanmaz.
Asla bitmez yüre imde sanc s ,
Dillere aksetsem di ler dayanmaz.

Alevler içinde yanan kömürün,

Bütün a lamakla geçen bir ömrün,
Gözler zedelenir ya lar dayanmaz.

serî’yim bitmez kederim derdim
Ben ne matemli ne kara gün gördüm
Vücudum hep çöktü kafay  yordum
Bu i lere de me ba lar dayanmaz

E T
Bu y lk  s caklar yakt  kavurdu,
Mevsimlerin sanki yeri de i ti.
Afetler ba lad  lodos savurdu,

imdiki iklimler ayr  de i ti.

Kurakl k kuruttu kan  ili i,
nsanlar açl ktan atar ç l ,

Hormonlu g dalar bozdu sa l ,
Gidi at n sonu gayr  de i ti.

Kevserî der
Güne  tutulmas  neye i aret,
Depremler h z ald  ol
Art k dünyan n da seyri de i ti.
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YEM YORUM
Bir arzuman m var üstad m sana
Y llard r bu s r  diyemiyorum.
Ke ke eri seydim s rr  unvana,
Bir ta  üstüne ta  koyam yorum

Sözleri hikmetli de ildi ac ,
Ruhumu ok ad  verdi ilac
Fikrine bak nca zikri ba  tac

î g daya doyam yorum

Der Kevserî and m ecdat atay
Her zaman af ettim kusur hatay
lmi mevcut bilir imla detay

Ben kendimi bir ey sayam yorum

Kesildi çareler kapand  yo
Geçit vermez kar  da lar dumand r
Döküldü gazeller kurudu dallar
Çürüdü meyveler ba lar dumand r

Kimler geldi gitti nicesi göçtü
Ku aktan ku a a s rayla seçti,
Kamettim büküldü devirler geçti

ledi ça lar dumand r

evserî der budur bizim baht m z,
Kalmad  ferimiz hiç takatimiz
Her yan mda ç kt  her sakat m z
Ölen öldü gitti sa lar dumand r

AM YÜKÜNÜ
Gam yükünü vurdum omuzlar ma
Y llard r s rt mda inmez ur yapt m
Asya Avrupa’y  rumuzlar ma
Simgeyi tak nd m gezdim tur yapt m

Girdim nice çile eziyetine
Kendimi b rakt m meziyetine

Gönül sofras na hep buyur yapt m.
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Kevserî’yim kap lmad m gurura

Namertlerle aramdaki s n ra
Kale yapt m hisar yapt m sur yapt m

ARDA
Sevginin sayg n n hassas zaman ,
Bu devirde air olmak zor garda
çime s m yor sevgi umman ,

Gel de u ba r m  aç da gör garda .

Baz s  kendini çok üstün sanar,
Nerde mazlum görsem yüre im kanar,
Öyle bir volkan ki yand kça yanar,
çimde ate i sönmez kor garda .

Vatan millet için türkü yakar z,
Herkesi severiz güzel bakar z,
Gam kasvet derdi bizler çekeriz,
Her türlü yaralar mevcut var garda .

Kevserî der gönül kalbi safidir,
Bir tatl  söz yeter bence kâfidir,

iir yazmak elbet ilham lütfudur
te bu da bize k smet s r garda .

OLMADI G TT
Onu u gönlüme bir ömür boyu
Canan m ol dedim olmad  gitti.
Gel en eyle bizim u ss z köyü
Mihman m ol dedim olmad  gitti

O sebep olmu tu sevda göçüme
Bir ku ku dü ürdü benim içime
Bari gül dikiver sevgi bahçeme
Gül en’im ol dedim olmad  gitti

Böyle vefas za nereden dü tüm
s  oldum hüzünle co tum

Y llarca bo una pe inde ko tum
Kervan m ol dedim olmad  gitti
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En büyük darbeyi vurdu soluma
Suçsuz kelepçeyi takt  koluma

Derman m ol dedim olmad  gitti

Â k Kevserî’yi dü ürdü derde,
Ba m kurtulmad  art k kederde
Kavu mak m ? Bilmem belki mah erde
Civan m ol dedim olmad  gitti

Ömrümün güne i da lar ard nda,
kindi zaman  batt  hey vah hey

Bir zamanlar gençtim gönül yurdunda,
htiyarl k geldi çatt  hey vah hey

Önce yorulmazd m ko ar giderdim,
Kuvvetli halime a ar giderdim,
Diyardan diyara a ar giderdim,

imdi bir kö eye att  hey vah hey

Bakt m bana eski kafa dediler,
Sen otur kar ma lafa dediler,
K zd lar geç arka safa dediler,
Gelen giden bana çatt  hey vah hey

Eski s hhatimi bulamaz oldum,
A lad m s zlad m gülemez oldum,

Çana ma zehir katt  hey vah hey

Art k yarenlerim bana doydular,
Â k Kevserî’yi hiçe sayd lar,

Kö eye at l p yatt  hey vah hey



219 
 

Gam yükünü ald  s rt ma vurdu
Yaman sald  seçti hey vah hey zaman
Engeller kuruldu önümde durdu
Devran ald  biçti hey vah hey zaman

Hak yoluna koy dökülsün ya m z
lkemiz onurdur diktir ba m z

Bu senede k rk be  oldu ya m z
Zaman geldi geçti hey vah hey zaman

Kevserî’yim u âlemden yürürken
Gönül saray na kerpiç örerken
Kendimi bir rmak gibi görürken
Umman dald  içti hey vah hey zaman

M K ME
Geldim Kopenhag’a dü tüm belaya,
Kim ac r burada kime kim kime.
Can ndan et keser al r yüzerler,
ster olsun lime lime kim kime.

Halden anlamazlar sözleri töhmet,
Çok çektim eziyet çok çektim zahmet,
Yürekler ta  olmu  yoktur merhamet,
Derdini aç p d

Der Kevserî vard m bodrumda yatt m,
Sanki yer yar ld  derine batt m,
Zehirden çok ac  yemekler tatt m,
ster al ye ister yeme kim kime.

EVS M
Çok ükür bu y lda yaza ula t k
Ömrümüz k  verdi geçti bir mevsim
Hayat n kutbunda zora al t k
Çokça o i  yordu geçti bir mevsim

Yükünü yükledi kervan yürüdü
Kimler geldi geçti devran yürüdü
Pe inden ko tuk da zaman yürüdü
Bak bu gidi  vurdu geçti bir mevsim
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Sende mi kocald n dede Kevserî
m ki saatim hep kald  geri,

Art k makinenin de i ti seyri
Çark m z di  k rd  geçti bir mevsim

üzeli bizim yaylalar,
Çiçeklerin solmu  çimenin nerde?
Kalk p göç etmi ler çekmi  alaylar,
Ocaklar n sönmü  duman n nerde?

Köylüler sobadan tezek yakard ,
P narlar n suyu berrak akard ,
Gelinler k zlar n halay çekerdi,
Çocuklar oynard  insan n nerde?

Laleler sümbüller güller biterdi,
Turnalar bülbüller ku lar öterdi,
Koyun kuzu sesi sese katard ,
Söyle dertli yayla çoban n nerde?

Kevserî’yim da lar nda a ard ,
Derelerin sesi durmaz co ard ,

kes mutlu idi orda ya ard ,
Tarihe kar t  devran n nerde?

Ömrüm geldi geçti gurbet ellerde,

Hastaland m yatt m s z yerlerde,
Çok çileler gördüm ne sayarsan say

Can m feda olsun iyiye merde,
Zalimlerle ba m çok girdi derde,
Herkes vatan nda bilmem ben nerde,
Uzak kald  yurdum ne sayarsan say

Kevserî’yim diyar diyar dola t m,
Gam yükünü ta maya al t m,
Gönül yapmak için çokça çal t m,
Oysa kalbim k rd m ne sayarsan say
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ÖMRÜMÜZ
Çocukken a lad k geldik cihana,
Ko a ko a geçti bizim ömrümüz
S mad k saraya s mad k hana,
Ta a ta a geçti bizim ömrümüz.

Büyüdük dünyan n ke meke inden,
Çal t k yorulduk türlü i inden,
Nefis önden gitti bizde pe inden,
Bo a bo a geçti bizim ömrümüz.

Say s zca nimetleri yiyerek,
Çe it çe it elbiseler giyerek,
Bugün bugün yar n yar n diyerek,
Co a co a geçti bizim ömrümüz.

Kimisi uyan r kimisi yatar,
Kimisi helale haram  katar,
Bir gün ihtiyarl k gelirde çatar,

a a a a geçti bizim ömrümüz.

Hac  Kevserî der ba lar ard nda,
Zaman m z akt  ça lar ard nda,
Ak am güne iyle da lar ard nda,
A a a a geçti bizim ömrümüz.

ÜKEND M GELD M
u dünya hayat  bo  imi  me er,

Ömrümü içinde tüke
Bütün sermayemi sorsalar e er,
S rt ma ald m da ceketim geldim.

Co kun akan sular art k duruldu,
Yollar ma tuzak enge
Ba m iflas etti ayak yoruldu,
Har tarafta ç kt  sakat m geldim.

Kevserî’yim hayat k sa y l uzun,
Arzu sonsuz nefis dü man dil uzun,

Art k bitti gücüm takatim geldim.
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AK T DARALDI
Bahar geldi geçti dayand k k a,
Yapraklar döküldü vakit darald .
Me er emeklerim hep gitti bo a,
Vade zaman doldu vakit darald .

Nedir bu sendeki s n rs z heves,
Kesilir takatin tükenir nefes,
Kendine gel art k ey asi nefis,

u vakit darald .

Güne  do du ama batmak üzere,
Ruh bedende art k gitmek üzere,
Bugünde bak geçti bitmek üzere,
Gün ikindi oldu vakit darald .

Ey Â k Kevserî gel etme merak,
Gözüken bir köye adres ne gerek,
Bugün bugün yar n yar n diyerek,
Ya  kemali buldu vakit darald .

Vard m bizim köye oturdum ta a,
P nar na baka baka üzüldüm.
Kimisi a ayd  kimisi pa a,
Serdar na baka baka üzüldüm.

Hanelerin duvarlar  sökülmü ,
As rl k a ac n boynu bükülmü ,

lar  k r lm  yaprak dökülmü ,
Ç nar na baka baka üzüldüm.

leri keder ile yar m ,
O nazl  bedenler tek tek buru mu ,
Elleri nas rl  yüzler k r m ,
Nigâr’ na baka baka üzüldüm.

Â k Kevserî der, pey etraf nda,
Kimseler yok idi bey etraf nda,
Üç be  hane kalm  köy etraf nda,
Kenar na baka baka üzüldüm.
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HAYD  G DEL M
Ey can m mür idim aziz hünkâr m,

Fazilet serveti en büyük var m,

Ömrümce hayran m iyiye merde,
Zalimlerle ba m çok girdi derde,
Gök gürledi yer sars ld  bu yerde,

Â k Kevserî’yem bakt m hevese,
çimize dü tü kayg  vesvese,

Söyledim ordaki bütün herkese,
Ç kmadan velvele burdan gidelim.

SAT G TS N
Gel gör u halimi dinle vasf m ,
Köle diye bir mür ide sat gitsin.

Afüvv ismiyle kendi aff m ,

Sözüm bo az mda oluyor dü üm,
’ n dergâh na boynu bükü üm,

le daha küçü üm,
Sonsuz ummanlara götür kat gitsin.

Â k Kevserî der, kurtulun kirden,

Ni anemiz olan yar nt  yerden,
Mezar m  üç be  ta la çat gitsin.

Götür buralarda koyma yal n z,

Her yan nda gaddar her taraf s z,

ncitip üzerler burda kim kime,
Hasta dü üp gidem hangi hekime,
Onlar bakmaz kanunlara hâkime,
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Â k Kevserî’yem bakt m simaya,
Her an yalvar r m, Yüce Mevla’ya,

-11 Hece “Ne” Dizeli iiri 

Ne bo  sözler duydum nice yalan ,
Ne nutuklar gördüm bakt m ac d m.

aklar sönmü  ç km  talan ,
Ne yitikler gördüm bakt m ac d m.

Ne tatl s  kalm  durum çok ac ,
Ne ilac  kalm  var büyük sanc ,
Ne kültürü kalm  nede inanc ,
Ne bitikler gördüm bakt m ac d m.

Ne Kevserî sordu ne
Ne kovan  belli ne petek bal ,
Ne yapra  vard r ne de tek dal ,
Ne kütükler gördüm bakt m ac d m.

 
 
-11 Hece “Bazen Olur” Dizeli iiri 

Bazen olur da  ta  a ar m,
Bazen olur düz ovada gezemem,
Bazen olur deryalarla ta ar m,
Bazen olur küçük çaydan yüzemem.

Bazen olur ilim ile dolar m,
Bazen olur çiçek gibi solar m,
Bazen olur ilhamlara dalar m,
Bazen olur bir tek sözcük sezemem.

                                                           
Almanya ziyaretinde gördü ü üzücü olaylar için yazm t r.
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Bazen olur çokça h zl  yürürüm,
Bazen olur ayn  yerde dururum,

olur kale hisar örerim,
Bazen olur bir tek ta  dizemem.

Bazen olur sözde ferman olurum,
Bazen olur türlü harman olurum,

Bazen olur Kevserî’yi seçerim,
Bazen olur bu âlemden göçerim,

olur süzgeçlerden geçerim,
Bazen olur bir damlay  süzemem.

 
-11 Hece “Kimi” Dizeli iiri 

STANBUL’A BAKI
Hele bak n stanbul’un haline,
Göçünü yükleyen geldi yürüdü.
Sefalet ba lad  yeni gelene,

sizlik ba n  ald  yürüdü.

Kimi a a oldu kimisi pa a,
Kimi sahip ç kt  orman da  ta a,
Kimi köylerinde geldi bombo a,
Kimi kiralarda soldu yürüdü.

Kimi girdi ç kt  türlü hallere,
Kimi güle kondu kimi dallara,
Kimi sürüklendi kötü yollara,
Kimi hayat  felç oldu yürüdü.

dost kazand  kimisi dü man,
Kimi zay f kald  kimisi i man,
Kimi hasta dü tü kimisi pi man,
Kimi de ölmeden öldü yürüdü.

Kimi a a oldu kimisi köle,
Kimi mutlu oldu kimine çile,
Kimi bina yapt  temeli hile,
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Kimi bütün cebi doldu yürüdü.
mi e eyi,

Kimi keder buldu kimi ne eyi,
Kimi fakir kimi döndü kö eyi,
Kimi bal klama dald  yürüdü.

Kimi sefil gezer kimisi süslü,
Kimi evden kaçt  kimisi yasl ,
Kimi saç ba n  yoldu yürüdü.

Kimi berdu  oldu kimisi hac ,
tatl  yedi kimisi ac ,

Kimi beyefendi kimi kapkaçç ,
Kimi çanta kapt  çald  yürüdü.

Kimi saraylarda kimi k rlarda,
Kimi so an bulmaz kimi barlarda,
Kimi döviz yapt  kimi turlarda,
Kimi korkunç para buldu yürüdü.

Kimi tembel gezer kimisi i te,
Kimi hep ç k ta kimi ini te,
Kimi kay p oldu bu ke meke te,
Kevserî de dona kald  yürüdü.

-15’li Heceyle Yaz lan Divanileri 

ÂC ZANE
Tevellüdüm altm  üçte gelmi im dünyaya ben,
Y ld zlar  seyrederken ta uçmu um aya ben
Gençli imde h zl  idim yorulmay  bilmezdim
Ba m de erdi göklere imdi kald m yaya ben

Ne kadar da h zl  olsam gün geçtikçe yoruldum
Co kun rmaklar gibiydim yava  yava  duruldum
Senelere yenik dü tüm art k çok az soruldum
Bunca y llar gelip geçmi  dalm m rüyaya ben

Kevserî der bu âlemde istek arzular bitmez
Menzil uzun hayat k sa buna bir ömür yetmez
Fan  dünyay  s rtlad m yüküm üç be  metre bez,
Kap lm m bir hayale emsali hülyaya ben.
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ÇIKAMADIM Ç NDEN
Kendimi süzgeçten süzdüm ç kamad m içinden
Bedenimden deri yüzdüm ç kamad m içinden
Zaman rüzgâr gibi esti ömür su gibi akt
K y s ndan dal p yüzdüm ç kamad m içinden

Bugün bugün, yar n yar n deyip hayaller kurdum

Üç günlük fani dünyay  ald m mant a vurdum
Hesap ettim sat r düzdüm ç kamad m içinden

Kevserî der kametini büker al r götürür
Yapra n döner gazele döker al r götürür
Bir gün ecel gelir sallar y kar al r götürür
Bo una ben beni üzdüm ç kamad m içinden

RLETT K
Biz böyle de ildik garda  biz bizleri kirlettik
Hakikat yolundan ç kt k tüm izleri kirlettik
Canl lara efkat bitti merhametler köreldi
Tabiat  t

tibarlar zedelendi hükmün özü kalmad
Ki inin ki iye kar  güven sözü kalmad
Sebzeler enjekte oldu tad  tuzu kalmad

Â k Kevserî der i te bu durumlar sorumlu
Hastal klar ba  gösterdi tüm
Herkes Vicdan n yoklas n tüm birimler sorumlu
Yakt k y kt k ormanlar , d
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. YA LILIK
-11’li Heceyle Yaz lanlar 

Her geçen y l ömrü ald  götürdü,
Bu mesele i te böyle mesele.

Hadi gel de u s rt m  kesele.

Üç günlük dünyay  vursak mant a,
Koyacaklar tabut denen sand a,
Faniden yol geçer gerçek ota a,
Hata yoktur söylenecek temsile.

Kametim büküldü beynim suland ,
Haf za dengesi hayli buland ,
Kevserî kundakta sanki salland ,
Beden döndü eski çocuk emsale.

RAS
Önce çocuk idim imdi bir dede,
Böyle gelmi  böyle piyasa gider.
Kametim büküldü fer yok dizlerde,
Ak betin ömür k yasa gider.

Yüce Mevla’m nasip eylesin iman,
a t m kald m nas l geçmi  u zaman,

Bir gün gelen bir gün hülasa gider.

Â k Kevserî der
’ül üsna’n n zikri dilimde,

Encam  göçeriz devri âlemde,
Servete güvenme miras
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-11 Hece, “Geçmi  Zaman Olur” Dizeli iir 

D YELER
Geçmi  zaman olur Kevserî dede,
Geçmi  zaman olur vard  diyeler.
Geçmi  zaman olur dünya onu da,
Geçmi  zaman olur yordu diyeler.

Geçmi  zaman olur ecel tad na,
Geçmi  zaman olur cans z at na,
Geçmi  zaman olur kefen kat na,
Geçmi  zaman olur sard  diyeler.

Geçmi  zaman olur son k smetine,
Geçmi  zaman olur hak himmetine,
Geçmi  zaman olur hak rahmetine,
Geçmi  zaman olur erdi diyeler.

-15’li Heceyle Yaz lan Divanileri 

Ü ENDE
htiyarl k ça  gibi da lara kar dü ende

Hey gidi gençlik y llar m akl ma yar dü ende
Tabiat n kanunudur mevsimi geldi i an
Filizlenir olgunla r a açta nar dü ende

En güzel yüz insanlara güler yüzlü yüzlerdir
En güzel söz insanlara fayda veren sözlerdir
En güzel göz insanlara güzel bakan gözlerdir
Gerçekleri görmeyen göz bakmaya kör dü ende

Bir Â k Kevserî olduk bizde geldik bu hana
Merhamete a inay m can olduk tatl  cana

Hal bilene can m kurban k smete bir dü ende
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Ü TÜ YERE
u ömrümün saray nda, tek tek ta  dü tü yere

’  zikir eyler iken, her gün ya  dü tü yere
Gâh güldürür gâh a lat r, fani dünya hayat ,

adesi vakti yetenler çok yava  dü tü yere

Bunca saltanatlar vard , en sonunda bittiler
Onlarda gidenler gibi bu âlemden gittiler
Hiç ölmeyecekmi  gibi, kendini zannettiler,
Ak betin velhas l , nice ba  dü tü yere.

Â k Kevserî sözünü ald  sürdü pazara
Ö üt at lmaz yabana, al nmal  nazara

Kabir azab ndan öte çok tela  dü tü yere

. SATRANÇ B Ç M YLE
-16’l  Heceyle Yaz lan Satranç 

ÜZEL SENDEN
Güzel senden, ayr lamam, hasret beni, yakar geçer
Ayr lamam, hasret beni, gözya lar m, akar geçer
Hasret beni, gözya lar m, u gönlümü, y kar geçer
Yakar geçer, akar geçer, y kar geçer, ezdin beni

Sevdan ald , tutsak etti, endam na, hastay m ben
Tutsak etti, endam na, kalpten kalbe, postay m ben
Endam na, kalpten kalbe, göremesem, yastay m ben
Hastay m ben, postay m ben, yastay m ben, üzdün beni

Kevserî’yim mâh cemalin, ka n güzel
mâh cemalin, civan ça n, ya n güzel

Mâh cemalin, civan ça n, yüzün güzel, di in güzel
Ka n güzel, ya n güzel, di in güzel, süzdün beni
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. S C LLEMELER
-16’l  Hece ve 15’li Dizeden Olu an Bentler 

ÖNÜL SOFRANI
Gönül sofran  yere ser fakirleri davet eyle
Darda kalm  yoksullara dü künlere hürmet eyle,
Yard m n  eksik etme al kar na sohbet eyle
Aradaki dostluklar  muhabbetle kuvvet eyle
Merhametti eksik etme iyilikle öhret e
nsan  insandan seçme de er verip k ymet eyle

Allah r zas n  kazan hak yoluna hizmet eyle
Dostluk ba lar nda her dem do rulu u ülfet eyle
Helal çal  helal kazan bu unsurda servet eyle
Gönül yapamasan dahi k rmamaya gayret eyle
Güler yüzle tatl  sözle ho  lisanla iffet eyle

gün göçer bu durumu idrak eyle,
azimli ol güven ile kudret eyle,

Gariplere yedir içir mal ndan az külfet eyle
Ben gerçekleri söyledim sonra sen deme demedi
Gurur ehvet çirkeflikten sap kl ktan nefret 

Ö renmeden yat p kalmak toplumda bir cehal
Faydal  esasl  ilke asilzade asalettir

tibarl  olan ki
Tevhide meyil verenler seçti i yol hakikattir
Basiretli ihya eden inand  itikatt r
Sayg  sevgi her deminde ho  görülü iltifatt r,

f anlay p söz dinleyen ki ideki ahsiyettir,
Dünyada en büyük servet can sa l  afiyettir,
Temiz giyin temiz ku an temizlik bir zarafettir
Hülasa bu ibarel

ayat nda her gününü Haslet eyle.

Â k Kevserî der asla i ip 
Vefal  ol geçimli ol kimseleri k rma beyim
Bo  i lerle sen kendini avutup ta yorma beyim
Geçen günler ömürdendir yatma çal  durma beyim
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Güven verince aldatma çürük köprü kurma beyim
ki ki i aras na sak n sak n germe beyim

Baz s n n ay b n  al p yüze vurma beyim
Onu af et erdemli ol kusurlar  görme beyim
Y lan gibi zehirleyip insanlar  sarma beyim
Ya  kuruyu al p da kar t r p karma beyim
Bu yol k sa hem
Yetimin hakk n  yeme o vebale girme beyim
Kendi ahs n yerden yere çamurlara sürme beyim
Zalimlerle gezip tozma yan na de varma beyim
Lakin do ruyu demesem gel de bana minnet eyle

-16’l  Hece ve 12’li Dizeden Olu an Bentler 

M
Kimi düz yolda gidemez kimi gezer semavat

Kimi nekes kimi cimri kimi döner semahat
Kimi geçim tela nda kimi eyler serazat
Kimi Ahiret pe inde kimi Dünya sefahati

Kimi sever süslü püslü kimi sevmez atafat
nmaz âlemde kimi ya ar itikatt ,

Kimi duygudan yoksuldur kimi bilir iltifat
Kimi su döver havanda kimi yapar icraat
Kimi muhabbetti tatl  kimi durmadan kalp k rar
Kimi birkaç laf diyemez kimi söyler müstezatt

akt  gitti geride kald  biraz ,
Sa l k elden gider ise hastal k eder marazi
Saçlara a lar dü ünce buda onun bir ibraz
Geçen günler ömürdendir kimse etmez itiraz
Nasip k smettin biterse yiyemezsin tek kiraz
K rma kimsenin gönlünü herkes senden olsun raz
Alma yetimin ahini eyleme kast  garaz
Bu yerin tek sahibi var yoktur ba ka bir ifraz
Dünyadaki son yerimiz tek mezarl k bir arazi
Mülayim ol sab rl  ol olma kas rga poyraz

rman olur kimi çoktur kabahati.
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Ey Kevserî gel seninle yapal m ho  bir hasb hal
Kavrayal m muhabbetti edelim meftun intikal
Çünkü bu devri fanide bir gün ederiz irtihal

imdi f rsat elde iken tüm i ler olmas n iptal
Ecel rüzgâr  esince çöller de savur
Bana hakikati anlat lütfen anlatma bo  masal
Tevhit her dem gönlümüzde Risalet bizlere kutsal
Kaç senelik ömrümüz var dayan r m  dizde mafsal
Vücut kontrolün kaybeder okyanusta t pk  sandal
Art k can beden içinde sanki de il ona emsal

tte üstümüze Nur gibi aç ls n hilal
söz dinlemez kimi dinler itaati.

-16’l  Hece ve 10’lu Dizeden Olu an Bentler 

GÖNÜL
Gönül u devri âlemde en son yerin mezar gönül
Azrail geldi i zaman eylemez bir Pazar gönül
Bir gün dem i devran n  talan eyler bozar gönül
En hassas zay f yerinde darbe vurur sezer gönül
O zaman öz vücuduna sen olursun bizar gönül
Karlar ya ar saçlar na küme küme tozar gönül
Hay rs z evlad n varsa epey seni üzer gönül
Senin i lerin be enmez azarlay p k zar gönül

kö eye sen can çeki ir durursun.
Be  on ki i mezar n  gelir ac r kazar gönül

Yüce Allah münezzehtir Resulün nur cemali var
Kurandaki ayetlerin ayr  ayr  meali var
r at olan irfan olur ilmi b
baresi mümtaz zeki baht  aç k ikbali var

Asilzade ahsiyetin nezaketli bir hali var
Her mevkide sa lam yürü namertlerin i fali var
Devri âlem devir eyler ya l  civan emsali var,

u sahalar bo  kal r m  Evliyas  emal  var,
Kimi de erin
Elo lu ariftir derler gelir seni süzer gönül

Kevserî der Ey Resulüm derde derman gel bu yana
Ön sekiz bin âlemlere gelen sultan gel bu yana
Salât ü selamlar olsun kalpte ükran gel bu yana
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efaat eyle bizlere sonsuz umm
Hep senin ümmetindeniz bize mihman gel bu yana
Nasip et yüce Allah’ m Her dem iman gel bu yana
Nur da nda zikre ayan can m kurban gel bu yana
Gün olsa varsam Kâbe’ye n’
Uhud Bedir’de ölseydim cenk
Ke ke o zaman olsayd m ruhum orda gezer gönül

3.4. MÜSEBBA EKL YLE YAZILAN RLER
-14’lü Heceyle Yaz lan Naat 

I ER F
Y l be  yüz yetmi  bir de, belli oldu künyesi
Melekler saf tutmu tu, nurland  tüm bünyesi
Bütün be eriyettin, ayd nland  dünyas
K r ld  cehalettin, zulmetin kir aynas
Kâinat ereflendi, döndü çark n gönyesi
Te rif etti cihana, Y

Yeryüzü gebe idi, ba lam t  sanc s
Dünyaya bir nur do du, güllerin en goncas

llah’ n son elçisi, geldi hakk n nebisi
Herkes ona muhtaçt , dü cihan efendisi
Y k ld  tap naklar, putlar n efsanesi

Hak dini tebli  etti

Ay’ ikiye böldü, gözüktü yörüngesi,
Yava  yava  bozuldu, mü riklerin dengesi
Kâfirler dediler ki, bu efsun emaresi
Yine de inanmad lar, kâfirlerin zümresi
Sana salât

Mü rikler iz sürdüler, ma ara hadisesi
’ n nebisi

izimledir hep, Yücelerin Yücesi,
Örümcekler a  ördü, yapt  kap  perdesi,
Güvercinler yuvayla, oldu göz ifadesi
Salât

u can m kurban olsun,  Y
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Mekke’den Medine’ye, Hicrettin ilk nidas
Veda tepelerinde, do du nurun edas
Ensar bayram eyledi, hiç bitmedi sevdas
Eyü ’ül Ensari’nin, ereflendi hanesi

ü Kibriya’n n, ba lat ld  binas
Be eriyet önderi, Y

lk i Aksa’da, ba lad  merhalesi
Cebrail’in nezdinde, Hakk’
Yedi gö ün kat nda, eri ti nevalesi
ndi Kur’an  Kerim, dünyaya inzal
eryüzüne yay ld , slam’ n me alesi,

Ümmete oldun derman, Y

air Ka'b bin Züheyr’e saadet
Üveysel Karani’ye, h rka
Bize de nasip olsun, tüm arzumun g ptas
Art k o zaman kalmaz içimde bir ukdesi
Â k Kevserî yazd , u tefsir i noktas
Sana salât
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. BEY T FORMATILA YAZILAN RLER

.1. D NÎ TASAVVUFÎ RLER
-14’lü Hece Kaside Biçimiyle Yaz lanlar 

RAHMETEN L L’ÂLEM N
Bir Pazar gecesinde co tu yer gök elale,
Bir yan  gülistand , bir yan  sümbül lale

Bir yan ndan melekler nurundan a ard  tan,
utperestler dü tüler b

Bir yanda hayat buldu âlemin her zerresi
Bir yanda rahmet ya d  lezzet akt  zülâle

Bir yanda sahabeler, ahadet â klar

Bir yanda sevr n vasf  yan nda ehli s dd k
Bir yanda Güvercinler siperdi “nur e kâle

Bir yanda telkin tebli  tüm âleme yay ld
Bir yanda mü riklerin kast  erdi ihlale

Bir yan  akabedir bir yan  kutlu hicret
Bir yan  cevri cefa, var lm  intikale

Bir yanda vahi inmi , kâinat  vecd sarm
Bir yanda bir esenlik, eri mi  tüm h

Bir yan nda uhud var bir yan nda bedir var
Bir yan nda hendek var ona tav de il kale

Bir yanda mü riklerin putlar  hep devrildi
Bir yan  mümtaz kemal, ermi  idi celale

Bir yanda hak gelmi ti bat l zail olmu tu
Bir yanda Kevserî de, yazd  böy
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ÖNÜL VERD M
Gerçe i gören göze müjgâna gönül verdim
Kutlu güle gül ene ükrana gönül verdim

Musibetten her erden s n r m Mevla’ya
ehitlerin miras  Vatana gönül verdim

manevî
i ala da ki Mekâna gönül verdim

Yüce H ’ n kelam  Cebrail’
Asri saadet lütfü Kur’an a gönül verdim

n Ömer
Hasan Hüseyin Ali Merdana gönül verdim

i Mükerrem i Mün
Ulvi fahri kâinat Sultana gönül verdim

ül Hüsna ile smi bin bir yüce Hak
Kâinat Hükümran  Rahmana gönül verdim

Kevserî son nefeste kelime i ahadet
Hak müyesser eylesin imana gönül verdim

-14’lü Hece Mesnevi Biçimiyle Yaz lanlar 

 ER F
Mukaddes hat rand r, bize H rka i erif
Diller çaresiz kal r, sözler edemez tarif

Gül kokular n bize, kald  büyük hat ra
Gece gündüz hep yazsak, dökemeyiz sat ra

Onu dokuyan usta ustalar n ustas
Yüce Hak nasip etmi , maharettin en has

Terzilere nakletmi , dikmi ler eda ile
Salâvat i erifler, okunmu  nida ile

Makam  stanbul’da, asla olunmaz onsuz
Â klar yüz sürsün ki, maneviyat
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Var p ziyaret ettim, hu u ile a k ile
Gül en’i gülistan , kokular  me k ile

Görenler huzur bulur, didelerde ya  akar
Gönüller ferah olur, nice yürekler yakar

Sarm  ol gül bedeni, zarifle zarafetle
pek gibi ol tende, yak m  ho  iffetle

Salât
u can m ku

efaat eyle bize, derde derman penah m
Rahmetenlil Âlemin, Hakka giden tek rah m

Merhalesi ba lam , ilk Mescit i Aksâ’dan
lahi huzuruna, yükseldi semalardan.

Cebrail’in nezdinde, bindi Burak at na
Üstünde H rka i erif, ç kt  Hakk’ n kat na

Üç kez ümmetim dedi, eyledi arz
Melekler saf tutmu tu, sonsuz ihsan  Mennan

Sana salât

Miraç tamam olmu tu, Hak’tan Veda

Resulü Ekrem için, gece gündüz a layan
Â k bir kul var idi, yüre ini da layan

O kul Veysel Karan , eri ti intikale
i Ömer ile

Muhammed Mustafa’n n, nazik vasiyetini

Zamana k tutu, dü cihan ereflendi



239 
 

H rka i erif için, bu k ymetli eseri
Hak müyesser eyledi, yazd  Â k Kevserî

ât

lât
u can m ku

.2. NAS HAT
-14’lü Hece Kaside Biçimiyle Yaz lanlar 

R SÖZÜM VAR
Bir sözüm var sizlere gönül tebligat nda
Ömürde geçen günler zarar tazminat nda

Hassasiyetle açt m ibareyi demeye
Do ruluk hazinedir Lütfi haddizat nda

Say l  günler geçer ömrü al r götürür
Olma nefsin esiri zevk ü safahat nda

Hazinemden bir demet sunay m bilginize
Lütfedin ilhamlar n fikir külliyat nda

ut zümrüdün da  kadar olsa bile,
Varl n be  ar n bez bekler teçhizat nda

Dünyaya aldanmay n bir gün gelen gidecek
Herkesin s ras  var zaman sevkiyat nda

an öhret fayda vermez amel olur yolda n
akliyat nda

Devir döndü Kevserî zaman geldi gün çatt
Sen de yorulup geçtin dünya mü külât nda
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DD  OLALIM
Biraz ciddi olal m bilelim niyetini

Hakikati bilmezsin bari Allah’tan korkun
Art k susun dinleyin Kuran’ n ayetini

Ayd n m dersin ama emelin kapkaranl k,
Zaten hep görüyoruz himaye heyetini

Kime çanak tutars n nelerin pe indesin
ç kar maskeni göster mahiyetini.

Zihniyettin ortada türbanl ya dü mans n
B rak herkes giyinsin kendi k yafetini

Vicdan n s zlad  m  her yer tarumar oldu,
Hiç idrak ettiniz mi meydan zayiat n .

Kald r mlar rahats z yürüyenler tedirgin
Görmez misin kanayan ortam zafiyetini

Kevserî der k nad m size sesleniyorum
Bozmay n sükûneti halk n afiyetini

Gel gönül ma rurlanma kötü emare derler
u cihan  âlemde derdi biçare derler

Sadece dünya de il ahret içinde çal
Bilakis u fanide sonra avare derler

Merhametti benimse kibirlenme A can m
i ip de havalanma son

Fakirleri gözetle dü künlere yard m et
Hak senden raz  olsun inan bin kere derler

u cennet vatan n  mihraklara u ratma
Halk nla tek yürek ol buna yekpare derler
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Zulümsüz kasavetsiz devletti milletini
Yöneten hükümdara adil 

aniyet bab nda zahiri maharetle,

Gam yükü hep s rt nda gezdi â k Kevserî
Bazen efkâra derler bazen seyyare derler

Gönüllerde sevginin kalpte 
Hülasa dostluklarda önce itikat gerek

Hakkaniyet bab nda basirettin s r nda
Kutsi ilim irfanda Lütfi istidat gerek

Hak r zas n  almak cephede her cihatta
stisna

Camilerin endam  kubbelerin ahengi
badetle S tk  irtibat gerek

Mücevher pahas nda mücellan n has nda
Karakterin ahs nda önce sadakat gerek

Der Kevserî dostlu un meftuniyim ezelden
Lügatim da dar günde gidip refakat gerek

BÜLBÜL LE GÜL
Gül üstündeki ebnem a k n abidesidir

seyre de er gönül nadidesidir

Turnalar kanad ndan k talar  süzerken
Bülbülün gül tutkusu sevda ahidesidir

Vuslat n gökku a  rengârenk yaylalarda
E i benzeri olmaz süsün hadisesidir

Füsunun yapra nda remli bahçelerde
iat n ahengi bülbülün badesidir.

Â klar ma ukuna bir gül uzatt  an
e li yüreklerde sevgi iadesidir.
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O sebepten büsbütün güldedir arzuman
Bülbülün her figan  hazin kaidesidir

Muhammed Mustafa’n n gülde vard r kokusu
Gönlümdeki kutlu gül ruhum 

Der Kevserî bülbüle gül enine meftunum,
Gülde ald m etki ilham ifadesidir.

-14’lü Hece Mesnevi Biçimiyle Yaz lanlar 

SÖYLE MD  
Söyle imdi topraktan nedir bizim fark m z
Yüz ya asan encam  oras  son park m z

im u vatan  dini bayra  yurdu,
O Ecdatlar bu yurdu çok çilelerle kurdu

Bir nur do du dünyaya kokusu miski amber
On sekiz bin âlemin efendisi Peygamber

u yana an geminin ambar  sanki kutu
A a fakir demeden çokça canlar  yuttu

Tek huzur slam’dad r ba ka huzur arama
Farkl  bir ey önerme derman olmaz yarama

Müslüman’a katiyen kâfir denilmez hâ â
tti kötü olan eytana olur ma a.

Allah’ n kullar n  sevdim ben Allah için
Baz s  kalbin k rar yani kalp k rmak niçin

üslüman da yoksa e er hakikat,
Bu slam’a mal de il sak n ha sak n dikkat

Adam hep u dünyada ya amay  diretti
Unutmu u ölümü ve birde ahiretti

Hakka güzel bak n z sak n kör görmeyiniz
nsanlar  katiyen lütfen hor gör

Kevserî der slam da var ölçü adil yasa
Bu dünyan n i leri gerisi fasa f ssa
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HER GÜN

Her saniye ömrümü bak n yemekte saat

Benim öldü üm zaman bol Fatiha
Çelenk çiçek istemem verin yesin o koyun

im bu can m  ama hangi gün için,
Vatan bayrak ve slam ya ad m din için

Milyar sene geçse de bu gün gibi taptaze
Ahiret gün olsun üstümüzde yelpaze

Ben sadece Allaha ve dinime a m
rim Muhammed o benim nur m.

Ölenlerin pe inde oku Fatiha ayet
Çelenkler vesaire alk  malk  hep bayat

Ben hem Türk’üm hem Kürt’üm hem Çerkez’im hem Laz’ m
de ilsem bunlar olmak ne laz m.

Her halinde belidir namertlere dar lmam
alsam s rt ma bin y l gezsem yorulmam

u beynimdeki fikir içimde ba ka sanc
u beden benim ama bazen bana yabanc

Kevserî der sormay n divaneyim divane
’  zikir eyleyen pervaneyim pervane

ATLI SÖZLER
Tatl  sözler gönlümü ok at r bayram eyle
Ruhumu her alanda ku at r bayram eyler

En faydal  güzel söz ho  söylenen sözlerdir
En faydas z fuzuli bo  söylenen sözlerdir

Kimi halter kald r r çok büyük güç sarf eder
Kimi kin er üretir adice suç 
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im u vatan  dini bayra  yurdu,
O ecdatlar bu yurdu çok çilelerle kurdu

Selamla n sevilin her gün ltifat edin
Hayat yolu k sad r ibadetle kat edin

Ye il gözlü kumral m rengârenk gök ku a m
Bazen mezar ma gel Kur’an oku u a m

u dünyan n i leri caz gelir tambur gelir
ehvet ile ya arsan her gün bir kambur gelir.

Ne bir sigara içtim ne yaprak ne de tütün
çenin duman ndan etkilendim büsbütün

En verimli güzel ça  elbet gençlik ça d r
nsana laz m olan iman  sa l d r

serî der haberi duyurur tellalc lar
Mademki biliyorlar alt n bulsun falc lar

-14’lü Hece Mesnevi Biçimiyle Yaz lanlar 

ARIKAMI  EH TLER
Allahuekber da  ehitlerin mekân
Doksan bin ehit yatar bu vatan n hakan

O mekâna gidersen sanki hepsi ya yor
nsan n içi orda buruk buruk co uyor.

Teçhizatlar  yokmu  ço u da yal n ayak
Canlar n  vermi ler hepsi orda donarak

Mehmetçi in tipide karda boynu bükülmü
Üçüncü ordu donmu  yava yava  dökülmü

Bu nas l bir emirdi bu nas l bir ifade
Mahvoldu koç yi itler kald  birkaç piyade

Onlarda ehitleri durmadan ta yordu
Bu ac  manzaray  yürekten ya yordu
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h’ m bu ne i ti eri ti ordumuza,
Sen art k zeval verme u cennet yurdumuza

Der Kevserî u vatan hepimizin vatan ,
Sak n unutma beyim ecdad n  atan .

ÇANAKKALE EH TLER
Çanakkale diyince u ba r mda inliyor
Sanki kulaklar mda top sesleri ç nl yor

Nicesi ehit oldu yi it 
K pk rm z  olmu tu deniz üstünde kanlar

Art k komutan yoktu çavu  yoktu er yoktu
Bir kar l k toprakta kan de memi  yer yoktu

Mermi gülle sesinde geçmi  hep zamanlar ,
Toprakla yo rulmu tu su yerine kanlar

rruz alan n  dola t m 
Mehmetçi in kazd  siperler hala taze

Bütün Anadolu’muz ehitlerin diyar ,
Onlar n sayesinde ya yoruz bahar

Allah’ m bu vatanda huzur bar  koru
ehitlerin hürmeti yüzüne kar  koru

Der Kevserî vatana u can m kurban olsun
Bir gün ölüp gidersem nöbette o lum gelsin
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.4. SA LIK
-14’lü Hece Mesnevi Biçimiyle Yaz lanlar 

ASTA SEDYES
Ans z n hastaland m ate im ç kt  k rka
Üstüme giydirdiler kefen gibi bir h rka

Hemen kapt lar beni götürdüler acile
Asla kimsenin gücü elbet yetmez ecele

Sedyeye yat rd lar dü tüm böyle duruma
ma i ne tak p ba lad lar seruma.

Bir döndüm sa  yan ma bakt m birçok ferdine
Her kes orda dü mü tü kendi can n derdine

Hele gelin görün ki yard m eylesin Allah
Dillerde hep salâvat La ilahe illallah

Nas l söylesem bilmem nas l eylesem tabir
Gözlerimin önünde canland  sanki kabir

Ate im k rktan dü tü nabz m normale döndü
Bütün dünya hevesi nazar mda tüm söndü

Allah’ ma ükürler hamd
Ba lad  can m  can ma ifa dolsun

Der Kevserî
Vadem yetinceye dek sa l k iman isterim

.5. TA LAMA
-14’lü Hece Mesnevi Biçimiyle Yaz lanlar 

TEL  YOK
Baz  insanlar gördüm hiçbir niteli i yok

geçilmiyor cebinde meteli i yok

Bir gönül yapmak için çok gayret ediyorum
Kalpleri k ranlara çok hayret ediyorum
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Aslan n kükremesi ormanlara dalarken
çimi parçalad  ceylan  parçalarken

nsanlar n kalbini k rman n âlemi ne
Yanl  yazan yazar n yazd  kalemi ne

Öksürükten gripten ba m asla ho  de il
Bu dünya bir fanidir sonu asla bo  de il

Okumu  bir cahile sak n bir konu açma
nan ki ben dinledim bütün sözleri saçma

Kap  aç k asl nda nerd

Ne fikri var ne zikri sözleri saçma sapan
Ondan beni kurtar n yok mu beni bir kapan

Kendi haline b rak u cahil biraz dolsun
Ben bir ey anlamad m anlayana a k olsun

Çokça okumu  ama henüz adam olmam
nsanl ktan nasibin maalesef almam

Kevserî der
Okudum sayfa sayfa sözlerin hava c va

 
-14’lü Hece Kaside Biçimiyle Yaz lanlar 

Söz verip de cayanlar erefi lafta kald
Yedi da n ard nda dostluk ta Kaf’ta kald

Ne yaz k bu devirde e riler ba  çeker
Do ru olana bakt m arka tarafta kald

Demirciler ne anlar alt n n ölçüsünden
Yakut zümrüt erbab  halis sarrafta kald

Zamanenin gençli i sayg  sevgiden uzak
Atalar n sözleri velâkin rafta kald
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Arifane meclisi devri âleme göçtü
Cemaati bekler durur imam tek safta kald

Ömür dedi in ne ki gün be gün azal yor
Ya birkaç y l ya kaç ay ya birkaç hafta kald

Hani nerde dünyan n ahlar  a alar
Kabristandan ni ane mevtalar afta kald

Hak müyesser eylesin Kâbe i müker
Der Kevserî yüre im ruhum tavafta kald

.6. C NASLI BEY TLER
-14’lü Hece Mesnevi Biçimiyle Yaz lanlar 

NAS
Anl m zda ki akan u tanecikler terse
Biz do ru düz gi

Baz lar  ç k p da bunlar tembeldir derse
u hayat mektebinde çokça çal t k derse

Yüce da lar n ba  duman boranl  karsa
’

fesinde satranç kald  son m
ster dünyada ya a ister git ’ ’

anma pazar nda karakter hayâ ar
Koca dünyada yerin dört ta  küçük bir arsa

S rlar fakültesinde ihtiyaç kalmaz bursa
Her yer ye ildir ama hele ki ye il Bursa

Çiçekli yaylalar n vadisi çimen k rsa
Asla kimseyi k rmam kar  ki dahi k rsa

Â k Kevserî bir gün saatin al p kursa,
Çal  geç s n f n , sak n kalma son kursa
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. SADECE B R DÖRTLÜK VE B R BEY T EKL ND

.1. DÖRTLÜKLER

u sahs m  martacak
u nefsimi kabartacak
u

Sana s n r m Ya Rab.

ÖVÜNSÜN
ehvetti ruhunda zincire vuran

Nefsini hapsedip yenen övünsün
Benli inde Allah dilinde Kuran
Bat ldan tevhide dönen övünsün

Ehlisünnetten kopup farzdan uzak olanlar

Bir gün ak llan rlar ama i iten geçer

UA VE TEFEKKÜR
Her dem tesbih ederiz, afak sakl  geceden
Canl  cans z dilince, zikreder her heceden
Ey Kevserî mizanda, ahit olsun s
Sana döndü üm zaman, affet bizi Allah’ m

.2. BEY TLER

TEBBESÜM
Selamla n sevilin, her dem iltifat edin
Hayat yolu k sad r, ibadetle kat edin

Zalimin gazab ndan sana s n r m Ya Rab
Ahiret azab ndan sana s n r m Y

Gel k rma sen kalpleri kalpler çokça hassast r
nsanl k f trat nda sevgi sayg  esast r.
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TERC H
Pranga vurdum nefse, silinsin kalbin pas
lahi bir ilimle, dol gönlümün kimyas

EMANETE HANET ED LMEZ
’ n emanetidir, garaz etme bir cana

GÜZERGÂH
Hiç kimse u dünyada asla de ildir ebet
Zaman  geldi i an, kabre eder icabet

TEK ÇARE
Tek çaremiz Kuran’d r imanla bar naca z
Art k neftsen kibirden ne zaman ar naca z

K B R
Berrak p nar gibi ol, çamurlanma 
Hele sen ben kimiz ki kas l p kibirlenme

Elveda ey ramazan, nurundan a ard  tan
Ne mutlu oruç tutup, senin ile tutunan

Çocuklar  okula verdik ö rensin diye
stemedik onlardan u halk i rensin diye

SON L MAN
Dört ki inin omzunda, tabutta olaca z
Mutlaka bir mezara bir gün konulaca z

Dünyan n kanunudur, çiftçi ekip biçecek
Herkesin yolu bir gün kabristandan geçecek

Gönül gafletten uyan, ihmal etme namaz
Asla kabirde olmaz namaz n itiraz

ÖMÜR
K  geçti bahar geldi, çiçeklendi u da lar
Gönül yaz  beklerken, ömrü devirdi ça lar
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SONUÇ
Â k edebiyat , Türk edebiyat n n milli ölçü olan hece vezni ve 

dörtlüklerden olu an biçimlerle söylenmi  iirleri ka Dil halk n 
konu tu u dildir. Saz airi, â k halk airi ad  verilen gezgin airlerin 
saz e li inde söyledikleri iirlerin günümüze ula an en eski örnekleri 
XVI. yüzy la aittir. Â klardan birço u hakk nda iirlerinin son dörtlü ünde 
ulland klar  mahlastan ba Mahlas  kullanmayan â klar n 
iirleri de anonimle mi tir. Kimi â klar n ya am efsanelerde oldu u gibi 

farkl  anlat m türlerine de kar m t r. Bunun sebeplerinden biri de ileti im 
eksi idir. 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 yla kaydedilerek gelecek nesillere daha sa l kl  bilgi 
haz rlanabilir. 

baks  gelene i Anadolu’ Â k edebiyat  ba layana kadar 
sürmü tür. Artvin Ardahan ve çevresinde 1121 y llar nda belirgin ekilde 
görülen K pçak Türkleri bu bölgeleri gün geçtikçe etkisi alt na almaya 
ba lam t r ime ra men Â k edebiyat n n ilk örnekleri hakk nda 
kesin bilgi yoktur. Elimize ula an en eski örnekler, olgunla m  ürünlerdir. 
Anadolu'da olu an Alevi Bekta i edebiyat nda tasavvuf dü üncesinin yan  
s ra slâmiyet öncesi inanç sistemlerinin kuvvetli izleri görülür.

Â kl k gelene i teknolojinin getirdi i her türlü olumsuzlu a ra men il, 
ilçe ve köylerde varl n  devam ettirmektedir. Aksine teknolojinin â kl k 
gelene ini daha iyi bir ortama getirece i kanaatini ta maktay m. Çünkü 
â kl a hevesli olan gençler ileti im sayesinde birçok farkl  söz ve ezgilere 
yeti ebilir. Yeti en â klar da ayn  yollarla di er â klara kaset veya internet 
vas tas yla ula t rabilmektedir. 

Günümüzde dikkatimizi çeken de i iklik de â klar n ç rakl k, yeti me 
dönemleridir. Â klar rüya görme, bade içme, mahlas alma ve gurbete 
ç kmay  art k b rakm lard r. Kendilerini en k sa yoldan tan tmak için 
televizyon kanallar na yönelmi lerdir. Fakat bu yöneli  â klar n i ledikleri 
konular  de i tirmemi ; ehir ve k rsal kesimlere yöneli te bir farkl l k 
olmam t r. Dolay s yla geçmi ten günümüze üstlendi i görev olan “kültür 
elçili i görevi”

Â k Kevserî Türkiye’ye mal olmu  bir halk airidir. nceledi imiz 
iirlerin Â kl k gelene ine uydu unu ve bunlar n d nda da birçok “ ekil”

denemesine girdi in ba ar l  oldu unu gözlemlemi  bulunmaktay z. ç yap  
olarak inceledi imiz iirlerinde kafiye, durak ve ayaklar n düzenli bir ekilde 
yerle tirildi ini; d  yap  olarak da konular  yerli yerinde kulland n  ve 
konu bütünlü ü oldu unu tespit ettik. Geçirmi  oldu u birçok s k nt lar , 
iirlerine konu bütünlü ü içerisinde yans tm t r. 

                                                           
ellio lu. Cumhuriyet Dönemine Kadar Do u Karadeniz’de Türkler, 

Serander Yay nlar , s. 139.
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Bunlar n d nda esas irdelenmesi gereken Â k edebiyat n n 
ünümüzde Â k Edebiyat n n ya amas  ve daha güzel 

ebilmesi için yap l as  gerekenleri maddele
 u ekilde s ralayabiliriz:

Â klar de i en kültürel artlar içerisinde de i meye mecburdur. Bu 
de i im kökten bir de i im olmamal d r. De i imin fark nda olmas  ve atalar 
miras  olan bu gelene i topluma aktarmak için teknolojiden faydalanmal d r. 
leti im araçlar  sahipleri, bu de i imde yard mc  olmal d r.

Gelene in yeni nesle tan t lmas  için toplant lar düzenlenmeli ve bu 
toplant larda â klar n mutlaka bulunmas  gerekir.

Â klar bu de i imin fark ndad r. Devlet deste i ile yeni kurulacak â k 
evlerinde gençlere ustal n inceli ini ö retme görevi üstlenmelidir. Dikkat 

“â klar kahvesi” demiyorum. Çünkü kahveler veya kahvehanelerin 
günümüzdeki misyonu de i mi tir. 

Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyat , Türkçe Halk Bilimi 
bölümlerinde Â k Edebiyat  ders olarak verilmektedir. 
o bölgede ya ayan bir â k davet edilmelidir. 

Â klar n denetlenmesi ve siyasi dü ünenlerin tekeline al nas  
llenmelidir. Bu nedenle gelene i bilen ve usta niteli i ta yabilecek 

â klar n devletin ciddi deste ine ihtiyac  vard r.

Yeni â klar n birço u günümüzde yüklendi i misyonun fark nda 
de ildir. Kafiye, ayak, redif, naz m ekilleri, naz m türleri, â kl k kurallar  
hakk nda yeterli bilgilere sahip de ildir. Yeni kurulacak â k

Bugüne kadar Â k edebiyat  üzerine yap lan çal malar n tam olarak 
bibliyografyas  ç kar lmam t r. Zaman zaman parçalar hâlinde 

iyografyalar n yay mland n  görmekteyiz. Fakat bu yeterli de ildir.
Â kl k gelene i günümüz insan n n be enisine uygun özünden 

sapmadan yozla madan yeniden yap lanmal d r. Bilgi sahibi olunmadan fikir 
sahibi olunmaz. Yeni gelenek ancak iyi ö renilen ve
üzerine bina edilebilir. Â klar bu geli imi ve de i imi yakalad klar nda
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 
: hasret çekme, zarlanma.

: en güzel.
: ya  bak m ndan birbirine e it ol

: gökyüzü.
a ina: bilen, anlayan, bilgi sahibi, bildik tan d k.

: büyük, ululuk, heybetli.
azimkâr: iradeli, gayretli, istençli, kararl .

zimü an: an  yüce.
bah etmek: kar l ks z vermek, ba , ihsan.

: öngörü, ileri görü , anlay , hakikate varma.
Bedir Sava : 13 Mart 624 tarihinde Müslümanlar n, gayrimüsl e yapt  sava .
be er: insano lu.

: çok bilgili.
: öpme, öpücük.

bürhan: delil, ispat vas tas , sa lam delil.
cengâver: yi it, at lgan.
cüda: ayr lm , uzak kalm  olan, ayr .
cürüm: suç, kabahat.
çark etmez: geri dönmez.

: gönül veren, â k.
: deli, bir eye çok dü kün olan â k.

: namaz k lma, yapma tav r, davran , anlay .
: eski ça larda beri söylenegelen ola anüstü.
: de erli bir ta .
: renkler çe itler.

esmaü’l hüsna: Allah’ n güzel isimleri.
: s rlar, gizlilik, gizem.

 ezel: ervah, ruhlar demek; ezel ise ba lang c  belli olmayan zaman, veya öncesizlik 
anlam n  ta yor. ervah  ezel ruhlar n en ilk yarat ld  zaman anlam na geliyor. Di er bir 

 ezel, “Kalu bela”d r.
: gök varl klar n bütünü kâinat âlem.

Gafuru’r Rahim: ba layan.
: keder, üzüntü, kayg , tasa.

: hedef, amaç, maksat, 
: nak  i lemeye yarayan çerçeve.
: iki ters ak nt n n çevrintisi, burgaç, anafor.
: a layan, gözya  döken, a lamak.

: Hakk’a adalete uygun insaf.
: yumu ak huylu.

hamd ü sen  Hakk’a hamd ve O’nu isimleriyle methetmek.
: bir insan n yurdunu, ulusunu ve ailesini koruma çabas  
: güleç, sevinçli.

: güzel huy, iyi hususiyet.
: duyarl k, duygululuk.

hat r inas: hat r gözeten, hat r sayan, sayg l .
: bitirme, ba tan sona okuma.

: 31 Mart 627 tarihinde gerçekle mi tir. Mekkeli gayrimüslim Araplar ve 
Yahudi Beni Kureyza kabilesi ile Müslümanlar aras ndaki üçüncü ve son muharebedir.
heveskâr

çok bilen çok maharetli, minare ustas .
: lütuf.
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: güzel söz söyleme sanat .
hülasa: sözün k sacas  özet.
hülya: mutluluk veren güzel hayal, kuruntu hayal.
hüccet: delil, kan t.
hükümranl k: hâkimiyet, yüce Hakk’ n hâkimiyetti.
hüsnühal: n ya ay nda kötü bir ey bulunmama durumu, iyi hal.
hüsnühat: güzel yaz  sanat .

: bir dü ünceyi anlatan birkaç cümle söz.

: a rlama, ikramda bulunma, büyüklük, ululuk.
: bir i i gerçekle tirmek yapma, yerine ge

: cinlerin korkunç olan , öfkelenme.

if a: gizli bir eyi aç a vurma.
i fal: aldatma, kand rma, ba tan ç karma.

: iyilik etme, ba lama lütuf.
: gecede uyan p çal mak veya ibadetle vakit geçirmek.

aht aç kl , istek, arzu.
: tamamlama, bitirme, tümleme.

: urup halinde haz rlanan ferahlat c  ilaç, bir eyin olmas na sebep en önemli madde.

: uyma, örnek alam tabi olma.
: ilk, ilk ba ta

bay nd r hale getirmeler.
Hakk’a hizmet etmek. Mazluma yard m edip zalimin hakk n  almak.
: geçme, ba kas na gitme, veraset.
: bekleme, gözleme, beddua, inkisar.

: bir i e ba lama, en önce ba lang ç.
ir ad: Hak yolu, do ru yolu gösterme, uyarma.

: ölme, dünyadan ahrete göçme.
yersiz sebep dayand rma, iftira.

i tihar: öhret kazanma, ün salama, me hur olma.
: bir ey üzerine meylettirmek, ba lamak.
: aç a vurma, gösterme belirtme.

: y k lma, çökm

: kanm  inanm .
: günah  örten, günahlar n ödenmesi gereken bedeli.

ke meke : kar kl k.
: gönlünü kazanmaya çal mak, para de eri.

külliyat: bir yazar n bas lm  bütün eserleri.

: üzerinde insan kaderinin olmu  ve lacaklar n yaz l  oldu u inan lan lahi levhay  

: kendisine tap lan varl k, tapacak, tanr , ilah.
Ma firet: ba lama, Allah’ n, kullar n n günahlar n  ba lamas .

: hastal k, dayan lmas  güç durum.
ma rur

: sarho ça, kendinden geçme.
: bir kimseye bir eye üstünlük kazand ran.

: yüce Allah’ n mübarek ismi.
: pe inden gidilen.
: iktidarl , güçlü.
: s k nt , hastal k, st rap çeken.

müdam: daimi, sürekli olarak, kesintisiz.
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müfid: faydal , yararl .
mülakat: bulu ma görü me.
mükerem: sayg  de er hürmet gören.
mümtaz: seçkin imtiyazl  benzerlerinden üstün.
mürsel: gönderilmi , yollanm .
mür id: do ru yolu gösteren, ir at olan, rehber.
müsemma: ad verilmi , ad  olan.
müstesna: ayr  tutulan benzerinden üstün olan.
mü fik: efkatli sevip ac yan sevecen.
mü kül: güç zor mani engel.
mü tak: evkli arzulu özleyen i tiyakla arzulayan.
mü ted: iddetle
mütalaa: okuma, dü ünüp fikrini söyleme.
müteakip
mütehass s
müteenni: a r davranan, aceleci olmayan.
mütecaviz: sald rgan, sald r c .
mütevekkil: i inde gayret gösterip Cenab  Hakk’a b rakan, tevekkül eden
müteveccih: teveccüh eden, yönelen yönlenen.
müyesser: nasip olan, kolayl kla gerçekle en.

: inen, inmi .
: ünlem, sesle me, ça rma.

: saklanm , gizli olan.
: uçan, uçucu.

: ay takviminin yedinci ay , üç aylar n birincisi, gösteri li, heybetli.
: çok ses ç karan, ç nlayan.

“Canl lar n r zk n  veren” anlam nda Allah’ n s fat .
: a r ba l , onurlu.
: elçilik, peygamberlik.
: i aret simge.

: küçük çocuk.
: içten ba l l k, samimiyet.

urnazl a akl  ermeyen, temiz kalpli, ar .
namazlar, Hz. Muhammed’e sayg  bildirmek için okunan dua.

: çölde esen s cak rüzgâr.
: zevk ve e lenceye dü kün.
: cömertlik.
: semalar, gökler.

: ba bo , serbest hür, tasas z dertsiz.
: ba , ba kan, reis, ulu.

Sübhan
sübyan: çocuklar.

aban: ay takviminin sekizinci ay , üç aylar n ikincisi.
ahide: ahitlik yapan kad n.
atafat: gösteri , süs.
ebnem: yaprak üstünde biriken damlalar, çiy k ra .
erif sal, erefli, soylu, temiz.
ükran: iyilik bilme, gönül borcu minnettarl k.

: ayn  dinin içinde birtak m yorum ve uygulama farkl l klar na dayanan, baz  ilkelerde 
birbirinden ayr lan, Tanr ’ya ula ma ve onu tan ma yollar ndan her biri.

avranma, gönlü ho  etme.
: bir eyin vas flar n  söyleme, nitelendirme.

: harmanlarda y lan arpa, çavdar, bu day.
tefekkür: dü ünme, dü ünü .

: yorum, aç klama.
tekamül: olgunla ma, kemal bulma, evrim.
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: eli a z ve ba a götürerek yap lan selam.
teessür: üzülme, üzüntü, duygulan m.

: uçan daire, belirlenemeyen uçan cisim.
Uhud Sava : Mart 23 625 (3 evval 3 HS Hicrî takvimde) Uhud Da ’nda yap ld . u anki 
Arabistan' n kuzeybat s nda Medine'deki Müslümanlar ile Mekkeli Ebu Süfyan’ n ordusu 
aras nda yap ld . Sava n en önemli sonuçlar ndan biri Hamza’n n ehit edilmesidir.

: ahiret, öbür dünya, baki olan âlem.
: i lik, yumru, tümör.

Ünzile ’  Kerim’de s kça geçen Arapça kökenli ve indirilmi , indiri
anlamlar na gelmektedir.

: vas fla ilgili, vasfa ait övgüyle ilgili.
: yeni do mu  çocuk.
: â n sevgilisine kavu mas .
: parlak k rm z  renginde de erli bir ta .

yitirdi, yitmi : kayba u rayan yok olma.
yo

: zay fl k, dermans zl k.
: Allah’  çok anan.

: hekimlikte de kullan lan kokulu bir bitki.
zümrüt: ye il renkte saydam de erli süs ta .
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“Hac  Kevserî der, ba lar ard nda, 
Zaman m z akt  ça lar ard nda, 
Ak am güne iyle da lar ard nda, 
A a a a geçti bizim ömrümüz.” 
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“Her gecenin sonu ayd nl k olur, 
Hayat n bu günü bir dünü vard r. 
Zaman  gelince mizan kurulur, 
Elbette arkas  bir önü vard r.” 
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