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SÖZ BAùI
Zengin bir folklorik ve etno÷rafik malzemeye sahip olan
Akdeniz Bölgemizde yer alan, Hatay øli KÕrÕkhan ilçesine ba÷lÕ
CeylanlÕ köyü Türkülerini derlemek, bunlarÕ sÕnÕflandÕrÕp analiz
etmek hem Türk halk biliminin çok az olan bu alandaki çalÕúmalara
PHWRGbakÕmÕndan yeni bir yalaúÕm sergilemek, hem de Türk millî
kültürünün bütünlü÷ü içerisinde bumalzemenin Halk EdebiyatÕ
hazinemize kazandÕrmak, ana hareket notamÕz olmuútur. AyrÕca,
sözlü gelene÷imizin CeylanlÕ köyünde daha ön planda görülen
türkülerinin canlÕ taúÕyÕcÕsÕ yaúlÕ kaynak kiúilerin bir kÕsmÕ hayatta
iken, onlarÕn zamana yenik düúmeden tesbiti bizce öncelik
taúÕmaktadÕr. 
AynÕ yörenin bir ferdi oldu÷um için, derleme çalÕúmasÕ
yaparken kaynak kiúelerle irtibatta zorlanmadÕm. Köyü daha
önceden tanÕyan ve bir süre köyün yakÕnÕnÕndaki Alan YaylasÕ’QGD
ikamet etmiú olan arkadaúlarÕmla köy muhtarÕnÕ ziyaret ettik. Köy
muhtarÕnÕn tavsiyesine uyarak önce, incelememize konu olan
âúÕklarÕn aileleri ile kÕsa bir mülakat yaptÕk. Kaynak kiúilerin yakÕn
LOJL göstermeleri neticesinde konuyla ilgili olan di÷er kiúiler
hakkÕnda bilgi toplama fÕrsatÕnÕ elde ettik. Daha önceden tespit
etti÷imiz dört âúÕktan üçünün yakÕn zamanda vefat etti÷ini birinin
de çok yaúlÕ oldu÷unu ö÷renince bu türküleri, kaynak kiúilerin
KDfÕzasÕndan, kayÕt yapabildi÷imiz kadarÕyla almaya çalÕútÕk.
Kaynak kiúilerden birkaçÕ topluluk içerisinde türkü söylemekten
kaçÕndÕ. Bu kiúilerden birine türkü söylettirdi÷imizde di÷erleri de
cesaretlenip, hatÕrladÕklarÕ türküleri okudular. OnlarÕ dinlerkeQ
aynÕ zamanda kasete almÕú olduk. Bu çalÕúmanÕn dÕúÕndD LVH
yaúayan âúÕk Kul Abdullah ile birebir çalÕúÕp türküleri kayda aldÕk.
CeylanlÕ köyündeki türkülerin büyük bir kÕsmÕnÕn yakÕcÕsÕ bellidir.
Bunlar âúÕklardÕr. CeylanlÕ köyü âúÕklarÕ úiir söyleme÷e, ‘‘türkü
yakmak’’ demektedir. 
HazÕrlamÕú oldu÷um kitabÕn “Birinci Bölümü”nde köyün fizikî
çevresi içinde yer alan bitki örtüsü, yer özellikleri ve hayvan
türleri; tarihî çevre içinde Türklerin yöreye ilk geliúleri, Türk
dönemi ve son durum incelenmiútir. 





“økinci Bölüm” içinde köyün beúerî, sosyal ekonomik yapÕsÕ
içinde nüfus hareketleri, nüfus da÷ÕlÕmÕ, yaúayÕú biçimleri, tarÕm,
beslenme, giyim kuúam, ticaret, aile yapÕsÕ, töre ve e÷itim 
ö÷retim ve iletiúim düzenleri incelenmiútir. 
“Üçüncü Bölüm”de KÕrÕNKDQReyhanlÕ türkmenlerinde âúÕk
tarzÕ úiir gelene÷i içinde temsilcileri, gelene÷in yaúatÕlmasÕ ve
âúÕklarÕn úiirinde dil ve üslûp özellikleri anlatÕlmÕútÕr. 
“Dördüncü Bölüm”de türkeler, konularÕna, úekil yapÕsÕna ve
temalarÕna göre tasnif edilmiútir. 
“Beúinci Bölüm”de dört âúÕ÷Õn hayatÕ, kaynak kiúilerin vermiú
olduklarÕ bilgilere göre yazÕlmÕútÕr. 
“AltÕncÕ Bölüm”GHPHWLQOHULQGHUOHQPHVLQGHWDNLSHGLOHQ\RO
kaynak kiúilerin kimlikleri ve kaynak kiúilerden derlenen metinler
bulunmaktadÕr. 
“Yedinci Bölüm”de dört âúÕ÷Õn söylemiú oldu÷u türküler
sÕrasÕylayer almaktadÕr. 
Metinde geçen kelimeler “Sözlük” kÕsmÕnda alfabetik olarak
verilmiútir. “Bibliyografya”tezimin son kÕsmÕnÕ teúkil etmektedir.
Burada da incelememizde yararlandÕ÷ÕmÕz eserlere yer
YHULOPHNWHGLU
Daha önce de söylenmiú oldu÷u gibi bu alanda yapÕlmÕú
çalÕúmalar çok azdÕr. Hatay folkloru ile ilgili araútÕrma yapan
0HKPHW7HNLQEXNRQX\ODLOJLOLRODUDN“Hatay ùiiri Antolojisi”
adlÕ kitabÕnda CeylanlÕ köyüâúÕklarÕnÕn birkaç úiirine yer vermiú
ve birkaç makale yazmÕútÕr. 
Malzemeleri temin etti÷im CeylanlÕ köyüQGHNL ND\QDN
kiúilere, araútÕrmacÕ yazar Mehmet Tekin’e ve DanÕúman Hocam
SayÕn Hocam Prof. Dr. øsa Özkan Bey’e teúekkür etmek, benim
için zevkle yerine getirilmesi gereken bir borçtur
'U6HGDW%$+$',5
$UWYLQÇoruh Üniversitesi





BøRøNCøBÖLÜM
FøZøKÎ VE TARøHÎ ÇEVRE
1. 1. FøZøKÎ ÇEVRE
1. Yer Özellikleri
CeylanlÕ köyü, Akdeniz Bölgesinin Hatay øline ba÷lÕ, KÕrÕkhan
ølçesinin bir köyüdür. Konum olarak KÕrÕkhanHassa asfaltÕ
üzerinde, yolun batÕsÕnda bir vadi içerisinde bulunmaktadÕr.
Verimli bir ova olan Amik OvasÕ ile batÕsÕnda bulunan Amanos
da÷Õ arasÕna sÕkÕúmÕútÕr. 
Köyün jeolojik yapÕsÕ, yer bilimleri terminolojisine göre kemer
úeklinde (antiklinal) olup, çekirde÷ini ilk ça÷a (pelezoik) ait
kütleler; örtülerini ise kireç taúlarÕ (kalker) teúkil etmektedir. Bu
sebeple köyün batÕsÕnda olan yerler tarÕma elveriúli de÷ildir. 
1.1.2. Bitki Örtüsü
CeylanlÕ köyünün tabii bitki örtüsü fundalÕk, meúe ve çam
teúkil etmektedir. Geniú bir alana yayÕlmÕú olan CeylanlÕ köyünün
Eúmiúek yaylasÕnda ise makiler ço÷unluktadÕr. Maki, 4 P
boyunda bodur, yapraklÕ bitkiler toplulu÷unun genel adÕdÕr.
Makiyi teúkil eden a÷aç türleUL0HUVLQ P\UWXVFXPPXQLV GHIQH
ODXUXV FDQVHULHQVLV  NHNLN Whymus vulgaris), lavanta çiçe÷i
ODYDQGXOD DQJXVWLIROLD  JLEL ELWNLOHUGLU Bu gibi bitki örtüleriQL
deniz seviyesinden 800 metre yükseltilere kadar görmek
mümkündür. 
CeylanlÕ köyününiç tarafÕ ve yaylarÕnÕn co÷rafi yapÕsÕ tarÕma
elveriúli de÷ildir. Bu sebeple tarla açmak için ormandan a÷aç
kesilmez. Bu yüzyÕlÕn ortalarÕna kadar aúÕrÕ otlatma dolayÕsÕyla
hayvan sürülerinin vermiú oldu÷u zarar oldukça fazladÕr. 
1.1.3. Hayvan Türleri
CeylanlÕköyünde ehli hayvan tür ve sayÕsÕ fazla de÷ildir. Her
evin kendi ihtiyacÕ olan ya÷ ve sütü karúÕlayabilecek miktarda
besledikleri birkaç inek, koyun veya keçi bulunmaktadÕr. Yaban
hayatÕ bakÕmÕndan ise, köyün mücavir alanÕ pek zengin de÷ildir. 





1.2. TARøHÎ ÇEVRE 
1. Türklerin Yöreye ølk Geliúi
CeylanlÕ köyünün tarihini incelerken, köye çok yakÕn olan

'DUEÕ Sak  adÕndaki kalenin tarihî konumu araútÕrmalarÕmÕza
yardÕmcÕ olmuútur. CeylanlÕ köyü ve havalisi, ilk defa Selçuklu

komutanÕ Süleyman ùah tarafÕndan fethedilmiútir Süleyman ùah,
fethetti÷i bu yerlerin muhafazasÕ için MÕsÕr Fatimileri ile ittifaka
girmiú, böylece 1085 yÕlÕnda Türkiye SelçuklularÕ Devletinin

sÕnÕrlarÕ belli olmuútur  $PLk OvasÕnda hayvancÕlÕk ve ziraatla
meúgul olan Türkmenler, CeylanlÕ köyünü yayla yeri olarak
kullanmaya baúlamÕú olmalarÕ muhtemeldir. 
CeylanlÕ köyühavalisi uzun süre SelçuklularÕn elinde kaldÕktan
sonra 1153 yÕllarÕnda Bizans ømparatoru Renaud tarafÕndaQ JHUL


alÕnÕr  dinî ve askerî bir tarikat  özelli÷ini taúÕyan Templier
úovalyelerine verilir. ùovalyeler, Antakya yakÕnlarÕndaki ve Amik
Gölü’nün do÷usuna yerleúmiú olan Türkmen aúiretlerine 1237
yÕlÕna kadar taarruz eder. Buna kÕzan Halep emiri, Templier
úovalyelerinin elinde bulunan DarbÕ Sak kalesini savaúarak geri

alÕr 
CeylanlÕ yöresi bir süre Ermenilerin eline geçmiúse de bu
durum kÕsa sürmüútür. Baybars 1628 yÕlÕnÕn A÷ustos ayÕnda kaleyi
tekrar geri alÕr. Bu tarihten itibaren TürkmenAvúar yerleúLPL
NHVLQWLVL]GHYDPHGHU



'DUEÕ Sak, “derb”\DGD“darb”(el darb), Arapça “geçit, yol”anlamÕnda bir
kelime olup, Roma ülkesine giden yollarÕ ifade eder. “sak”kelimesi geçit anlamÕna
gelmektedir. Buna göre “Darb-Õ Sak”, da÷ ete÷inden geçen yol ya da yamaçtaki
yol anlamÕndadÕr.


Sevim, Ali. (1989), Türkiye Tarihi, TTK YayÕnlarÕ, s. 105.
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Runciman, Steven. (1992), HaçlÕ Seferleri Tarihi, Ankara: TTK YayÕnlarÕ, C. II,
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2. Türk Dönemi
Baybars, bu yöreye AvúarlarÕn bir kolu olan ve sekiz obadan
meydana gelen Gündüzlü aúiretini yerleútirir. KÕrÕkhan+DVVD
arasÕnda bulunan ve Karama÷ara Nöyünden itibaren kuzeye do÷ru
uzanan bölgede oturan bu aúiretin yerleúti÷i yerler bugün de
“Gündüzlü”adÕyla anÕlmaktadÕr. CeylanlÕ köyünden geçen dereye

halk, bugün bile , “Gündüzlü ÇayÕ” GHPHNWHGLU  AynÕ yörede
yaúayan Özero÷ullarÕ, Memluklulara karúÕ ayaklanÕp Antakya’yÕ
geri almÕúsa da 1411 yÕlÕnda Halep valisine yenilmiú ve AmÕk
OvasÕnÕ Gündüzo÷ullarÕna bÕrakmÕútÕr.
CeylanlÕ köyü, OsmanlÕ döneminde Kazai Gündüzlü adÕnÕ
aldÕ. OsmanlÕ Devleti’nin son dönemlerinde bu yöre Belan
(Beylan) kazasÕ sÕnÕrlarÕ içinde yer alÕyordu. Zamanla bu bölge,
güçlü sahipleri olmadÕ÷Õ için önemini yitirmiú, idarî kayÕtlar ve

tahrir defterleri dÕúÕnda adlarÕ neredeyse anÕlmaz olmuútur Bugün
bile ekonomik olarak, CeylanlÕ yöresine çok önem verildi÷i
düúüncesinde de÷ilim.
Yörede 18. ve 19. yüzyÕllarda aúiret kavgalarÕ eúkiyalÕk
KDUHNHWOHULve birçok hÕrsÕzlÕk vak’alarÕ oldu÷undan 1865 yÕlÕnda
asayiúi sa÷lamak için. bu bölgeye FÕrkai øslahiye gönderilmiú ve
düzenyeniden kurulmuútur. Aúiretlerden bir kÕsmÕnÕn davranÕúlarÕ
devlete isyan niteli÷inde oldu÷u için Derviú Paúa kumandasÕndaki
+DVVD 2UGXVX bölgede bulunan birçok aúireti Õslah etmiú; Õslah

olmayan aúiretler ise süresiz olarak Niú’e sürgüne gönderilmiútir 
6RQ'XUXP
Hatay’Õn jeopolitik önemi, stratejik önemi,yer altÕ kaynaklarÕ
ve zengin tarÕm ürünlerinin yetiúmesi, Fransa’nÕn ilgisini çekmiú,
bu zenginliklere ulaúmak için belki de elindeki tek koz olan
Ermenileri bahane etmekten ve Ermeniler üzerinden politikalar
yürütmekten kaçÕnmamÕútÕr. Hatay topraklarÕnÕn yanÕ sÕra Suriye
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LOH Çukurova topraklarÕnda da yayÕlmacÕ emellerini
gerçekleútirmek isteyen Fransa, Suriye ve Çukurova topraklarÕ
arasÕnda bir köprü görevi gören ve øskenderun körfeziyle deniz
ulaúÕmÕnda ve ticaretinde önemli bir yere sahip olan Hatay’a
mutlaka sahip olmak istemiútir. øklimin sa÷ladÕ÷Õ nimetler
do÷rultusunda tarÕm alanlarÕnÕn verimlili÷i ve geniúli÷i, Amik
ovasÕnÕn pamu÷u, tahÕl ürünleri, bostanÕ yine Erzin ve Dörtyol
ovalarÕnÕn turunçgilleri ve daha birçok ürünü Fransa’nÕn iútahÕnÕ

NDEDUtmÕútÕr. 
I. Dünya SavaúÕ sÕrasÕnda, yaúadÕklarÕ çevrede büyük
huzursuzluklara yolaçan Ermenilerin di÷er mahallelere sevk ve
iskanÕ için Tehcir Kanunu çÕkartÕlmÕútÕ. Olaylara karÕúmayan
Ermeniler bu durumdan hoúnut de÷ildi. Ama aradaki huzursuzluk
onlarÕ da etkiledi÷i için gitmeleri gerekiyordu. Çünkü kan
davalarÕnÕn olaca÷Õ onlara iletilmiúti. BoúaltÕlmasÕ istenen yerler
arasÕnda øskenderun, Belan, Cisruúúu÷ur, Antakya kazalarÕ ile

köyleri ve kasabalarÕ da vardÕ 
Ermeni mezalimini yaúamÕú olan, CeylanlÕ köyüâúÕklarÕndan
Kul Abdullah, çok eziyet gördüklerini, ve köy içinde Türklerin
Ermeniler tarafÕndan keyfi olarak LGDPHGLOGLNOHULQLYHFHVHWOHULQL
de ortada bÕraktÕklarÕnÕ anlatmaktadÕr.
Hatay Devleti, 10 ay 26 gün ba÷ÕmsÕz olarak kaldÕktan sonra
23 Temmuz 1939’da Anavatana katÕlmÕútÕr. Bu arada Hatay içinde
bulunan halk arasÕnda Anavatana katÕlmayla ilgili büyük
tartÕúmalar çÕkmÕútÕr. CeylanlÕ köyü halkÕna yanlÕú aktarÕlan
bilgiler sonucu halk, Anavatana katÕlmak istememiútir. Bir süre
halk nezdinde dinî kimlik millî kimli÷in üzerinde
de÷erlendirilmiúse de o dönemin köy imamÕ øbrahim HakkÕ
KonyalÕ (Sefil Molla)’nÕn gayretleri ile bu tutuma son verilmiú ve
$QDYDWDQODbirleúme yoluna gidilmiútir . 
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øKøNCøBÖLÜM
BEùERÎ, SOSYAL VE EKONOMøK YAPI
1. BEùERÎ DURUM 
1. Nüfus Hareketleri
CeylanlÕ köyünün nüfusu, son sayÕma göre (1990) 2332’GLU
Köyün nüfusu incelenirken geçici sebeplerle köy dÕúÕnda bulunan
YH WDPDPHQ köyle ilgisini kesen DLOHOHU bu sayÕnÕn dÕúÕnda
tutulmuútur. 
.öyde yaúayan PXKWDUGDQDOdÕ÷ÕmÕz bilgiye göre 1993 yÕlÕnda
köy dÕúÕnda yaúayanlarÕnhane sayÕsÕ úöyledir:
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CeylanlÕ köyününnüfus hareketlerini gözden geçirdikten sonra
úu sonuçlara varmaktayÕz: 
DCeylanlÕ köyüdÕúarÕya göç veren köydür. 
E. Göç edenlerin ço÷u ekonomik sebeplerle ayrÕlmaktadÕr. 
F. Göç edenlerin büyük kÕsmÕ gittikleri kasaba, úehir ve
memleketlere daimî olarak yerleúmiútir. 
G. Yörede en çok nüfus çeken yer øskenderun ve KÕrÕkhan
ilçeleridir. Di÷er yakÕn olan ilçe ReyhanlÕ’ya göç çok azdÕr.





2. Nüfus Da÷ÕlÕmÕ
CeylanlÕ köyünde kazançlarÕ ve sofralarÕ ELUOLN RODQ KHU
topluluk bir evi oluúturmaktadÕr. Bu evde ortalama olarak 6 kiúi
oturmaktadÕr. 1990 sayÕmÕna göre 2232 kiúiden oluúan nüfusun
081’ini erkek; 1151’ini bayanlar oluúturmaktadÕr. 

2. YAùAYIù BøÇøMLERø
CeylanlÕ köyü halkÕ önceleri toprak örtülü, tek odalÕ
meskenlerde otururlardÕ. Damda hu÷ adÕ verilen yuvarlak taútan
oluúan ve damdaki topra÷Õ düzeltmeye yarayan bu alet devamlÕ
damÕn üzerinde kalÕrdÕ. Tek odadan ibaret olan evin bir tarafÕnda
insanlar yaúar di÷er bir tarafÕnda da hayvanlar barÕnÕrdÕ. Böylece
hayvanlarÕn odayÕ ÕsÕtmalarÕ gözetilirdi.Böylece önemli bir geçim
kayna÷Õ olan hayvanlar, ÕsÕnmada da aktif role sahip olmuútur.
Günümüzde halk, tek odalÕ ve tavanÕ toprak olan meskenleri
bÕrakÕp çok odalÕ meskenlere yönelmiútir. Çok odalÕ meskenler,
hu÷ denilen çadÕr biçimindeyapÕlanbarakalardan oluúmaktadÕr. 
CeylanlÕ köyünde iki yerleúim yeri vardÕr. Birincisi ilk
yerleúim yeri Pe÷ler denilen Gündüzlü çayÕnÕn kenarÕdÕr. økincisi
ise, sonradan yapÕlan ve köyün AmÕk OvasÕna yakÕn olan kÕsÕmdÕr. 
Köy halkÕ, konar göçer aile vasfÕnÕ taúÕmaktadÕr. Ekinlerini
toplama vakti, köyün Eúmiúek yaylasÕna çÕkÕp ekinlerini
topladÕktan sonra da tekrar CeylanlÕ köyüne dönerler. Köy halkÕ
JHQHO RODUDN 1960’lÕ yÕllardan sonra Amik OvasÕ’nda zirDDW
yapmaya yönelmiútir. O zamanki hükümetin bu yönelmeye katkÕsÕ
olmuútur. 
Yayla yerleri olan Eúmiúek ve Alan’a bu tarihten sonra
yalnÕzca dinlenmek için gitmektedirler. Çok çalÕúkan ve giyim
kuúama önem vermeyHQ CeylanlÕ köyü halkÕnÕ çevre köylerden
pek sevmezler. Zirâ, köy halkÕ kendi ihtiyaçlarÕnÕ kendi
muhitlerinde halleder ve di÷er köylerle pek irtibatta bulunmazlar. 







2.3. EKONOMøK YAPI
2.3.1. TarÕm
7arÕm, bitkisel ve hayvansal ürünler elde etmek için WRpra÷Õ
iúlemeyi ve hayvan yetiútirmeyi içeren etkinliklerin tümüdür
TarÕmla ilgili iúler dünyanÕn birçok bölgelerinde binlerce yÕl
öncesinden pek farklÕ olmayan yöntemlerle yürütülürken,
bazÕlarÕnda ileri teknoloji içeren, makineleúmiú tekniklere
dayandÕrÕlÕr. %XVRV\RHNRQRPLNúartlardakiçok yönlü geliúmelere
karúÕn dünyada tarÕm sektöründe çalÕúanlann sayÕsÕ ekonominin
di÷erdallarÕndaki toplam iúgücünden fazladÕr.
CeylanlÕ’da ikamet eden aileler tarÕm ile geçimini
sa÷lamaktadÕr. Köyün iç kÕsmÕnda her evLQNHQGLVLQHDLW
PHWUHNDUHOLN birer bahçesi vardÕr. Bu bahçelerde her aile, kendi
sebze ve meyve ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamaktadÕr. 
Menderes hükümetinin 20’úer dönüm tarla vererek tarÕma
yöneltti÷i CeylanlÕ köylüleri, daha sonra, komúu köylerden de
DUazi satÕn almak suretiyle topraklarÕnÕ geniúletmiúlerdir. Köy
halkÕnÕn satÕn aldÕ÷Õ arazilerin bulundu÷u köyler ve miktarlarÕ

úöyledir: 
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Bu rakkamlar 1993 yÕlÕna göre verilmiútir.





Bu duruma göre CeylanlÕ köyühalkÕnÕn ekip biçti÷i ve kendi
mülkü olan arazi, 700 hektardÕr. 
Köy halkÕnÕn arazilerinin artmasÕnÕn bir di÷er sebebi de
yurtdÕúÕna giden iúçilerin dönüúlerinde kazandÕklarÕ paralarla tarla
satÕn almalarÕdÕr. 
Köyde 150’ye yakÕn traktör vardÕr. ToplanÕlan hasat, bu
traktörlerle kooperatiflere taúÕnÕr.
%HVOHQPH
KöyhalkÕ kendi ihtiyaçlarÕnÕ, bahçelerinde yetiútirmektedir.
KÕú için de incir (yemiú), üzüm, koz (ceviz) kurutulur; sandÕk ve
VHSHWOHUGH PXKDID]D HGLOLU. Yemeklik ya÷ ihtiyaçlarÕnÕ da
ahÕrlarÕnda besledikleri inek, koyun veya keçilerden tedarik
ederler. Kazanlarda kaynatÕlan etin suyu ile piúirilen bulgur aúÕ en
sevillen yemektir. Bununla birlikte dö÷me aú ve tarhana; dü÷ün ve
bayramlarda üzümün kaynatÕlarak koyulaútÕrÕlmÕú suyu olan
pekmez yapÕlÕr. YazÕn serinlemek maksadÕyla da úerbet içilir. 
YukarÕda görüldü÷ü gibi, beslenme için yapÕlan yemekler
mahalli yemeklerdir. Bahçelerinden gelen gelir ile yemek
ihtiyacÕnÕ karúÕlayan köy halkÕ aynÕ zamanda temiz JL\LQHQ ELU
halktÕr. 
3.3. Giyim Kuúam
Köyde erkekler, úalvar, cepken ve gömlek; bayanlar ise ba÷
bahçe iúleri ile u÷raúÕrken úalvar, dolama; iú yapmadÕ÷Õ
zamanlarda ise elbise giyerler. Hiçbir kadÕn veya kÕz çocu÷u köy
içinde dolaúÕrken veya ev içinde bulunurken baúÕ açÕk úekilde
görülmez. BaúÕna bir eúarp ba÷lar. Dü÷ün veya bayram gibi özel
günlerde halk yine aynÕ tür kÕyafetleri giyer; fakat temiz olmasÕna
önem verilir. YaúlÕ olan erkekler, camiî önlerinde beklerken,
namazda kullandÕklarÕ “tellik” adÕ verilen baúlÕ÷Õ takar ve ezan
VHVLQLEHNOHUOHU
7LFDUHW
CeylanlÕ köyünde 1900’lü yÕllarda çevrede kireç ocaklarÕ
açÕlmÕútÕr. Bir ocak kireç elde edebilmek için, çam a÷acÕnÕn
kurularÕndan ve çÕralarÕndan 70 hayvan yükü odun getirilip




yÕ÷ÕlmasÕ neticesinde köyün etrafÕnda bulunan ormanlÕk alan
bilinçsizce katledilmiútir. Bu durumda köy ve civarÕnda, daha önce
zengin bir kaynak durumunda olan ormanlÕk alan yerini çÕplak bir
görünüme bÕrakmÕútÕr. 
HalkÕn büyük ço÷unlu÷u daha önce de söylenildi÷i gibi kHQGL
yetiútirmiú oldu÷u ürünleri KÕrÕkhan ilçesine götürür ve satar.
Zeytin a÷açlarÕ halkÕn geçim kaynaklarÕnda önemli bir yer tutar. 
Ba÷Õ ve bahçesi olmayanlar ise, köy dÕúÕna çalÕúmak için
göndermiú oldu÷u çocuklarÕndan gelen para ile geçinir. 
Köyün do÷u tarafÕndaki arazilere umumiyetle pamuk ve
bu÷day ekilir. Halk, bu ürünleri kamyon veya traktörlerin arkasÕna
ba÷ladÕklarÕ römorklar vasÕtasÕyla kooperatiflere taúÕr. Köyde
taúÕma iúi yapan dört kamyon vardÕr. Köyde tahÕllarÕ un haline
getirmek için kurulan iki de÷irmen bulunmaktadÕr. Çevre
köylerden bu de÷irmene bu÷daylar getirilip ö÷ütüldükten sonra un
olarak hayvan sÕrtÕnda yeniden köylere götürülür. 

2.4. AøLE YAPISI
$LOe Düzeni ve øliúkileri
CeylanlÕ köyünde hane halkÕ anne, baba, o÷ul ve gelLQ LOH
küçük torunlardan mürekeptir. Köyde çekirdek aile sayÕsÕ azdÕr.
Erkek evlatlar, babanÕn sa÷lÕ÷Õnda haneden pek ayrÕlmazlar. Erkek
çocuklar, evlendikten sonra da baba oca÷Õndan ayrÕlmadÕklarÕ için
geniú aile tipine sÕkça rastlanÕlÕr. BabanÕn vefatÕndDQ VRQUD
kardeúler içinde en büyük, söz sahibi olur ve ailenin geçimini
sa÷lar.
AkrabalÕk ba÷larÕ çok sÕkÕ de÷ildir. Zirâ, aile geniúledikçe
baúka mekanlara yerleúim fazlalaúmÕú ve ba÷lar gevúemiútir.
YurtdÕúÕnda çalÕúan kiúiler, biriktirmiú olduklarÕ paralarÕ ailelerine
gönderirler. Aile de bu parayla hem geçimini sa÷lar, hem de arazi
alarak evlatlarÕ için yatÕrÕm yaparlar.Daha önceleri sülale içinde
kuvvetli bir yardÕmlaúma oldu÷u belirtilmektedir. Her çeúit ziraat
iúlerinde, dü÷ünlerde, bayramlarda ve bütün sÕkÕntÕlÕ zamanlarda
tek bir aile gibi dayanÕúmanÕn oldu÷undan bahsedilmektedir.




Zamanla bu dayanÕúma ortadan kalkmÕú ve birbirini aramaz
olmuúlar.
4.2. Hiyerarúi ve Statüler
Köyü idare edenler muhtar ve 6 azadÕr. Köy bekçisi ve ihtiyar
PHFOLVL \RNWXUOrada yaúayan aileler birbiriyle akraba olduklarÕ
için köy bekçisine gerek olmadÕ÷ÕnÕ söylemektedirler.

5. TÖRE
Divanü LûgatLWTürk’We töre evin en önemli yeri ve sediri
olarak ifade edilirken, kavram asÕl mânâsÕ ile “törü” úeklinde
geçmekte olup, görenek ve âdet olarak açÕklanmÕútÕr.Töre, Türk
örf ve geleneklerinin kesin hükümleri birli÷idir. Orhun
kitabelerinde töresiz bir devlet veya topluluk olamayaca÷Õ
belirtilmiútir. Bundan hareketle eski Türklerde kanunsuz veya
hükümdarÕn úahsi iradesine ba÷lÕ bir yönetim úekli olmamÕútÕr.
DolayÕsÕyla Ka÷anlar emirlerini, yargÕçlar kararlarÕnÕ töreye göre
vermiúlerdir.
Yani
halk
do÷rudan
do÷ruya
törenin
himayesindedir.Törenin sözlük anlamÕ “kanun, nizam, yasa”dÕr.
Töre bir çeúit yazÕlÕ olmayan anayasadÕr.Töreye uygun olmayan
hareket ve davranÕúlar ahlak dÕúÕdÕr. Toplumlar, nesillerden beri
öyle yapÕla gelmiú, yaptÕrÕm gücü gelenek ve göreneklere göre
daha fazla olan bu tutum ve davranÕúlarÕ töre olarak kabul
etmiúlerdir. øyi davranÕúlarÕ kendine mal etti÷i gibi kötü olaylarÕda
reddetmiútir.
CeylanlÕ köyü halkÕ dindardÕr. øliúkiler, töreye göre de÷il,
samimi bir dindar toplumun esaslarÕna göre úekillenmektedir.
Köyde kadÕn, erkekle yolda konuúamaz. Halk kadÕnHUNHN
iliúkilerinde son derece disiplinlidir. Erkekler ve bayanlar
misafirli÷e gittiklerinde ayrÕ odalarda oturur ve sohbet ederler.
KadÕn, EL\ \ROGD JLGHUNHQ ELOH erke÷in önünden geçemez; yana
çekilir, arkasÕnÕ döner veya erkek gittikten sonra yollarÕna devam
HGHU. Erke÷i önemsemeyim önünden geçti÷i takdirde toplum
tarafÕndan kÕnanÕr.
CeylanlÕ köyünde önceleri çok eúlilik (poligami) uygun
görülürken bugün tek eúlilik (monogami) tercih edilmektedir. Halk




ekseriyetle köy dÕúÕndaki kiúilere kÕz vermez. Bu konuda dÕúa
kapalÕdÕr, diyebiliriz. Akrabaya veya köy dÕúÕnda yaúayan
köylülerine kÕz verme sÕkça görülür. Evlilik yaúÕna gelmiú kÕz, ev
dÕúÕna yalnÕzca akraba veya tanÕdÕk ailelerin ziyareti sÕrasÕnda
çÕkar. 
KÕz istenmeden önce aileyi iyi tanÕyan birine sorulur. Uygun
cevap alÕnÕrsa ailenin en büyü÷ü aracÕ olarak gider. Çevre
köylerden kÕz istemeye gelen aileler varsa, soyuna, mezhebine ve
ÕrkÕna dikNDW HGLOLU Aile büyükleri tarafÕndan uygun görüldü÷ü
takdirde kÕz verilir. Dü÷ünlerde önceleri alÕnan “baúlÕk bedeli”
bugün kalkmÕútÕr. “Bu paranÕn kÕz ailesi tarafÕndan
alÕnmamasÕnÕn sebebi nedir?”diye sordu÷umuzda da, “EvladÕm
artdÕk devir de÷iúti. Kimsede o kadar para yok ki. KÕzlar parayla
satÕlmaz.”cevabÕnÕ aldÕk.
Köyde kan davasÕ yoktur. Kan davasÕ olmadÕ÷Õ gibi kimse
kimseye kin gütmez. Köyde dindar ve yumuúak baúlÕ ihtiyarlar
misafir odalarÕnda, iúte, akraba ve dost meclislerinde ra÷bet görür.
Köyde herhangi bir úahsÕn menfaatine zarar verildi÷i zaman, en
yakÕn akrabalarÕna úikayet edilir. YakÕn akraba ise bu kiúileri
dinler ve en uygun cezayÕ verir. 
Köye dÕúarÕdan gelen kiúiler, namaz kÕlmÕyorsa, bu kiúilere pek
LWLEDU HGLOPHdi÷i gibi diyaloga GD JLULOPH] Köylüye göre insan,
önce dinini imanÕnÕ bilmeli ve namazÕnÕ kÕlmalÕdÕr. øki aile her ne
sebeple olursa olsun anlaúamadÕ÷Õ takdirde mahkemeye
baúvurmaz. Baúvurdu÷u takdirde ayÕplanÕr. Önemli meseleler
muhtara götürülür; muhtar bu konu\OD LOJLOL RODUDN LKWL\DUODU
meclisini toplar ve onlarÕn da fikrini alarak JHUHNOLELOJL\LYHULU

2.6. EöøTøMÖöRETøM VE øLETøùøM DÜZENLERø
1. E÷itim ve Ö÷retim KurumlarÕ
Köyde 1970 yÕlÕna kadar yalnÕzca bir ilkokul bulundu÷u
belirtilmektedir. Okulun binasÕ çok eski oldu÷u için yeni bir
ilkokul yapÕlmÕútÕr. Halk arasÕnda “tepeokul”GHQLOHQEXLONRNXOXQ
adÕ “CeylanlÕ köyü ølkö÷retim Okulu”dur. Dört sÕnÕftan oluúan
RNXOGDEXJün 220 ö÷renci okumaktadÕr. Köye yakÕn olan Eúmiúek




ølkokulu’nda ise, 8 ö÷renci birleúik sÕnÕflarda okumaktadÕr.
Ortaokul kÕsmÕnda ise 60 ö÷renci, 5 ö÷retmen, 3 sÕnÕf vardÕr. 
ølkokulu bitirenler, Kur’an Nursuna gönderilir. Buradaki amaç
çocuklarÕnÕn dindar biri olarak yetiúmesi ve kimsenin hakkÕna
tenezzül etmemeyi ö÷renmesidir. Ö÷renci bir yÕl Kur’an okuyup
ö÷rendikten sonra ortaokula baúlar. BunlarÕn dÕúÕnda köyde 1
doktor, 1 sa÷lÕk memuru, 1 ebe, 1 hemúire, sa÷lÕk oca÷Õnda çalÕúan
1 müstahdem ve ziraat teknisyeni vardÕr. Gazete ve dergiler, köy
minibüsü vasÕtasÕyla KÕrÕkhan ilçesinden köye getirtilmektedir. 
2.6.2. øletiúim Düzeni ve AraçlarÕ
Her evde televizyon ve radyo bulunmaktadÕr. Gazete ve
dergileri, köyde görev yapan memurlar dÕúÕnda okuyan çok azdÕr. 




















ÜÇÜNCÜBÖLÜM
.,5,.+$15(<+$1/,’DA ÂùIK TARZI ùøøR
GELENEöø
ÂúÕklar, Türk EdebiyatÕnda, aúa÷Õ yukarÕ XVI. yüz yÕlÕn

baúlarÕndan bu yana tespit edilen bir sanatçÕ tipidir “ÂúÕk sözü”
kam, ozan, baksÕlÕk gelene÷inin devamÕ olarak $QDGROX5XPHOL
ve Azerbaycan sahasÕnda söz konusu yüz yÕldan itibaren
yaygÕnlaúmÕútÕr. Ortak bilgi birikimine sahip olan âúÕklar, gelenek

taúÕyÕcÕlÕklarÕnÕn yanÕnda halk arasÕnda sevilen kimselerdir 
Genellikle âúÕ÷Õn úairlik gücünü ve yektisini, düúünde
kendisine Pir tarafÕndan sunulan “aúk bade”sini içmekle ve
“‘ideal sevgili”nin hayalini görmekle kazandÕ÷Õna inanÕlÕr. Böyle
bir ola÷anüstü olayla úairlik niteli÷ini kazanmÕú sanatçÕlarÕ daha da
kuúkusuz ayrÕt etmek isteyenler, onlarÕ “Badeli âúÕk, Hak âúÕ÷Õ”
sözleriyle nitelendirirler. ÂúÕklar bir yönüyle eski destan
gelene÷ini sürdürürken di÷er yönüyle de “sevda úiirleri” söylerler.
Onun yaratÕcÕlÕ÷Õ irtical iledir. ùiiri yazmaz, söyler. CeylanlÕ köyü
âúÕklarÕ EXgelene÷i, yalnÕzca sözle icra eder. Saz çalmazlar. Fakat
yapÕlan tasnif ve de÷erlendirmeler, halk úairi teriminin âúÕklar
yanÕnda saz çalmayan, ancak “halk zevkinden”YH“âúÕk úiirinden”

uzaklaúmayan úairlere de verildi÷ini göstermektedir  3URI 'U
6DLPSakao÷lu da halk úairi teriminin saz çalmasÕnÕ bilmeyenler

için de kullanÕlmasÕ gerekti÷ini savunmaktadÕr %XanlatÕlanlarÕn
ÕúÕ÷Õnda CeylanlÕ yöresinde bulunan aúÕklarÕn hiçbirinde bu
gelene÷i görmemekteyiz. Sadece türkü söyledi÷i ve dü÷ünleri
VHVOHUL\Oe süsledi÷i için halk tarafÕndan “âúÕk” NHOLPHVL LOH
adlandÕrÕlmÕútÕr.
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ÂúÕklarÕn yaúadÕklarÕ yörelerde, önceleri Dadalo÷lu ve
Karacao÷lan türkü söyledikleri için, bu sebeple onlardan
esinlendi÷i tahmin edilmektedir. Özellikle güzellerin vasfÕ bu
bakÕmdan Karacao÷lan’Õn söyledikleri úiirleri andÕrÕr. 
1. TEMSøLCøLERø
1. KÕrÕkhan
AbacÕlÕ köyünden ÂúÕk øsmail, $bacÕlÕ köyünden ÂúÕk Kara
Mustafa, AkarcalÕ ønce Arap, AkarcalÕ Karaca Osmanzade Ahmet
A÷a (Kul Ahmet), CeylanlÕlÕ øsmail HakkÕ KonyalÕ (Sefil 0ROOD 
CeylanlÕlÕ ÂúÕk Ali (Köse), CeylanlÕlÕ ÂúÕk HacÕ, Sefil Molla’nÕn
kardeúi ÂúÕk Hasan, CeylanlÕlÕ ÂúÕk Hasan, Delibekirli Kul
0HKPHW +DVVD 7L\HN köyünden Tatar FakÕ’nÕn o÷lu Mustafa,
Karama÷aralÕ KÕrmÕzÕ Yusuf’un o÷lu Deli Hüseyin, Yaylada÷Õ

ùumracÕklÕ Kamil Efendi (SarÕateú), Yusuf Lek 
3.1.2. ReyhanlÕ
Aziz Tok, Ahmet AçÕkgöz, Hamdi Canpolat (Hamedin),
Hamedin’in o÷lu øbrahim Canpolat, Ahmet ArÕ, Fayyat Alagöz,

Kemal Koçak. 
3.2. GELENEöøN YAùATILMASI
3.2.1. Gelene÷in øcrasÕ
KÕrÕkhanReyhanlÕ Türkmenleri arasÕnda türkü söyleme
gelene÷i oldukça yaygÕndÕr. Gelene÷in icrasÕ úu úekildedir. 
1.1. A÷alarÕn <anÕnda Türkü SöylemeGelene÷iA÷alar
ekseriya Türkmen %H\’lerinden olup, geniú topraklara sahip olan
zengin kimselerdir. DolayÕsÕyla, âúÕklarÕn sanatlarÕnÕ gösterip
himaye edilmesinde yörede önemli bir rolü bulunmaktadÕr. ÂúÕklar
herhangi bir zamanda a÷alarÕ ziyaret ederler. A÷a, âúÕklara özel bir


7HNLQ0HKPHW ), “HataylÕ Halk ùairi Sefil MollnÕn DivanÕnda Mahallî
Kelimeler, Deyimler ve Yöre Folkloru ile ølgili Bilgiler”$QWDN\DGüneyde Kültür
'HUJLVL&6V


 %ahadÕr 6HGDW   ReyhanlÕ Türküleri ve Dü÷ün Adetleri, $QNDUD
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve EdebiyatÕ BasÕlmamÕú
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\HU YHULU ÂúÕ÷a “hele bir türkü söyle” der. ÂúÕk o sÕrada
repertuarÕnda ne varsa sÕrasÕyla söyler. Bunun dÕúÕnda a÷a, úahne
denilen ayakçÕlarÕnÕ köylere gönderip türkü söyleyenleri de
ça÷ÕrtÕr. ÂúÕk gelene kadar içki meclisi kurulur. Mecliste alkollü
içki içilirken âúÕ÷a zurna eúli÷inde türkü söylettirilir. 
A÷alarÕn âúÕklarÕ ça÷ÕrmalarÕnÕn di÷er sHEHSOHULQGHQ ELUL GH
kendilerine, kÕzlarÕna veya sevdikleri bir úahsa âúÕklar vasÕtasÕyla
övgüler ya÷dÕrma iste÷idir. A÷a “Benim kÕzlarÕmÕn adlarÕ
úunlardÕr” GHU ÂúÕk kÕzlarÕn adlarÕnÕ ö÷rendikten sonra GD
methiyeler dizer. Buna karúÕlÕk a÷a, âúÕ÷a bolcDSDUDYHULU
3.2.1.2. Dü÷ünlerde Türkü Söyleme Gelene÷i  ReyhanlÕ
KÕrÕkhan Türkmenleri dü÷ünlerinde âúÕklara çok önem verilir.
KÕna geceleri kÕzlar ve erkekler ayrÕ yerlerde e÷lenirler. Erkeklerin
e÷lendi÷i mecliste âúÕklar baú köúeye oturtulur. Erkekler âúÕ÷Õn
yanÕnda oturmak için birbirleriyle yarÕúa girerler. Bu yarÕúÕ
meclisin yaúça en büyü÷ü kazanÕr. 
Yemekler yenip içkiler içilirken zurna veya zambÕr (argÕn)
denilen çalgÕ eúli÷inde âúÕklara türkü söyletilir. Burada úu hususa
de÷inmek yerinde olur. Zurna çalarken âúÕk; âúÕk türkü söylerken
de zurna susar. Zurnada çalÕnan, “Barak HavasÕ” GHQLOHQ X]XQ
hava türündedir. øçkiler içilip yemekler yenildikten sonra erkekler,
âúÕkla birlikte, davul ve zurnanÕn çalÕndÕ÷Õ, halaylarÕn kuruldu÷u
asÕl dü÷ün yerineJHOLUOHU(UNHNOHUJHOLQFHGDYXOYH]XUQDGXUXU
ÂúÕkla birlikte halaya girilir. HalayÕn baúÕnÕ çeken kiúi âúÕ÷Õ yanÕna
alÕr. Halay bir veya iki tur attÕktan sonra durur. Bu arada davul ve
zurna da durur. Halay durunca âúÕk, türkü söyler. Halay çekenler
Ye etrafÕndakiler âúÕ÷Õ dinler. ÂúÕk türküsünü bitirince davul ve
zurna tekrar çalar ve halay devam eder. 
3. AçÕk $UD]LGH 7ürkü 6öyleme: ReyhanlÕKÕrÕkhan
Türkmenlerinin bulundu÷u yer ova oldu÷u için halkÕn büyük
bölümü çiftçilik yapar. øçlerinden sesi güzel olan tarlada çalÕúÕrken
türkü söyler ve bu türküyü tarlada çalÕúanlar hem dinler hHPGH
kendi iúiyle meúgul olur.






2. Temsilcilerin Yetiúme TarzlarÕ
ReyhanlÕKÕrÕkhan Türkmenleri içinde yer alan âúÕklar
medrese e÷itimi görmediklerinden gezip gördü÷ü yerlerde türkü
söyleyen âúÕklarÕ dinleyip onlara özenmiú ve böylece türkü
söylemeye baúlamÕúlardÕr. 
Günümüzde küçük yaútaki bir kiúinin, âúÕklarÕ gördü÷ü \HUOHULQ
baúÕnda, dü÷ünler gelir. Dü÷ünlerde veya a÷anÕn davetiyle
çiftliklerde türkü söyleyen âúÕklarÕn sesleri, kasete alÕnÕr; bu kaset
ço÷altÕlÕr ve evden eve yayÕlÕr. Küçük yaútaki kiúilerde bu türküleri
dinleyerek büyür. Sesi de çevre tarafÕndan be÷enilirse aranÕlan bir
úahÕs haline gelir. Çok iyi yetiúen bir âúÕk, zamanla irticâlen türkü
söyler; a÷alarÕn ve dü÷ünlerin baú davetlisi olur. Günümüzde köy
zenginlerinin dü÷ünleri eskisi kadar uzun sürmemektedir. Bu
sebeple köy a÷alarÕ da eskisi kadar âúÕklDUD ERO LKVDQODUGD
bulunmamaktadÕr. 


Do÷u Anadolu’da bazen âúÕklarÕn birkaçÕ biraraya gelir 
AtÕúmalar, taúlamalar, muammalar kÕsaca âúÕk fasÕllarÕ yapÕlÕr ve
böylece âúÕklÕk gelene÷ini sürdürürler. Özellikle köylerde yapÕlan
evlenme sünnet dü÷ünlerini saz ve söz san’atlçÕlarÕ olurlar. HalkÕn
duygu ve düúüncelerine tercüman olarak iyiyi, güzeli övmelerinin
yanÕsÕra be÷enilmeyeni hicveder, taúlar bazen de mizâh yoluyla
eleútirirler. 
 CEYLANLI KÖYÜ ÂùIKLARININ ùøøRøNDE DøL
VE ÜSLÛP ÖZELLøKLERø
'LO
CeylanlÕ köyü âúÕklarÕ, úiirlerinde yaúayan yöre a÷zÕnÕn en
güzel örneklerini vermiú; söyleyeceklerini en kÕsa yoldan açÕk bir
dille ve konuúma rahatlÕ÷Õ içinde ifade etmiúlerdir. 
ÂúÕklarÕn kullandÕklarÕ mahallî kelimeler bugün de halk
arasÕnda yaúamaktadÕr: “dÕkÕl” (ÂúÕk HacÕ, 19), “bÕldÕr” (ÂúÕk
HacÕ, 19), “taman” .XO$EGXOODK “teber” .XO$EGXOODK 


.artarÕ, Hasan. (1977),Do÷u Anadolu’da ÂúÕklÕk EdebiyatÕnÕn EsaslarÕ, $QNDUD
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“Õrgalar” .XO$EGXOODK “celfin”(ÂúÕk HacÕ, 19), “güman”
(ÂúÕk Hasan, 27) vb. 
BazÕ kelimelerde de Türkiye Türkçesinden ayrÕlan ses
hususiyetlerine rastlamaktayÕz: yÕrak=Õrak .XO $EGXOODK  
ölürkene = ölürken .XO$EGXOODK yavralmak = yalvarmak
.XO$EGXOODK güllerim = güllerim .XO$EGXOODK sennen
= seninle .XO $EGXOODK   telefin = telefini (ÂúÕk HacÕ, 19),
örtüyünen = örtü ile (ÂúÕk HacÕ, 22), Urum eli = Rumeli (ÂúÕk
+DVDQ 
%HQ]HWPHOHU
CeylanlÕ köyü âúÕklarÕnÕn bulunduklarÕ yöre Karacao÷lan,
Dadalo÷lu ve Deliboran’Õn yaúadÕ÷Õ bölge oldu÷u için halktaki
türkü söyleme aúkÕ sa÷lam temele dayanmaktadÕr. 
Yöredeki âúÕklar, gördü÷ü her güzele türküler söylemiú;
güzelli÷ini benzetme yoluyla övmüúlerdir. Sevgilinin güzelli÷ini
anlatÕrken de bütün hatlarÕnÕ ele almÕútÕr. Bu hatlar içinde en fazla
kullanÕlan kaú ve göz olmakla birlikte “dudak, diú, saç, zülüf, boy,
gö÷üs” unsurlarÕna da de÷inilmiútir. BunlarÕ úu úekilde
örnekleyebiliriz:

Rakamlar ve Harflerle ølgili Olanlar:
-Nokta ve zel
Da÷larda sarÕ gazelin,
Nokta iúareti zelin,
øfadesin al güzelin,
AlÕp bana getirmen mi? .XO$EGXOODK
-Nükte ve zel
Zabit gibi süslü gezer,
TatlÕ dili imlâ düzer,
Güzel güzel mektup yazar,
Nükte döker zel üstüne. (ÂúÕk Hasan, 27)







.2. Saç, Zülüf'XGDNve Yüz:
-Yüz ve güleçlik
Güleç yüzün úirin dilin,
Kemer sÕkmÕú ince belin,
SÕcaklarda hasta olur,
Gene geldi yaz Hatice.(ÂúÕk Ali, 21)

Hey a÷alar neden bilmem,
Güleç olur yüzü kÕzÕn,
On ikide cilvelenin,
Sürmelenir gözü kÕzÕn.(ÂúÕk Hasan, 25)
-Yüz, ayna
Ayna gibi bakÕr yüzü,
Cümle aleme geçer nazÕ,
Tayfur A÷anÕn da tatlÕ sözü,
øçi ballÕ ya÷dan güzel.(ÂúÕk Ali, 20)
-Dudak, kiraz
Duda÷Õn da÷lar kirazÕ,
Güzellerin serfirazÕ,
Dünyada istersen murazÕ,
Gel koynuma gir FatÕma.(ÂúÕk Hasan, 16)
-Dudak, Ba÷dat hurmasÕ
Sürmesi yaman sürmesi
Dudaklar Ba÷dat hurmasÕ
SaçlarÕ Antep sÕrmasÕ
Teli Dudu’nun Dudu’nun.(ÂúÕk Ali, 14)
-Dudak, bal; a÷Õz, úeker
Sevgice÷im dilsizlere dil verir,
Cemalin görene yaman hal verir,
A÷zÕ úeker, dudaklarÕ bal verir,
øçi bade dolu úiúeye benzer.(ÂúÕk Hasan, 3)





AladÕr gözlerin çalar havari,
Leblerin gelir balÕn geveri,
Güzelli÷i de÷er yedi deviri,
KÕz hanÕm sultansÕn söz senin Eúe.(ÂúÕk Hasan, 14)

Al yana÷Õ gonca güldür,
Leblerinden akan baldÕr,
SatlÕk isen bahan bildir,
Alam seni satÕn Eúe.(ÂúÕk Hasan, 15)
-Yanak, hurma
Yana÷Õ yagal hurmalÕ,
AúÕ÷a bahúiú vermeli,
El kÕnalÕ göz sürmeli,
Edem seni hatun Eúe. (ÂúÕk +DVDQ 
-Siyah zülf ve mâh yüz
Ötüp gider klavuzlar secilmiú,
Siyah zülfün mâh yüzüne saçÕlmÕú,
Girin dost ba÷Õna neler açÕlmÕú,
Tomurcuk güllerin derin turnalar. (ÂúÕk HacÕ, 20)
-Zülüf, yüz
Ela gözlü benli dilber,
Tara zülfün yüzlerine,
AklÕ olan meyil vermez,
Zamanenin kÕzlarÕna.(ÂúÕk Hasan, 31)
-Zülüf, gerdan
On üçünde çeker biçer,
Zülüf tarar gerdan açar,
HatÕrÕ canlara geçer,
Geçgel olur sözü kÕzÕn.(ÂúÕk Hasan, 25)





-Zülüf, tel
Güzeller Hak’tan seçilir,
Zülüfü telden biçilir,
Bahçesinde gül açÕlÕr,
Engel elin sunar gezer. (ÂúÕk Hasan, 16)
-Zülüf, yel
Suya gelmiú destisini doldurur,
Gören yi÷itlerin benzin doldurur,
Yel estikçe zülüflerin kaldÕrÕr,
AyrÕlÕr gerdandan bir yana çÕkar.(ÂúÕk Hasan, 8)


Kaú, Göz:
-Göz, kahve fincanÕ
Bugün Selbinaz’Õ gördüm,
AslÕ cinsi soydan güzel,
Fincan gibi ela gözler,
Kara kaúlar yaydan güzel.(ÂúÕk Ali, 20)
-Göz, ela renk
Ala göze siyah sürme çekmeli,
A÷ parma÷a altun zikar takmalÕ,
Ya yÕrtmalÕ ya ateúe yakmalÕ,
SarÕ fistan yakÕúmÕyor kÕz sana.(ÂúÕk Ali, 25)
Kara gözlü nazlÕ yarim,
Gel yanÕma gel yanÕma,
ùu senin cilve yapÕúÕn,
Girer kanÕma kanÕma.(ÂúÕk$OL 
-Göz lamba
So÷uk yaylamÕzÕn suyu,
Elimizin güzel huyu,
KÕlÕç gibi kaúÕn yayÕ,
Lamba gibi göz Hatice.(ÂúÕk Ali, 21)




-Kaú, kÕlÕç
So÷uk yaylamÕzÕn suyu,
Elimizin güzel huyu,
KÕlÕç gibi kaúÕn yayÕ,
Lamba gibi göz Hatice.(ÂúÕk Ali, 21)
-Kaú, kalem
Bu güzeli gören huriyi neyler,
øçlerinde aúkÕn kazanÕ kaynar,
Al yanak üstüne kalemler oynar,
Ka÷Õttan a÷ imiú yüzü Esme’nin.(ÂúÕk Ali, 11)
-KaúÕn ve siyah renk
KaúlarÕnÕn karalarÕ,
Gül memenin aralarÕ,
Sinemdeki yaralarÕ,
Elin ile sar FatÕma.(ÂúÕk Hasan, 16)
HayranÕm kara kaúÕna,
AltÕn savatlÕ diúine,
Yürü güzel düú peúime,
Gezek bizim oralar. .XO$EGXOODK 

KaúlarÕnÕn karalarÕ,
Gül memenin aralarÕ,
Sinemdeki yaralarÕ,
Elin ile sar FatÕma.(ÂúÕk Hasan, 16)
-Göz, MÕsÕr hazinesi
Bir güzele gönül düútü yanarÕm,
Temeli atÕlmÕú köúeye benzer,
MÕsÕr’Õn haznesin de÷er gözlerin,
Kara kirpiklerin meúeye benzer.(ÂúÕk Hasan, 3)





-Göz, naz
Giyinir kuúanÕr gezer
KaúlarÕn gözlerin süzer
Söyleyiúin ba÷rÕm ezer
Can dayanmaz nazlarÕna.(ÂúÕk Hasan, 31)
-Göz, úahin
Güzelde yoktur mahana,
Misli gelmemiú cihana,
Gözleri benzer úahana,
Cura de÷il bozuymuú. (ÂúÕk HacÕ, 25)


.4. Gö÷üs ve Yürüyüú:
-Gö÷üs, karpuz
AklÕyÕn hepisi bu mu?
Seni soran sürer demi,
Her birisi karpuz gibi,
Döúüne bak döúüne bak.(ÂúÕk Ali, 2)
-Gö÷üs, gül
Güzeller nerden saçÕlmÕú,
Hepsi toruna seçilmiú,
Gö÷sünde yeni açÕlmÕú,
Gülü Dudu’nun Dudu’nun. (ÂúÕk Ali, 14)
-Gö÷üs, úeker ve kaymak
Kul Abdulla’m söyler otlu,
Ortaboylu sÕkÕnca etli,
ùekerden kaymaktan tatlÕ,
KÕz gö÷sünün aralarÕ. .XO$EGXOODK 
Hiç mi yoktur kÕz imanÕn,
Geçiyor vakti zamanÕn,
Koynundaki çift memenin,
Birin bana ver FatÕma.(ÂúÕk Hasan, 16)




-Yürüyüú, gümüú ba÷lantÕsÕ
Cemâlin da÷larÕn karÕ,
Yürüyüúü gümüúten duru,
Mevlâ’nÕn gökteki nuru,
On beú günlük aydan güzel.(ÂúÕk Ali, 20)

BazÕ kelimelerde Türkiye Türkçesinden ayrÕlan ses
hususiyetlerine rastlamaktayÕz: yÕrak=Õrak .XO $EGXOODK  
ölürkene = ölürken .XO$EGXOODK yavralmak = yalvarmak
.XO$EGXOODK güllerim = güllerim .XO$EGXOODK sennen
= seninle .XO $EGXOODK   telefin = telefini (ÂúÕk HacÕ, 19),
örtüyünen = örtü ile (ÂúÕk HacÕ, 22), Urum eli = Rumeli (ÂúÕk
+DVDQ 
2. Üslûp
CeylanlÕ âúÕklarÕ, her üslûp sahibi úair gibi sade Türkçenin en
güzelörneklerini verirken halkÕn söz hazinesinden de faydalanmÕú;
deyimlere bolca yer vermiúlerdir: gülesi gelmek, fasÕk insan,
kuyru÷u diklemek, toza belenmek, yüre÷ine dü÷ün kurmak.
CeylanlÕ köyü âúÕklarÕ, anlamÕ daha güçlü kÕlmak, akÕcÕlÕ÷Õ
sa÷lamak YH DKHQk yaratmak için ses ve kelime tekrarlarÕndan
sÕkça yararlanmÕúlardÕr. Aúa÷Õda örne÷ini verdi÷imiz dörtlüklerde
“kaúÕna bak, kaúÕna bak”, gel deyi deyi” ve “Döne Döne”
tekrarlamalarÕnÕ buna örnek olarak verebiliriz:
Nene gerek yola çÕkmak,
ÂúÕ÷Õ günaha sÕkmak,
Gözlerine sürme çekmek,
KaúÕna bak kaúÕna bak.(ÂúÕk Ali, 2)

Sabah seher vakti bir kuzu meler,
Âhiretin kokusu sinemi deler,
øúallah Allah’Õm haberler salar,
DÕkÕl cennetime gel deyi deyi. .XO$EGXOODK 





Yerine getirdim Döne’m andÕnÕ,
Yâd ellerden sitir eyle kendini,
BÕrakma dostunu bu sevgilini,
Merhamet vicdanÕn bol Döne Döne. .XO$EGXOOD 
AtasözleriYH'H\LPOHU
ùairler gerek bilerek, gerekse bilmeyerek söz sanatlarÕna,
atasözü ve vecize de÷erindeki söyleúilere de yer vermiúlerdir
BunlarÕ tablo halinde úu úekilde verebiliriz:
Güle karúÕ gelir bülbülün keyfi Herkes sevdi÷i yerde mutlu
ROXU
KaúlarÕ lamelif, gözleri ayÕn

Hilâl kaúlÕ iri gözlü

Fakiri kollamak zekat sayÕlÕr

Fakir olana yardÕm etmek
(zekat
vermek)
øslâmÕn
úartlarÕndandÕr.

Cennetin kapÕsÕnÕ cömertler
açar

Cennet, fakirlere yardÕm eden
kiúilere daha yakÕndÕr.

CeylanlÕ âúÕklarÕ, her üslûp sahibi úair gibi sade Türkçenin en
güzel örneklerini verirken halkÕn söz hazinesinden de faydalanmÕú;
GH\LPOHUH EROFD \Hr vermiúlerdir: gülesi gelmek, fasÕk insan,
kuyru÷u diklemek, toza belenmek, yüre÷ine dü÷ün kurmak.
CeylanlÕ köyü âúÕklarÕnÕn bulunduklarÕ yöre Karacao÷lan,

Dadalo÷lu ve Deliboran’Õn  yaúadÕ÷Õ bölge oldu÷u için halktaki
türkü söyleme aúkÕ sa÷lam temele dayanmaktadÕr. Yöredeki
âúÕklar, gördü÷ü her güzele türküler söylemiú; güzelli÷ini
benzetme yoluyla övmüúlerdir. Sevgilinin güzelli÷ini anlatÕrken de
bütün hatlarÕnÕ ele almÕútÕr. Bu hatlar içinde en fazla kullanÕlan kaú
ve göz olmakla birlikte “dudak, diú, saç, zülüf, boy, gö÷üs”
unsurlarÕna da de÷inilmiútir. BunlarÕ úu úekilde örnekleyebiliriz:




 ÖFDO 0HKPHW%DUDQ, Süleyman   øl øl Halk Müzi÷imiz ve Halk
OyunlarÕmÕz, Aydo÷du YayÕnlarÕ&V





DÖRDÜNCÜBÖLÜM
TÜRKÜLERøN SINIFLANDIRILMASI, TÜR VE ùEKøL
øNCELEMESø
4.1. TÜRKÜLERøN SINIFLANDIRILMASI øLE øLGøLø
ÇALIùMALAR
Seyfettin ve Sezai Asaf kardeúler, Maarif Vekaletince
görevlendirilmeleri üzerine ilk defa 1925 yÕlÕnda Güney BatÕ
Anadolu’da yaptÕklarÕ derleme gezisinde 59 türkü derlemiútir. Söz
konusu derlemeler, uzun havalar üzerinde yapÕlan ilk
çalÕúmalardÕr. 
Sadi Yaver Ataman, uzun havalarÕn tonal ve yapÕ özelliklerini

úu úekilde gruplandÕrmÕútÕr 
a. Kelime ritmine uymak suretiyle, okuyanÕn kendi zevkine
bÕrakÕlmÕú, fakat belli tavÕr ve uslubuna uyarak ça÷rÕlan serbest
ölçülü a÷Õzlar. 
b. Kuruluúu birinci tip gibi, fakat sonondaki müzik cümlesini
asÕlÕ bÕrakarak of, oy, vah vay…gibi uzun veya kÕsa süren, yahut
oy oy, vah vah, of of gibi tekrarlanan ba÷lantÕlarla katmalÕ olanlar. 
c. Sesle veya çagÕ ile ba÷lantÕlÕ olanlar. 
d. Yine aynÕ tipte, baúta ortada kÕrÕk hava ile ba÷lantÕlÕ olanlar. 
e. Bu tiplere uymayan, okuyanÕn keyfine tabi olmayan a÷ÕzlaU
Dr. ørene Markof, uzun havalarÕn bölgelere göre da÷ÕlÕmÕnÕ
gösteren bir harita üzerinde çalÕúmakla birlikte türküleri ezgi
olarak ikiye ayÕrmaktadÕr. 
$9RNDO0HORGLOHU
a. Bölgesel isimlerle ba÷lÕ: Maya, Bozlak (Türkmen ve Afúar),
+R\UDW%DUDN<RO+avasÕ, Yayla HavasÕ. 
b. Etnik ve kabile isimleriyle ba÷lÕ: Türkmani, Varsa÷Õ, Afúar. 


$WDPDQ6DGL<DYHU  “Halk Musikisinin Tonal Bünyesi ve Metrik Sistem”
østanbulMusiki MecmuasÕ, S. 199, s. 205





c. A÷Õtlar: A÷Õt, Mersiye. 
GÂúÕklarÕn adlarÕyla ilgili: Garip, Kerem, Emrah. 
e. øslamîTasavvufî Tarikatlara ba÷lÕ: Kalenderî. 
f. Divan EdebiyatÕndan alÕnmÕú terimler: Divan, Müstezat,
Semaî. 
B. ønstrumental Melodiler
a. Solo Instrumental: Köro÷lu, Kerem, Gazel, Lavik,
.DUDNR\XQ
b. Vokal ve ønstrumental için giriú (prelüd) ve ara saz (interlüd)

melodileri: Ayak, AçÕú, Gezinti 
Ahmet Adnan Saygun, uzun havayÕ “konuúmayÕ yakÕndan

izleyen serbest tartÕlÕ türküler”  diye adlandÕrÕrken, Asaf

kardeúler’’ usul ile çalÕnmaz ifadesini kullanmÕútÕr. 
Türküler, konularÕna, úekil özelliklerine, ezgilerine, temalarÕna
göre tasnif edileblirler. Ezgilerine göre türküler a) KÕrÕkE 8]XQ
havalar olmak üzere iki kola ayrÕlmaktadÕr. AyrÕca makamlarÕ ve
ölçüleri bakÕmÕndan da sÕnflandÕrÕlmaktadÕr. 


Cahit Öztelli, türkülerin kousunu iki büyük kola ayÕrmÕútÕr 
Bu iki kolu da kendi içinde daha küçük parçalara bölümüútür: 
D1LQQLOHUçocuk türküleri
b. Do÷a ve çoban türküleri
c. Aúk türküleri
d. Tören ve mevsim türküleri



ùHQHO, Süleyman  Türk Halk Musikisinde Uzun Hava TanÕmlarÕ ve Bu
TanÕmlar EtrafÕnda Ortya ÇÕkan Problemler, Türk Halk Musikisinde Çeúitli
Görüúler, Kültür BakanlÕ÷Õ YayÕnlarÕ, Ankara, 1992, s. 61.
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Ö]WHOOL&DKLW  Evlerinin Önü, østanbulHürriyet YayÕnlarÕ, s. 15.





e. øú ve esnef türküleri
f. Derebeyi, eúkiya, cinayet türküleri 
g. KahramanlÕk türküleri
h. A÷Õtlar (ölüm türküleri)
Õ. Güldürü türküleri
j. Oyunumsu (dramatik) türküler
k. Oyun (dans) türküleri
Mehmet Özbek türküleri konularÕna göre úöyle tasnif

etmiútir 
a. Lirik türküler
b. Satirik türküler
c. Olay türküleri
d. øú ve meslek türküleri
e. Pastoral türküler
f. Didaktik türküler
g. Oyun türküleri
Pertev Naili Boratav’a göre türküler, içeriklerine göre yani ana

konularÕna göre bölünmelidir  Bu duruma göre “A” bölümünü
belirleyen, türkülerin konularÕ; “B” bölümünü belirleyen de
kullanÕldÕklarÕ yerler, gördükleri vazifeler, ya da söylenmelerini
úartlandÕran vesilelerdir. 
“A” bölümünü úu çeúitlenmeleri gösterir: 
1. Lirik Türküler 1LQQLOHUAúkJXUEHWKapishane türküleri
D÷ÕtlarYHçeúitli baúkaca duyguluk konular üzerine türküler 
2. Taúlama, yergi ve güldürü türküleri


Ö]EHN0HKPHW  Folklor ve Türkülerimiz, Ötüken Neúriyat, østV
 %RUDWDY 3HUWHY 1DLOL/   100 Türk Halk EdebiyatÕ, Gerçek YayÕnevi,
østanbul, s. 5.







3. AnlatÕ türküleri Efsane konulu türkülerEölgelere ya da
bireylere özgü konularÕ olan türküler YH Warihilik konularÕ olan
türküler 
“B”bölümünün çeúitlenmeleri
4. øú türküleri
. Tören türküleri  %D\UDP Gü÷ün türküleri GLQLOLN
mezheplik törenlere de÷in türkülerYH$÷Õt döneminde söylenen
türküler)
6. Oyun ve dans türküleri Çocuk oyunlarÕndaYHEüyüklerin
oyunlarÕnda söylenenler 
CeylanlÕ köyü7ürküleriniQ7DVQLIL
KonularÕna Göre, 
a. Aúk ve sevda türküleri
E Güzelleme/Övgü ( Peygambere PLOOHWH PXKWHOLI
úDKVL\HWOHUHJüzellere, Nöy ve \öredeki WanÕdÕk úDKVL\HWOHUH
övgü )
FDinî konulu türküler
d. Hasret ve Gurbet Türküleri
e. A÷Õtlar
f. Taúlama
g. øntizâr Türküleri
h. Dilek ve østek Türküleri
Õ. Vatan
L7DELDW
j. Ö÷üt
N)DNLUOLN
l. øhtiyarlÕk
m. Ölüm




n. AtÕúma ve ømtihan
o. KarúÕlÕklÕ Türküler
ö. A÷Õtlar
SKarúÕlÕklÕ türküler
UDilek türküleri 
B. ùekil YapÕsÕna Göre 
a. Kafiye úemasÕna göre
E.DIL\HWürüne göre
c. Veznine göre

CEYLANLI
YÖRESø
TÜRKÜLERøNøN
.218/$5,1$GÖREøNCELENMESø
Türküler konularÕna veya türlerine göre incelenirken ortaya
çÕkÕú sebepleri ile birlikte verilmiútir. 
1. AúkSevda Türküleri
Aúk, sevinç, keder, hasret duygularÕnÕn çok yo÷un bir úekilde
anlatÕldÕ÷Õ türkülerdir. 
Aúk türküleriDúk duygularÕnÕ, sevgiliye kavuúmayÕ ve ayrÕlÕ÷Õ
anlatan türkülerdir. Derlemesini yapmÕú oldu÷um dört âúÕ÷Õn
türküleri herkesi duygulandÕracak nitelikte olup, gönül denilen
muammanÕn en çapraúÕk meseleleri iúlenmiútir. Samimiyet,
karúÕlÕklÕ sevgi, fedakarlÕk ve sabÕr açÕk bir úekilde sergilenmiútir:

Kara gözlüm benden haberin olsun,
Gayetten periúan hallarÕm benim.
FÕrsat geldi geçti döúüm dö÷erim,
Ellere kaptÕrdÕm güllerim benim .XO$EGXOODK 

Evim odalarÕm döúeme halÕ,
Gücenme sevdi÷im delisin deli,
El sözüne uyma Allah’Õn kulu,
Hep münafÕk olmuú ellerim benim .XO$EGXOODK 





NasÕl ayrÕlayÕm ellerimizden,
Besledim büyüttüm nazlÕ yar kaldÕ,
Esirgeyin kalan ellerden yaddan,
Kavlimiz bir idi sözlü yâr kaldÕ.(ÂúÕk HacÕ, 13)
ùahin gibi yar karúÕmda dönerek,
Bülbül gibi daldan dala konarak,
O yâr benden daha fazla yanarak,
Ci÷eri ateúli sözlü yâr kaldÕ.(ÂúÕk HacÕ, 13)

Nere gitsem kurtulamam,
UsandÕm elinden gönül.
Gittikçe derdim artÕyor,
Dost gelse yolundan gönül(ÂúÕk Hasan, 19)

Yüksek yuvada yatarsÕn,
Dostun ba÷Õnda ötersin,
Her güzele can atarsÕn,
Korkman mÕ ölümden gönül(ÂúÕk Hasan, 19)
Suna boylum yalvarÕyom,
Verse seni felek bana,
Günde yalvarÕyom Hakk’a,
Kabul olsa dilek bana(ÂúÕk Ali, 4)

DuramÕyom az görmeden,
ørengim kalmaz hurmadan,
Gözlerindeki sürmeden,
Az bir parça gerek bana.(ÂúÕk Ali, 4)
CeylanlÕ köyüâúÕklarÕnÕn yaúadÕklarÕ muhit, âúÕklarÕn birbirini
görüp konuúmasÕna müsait de÷ildir. Ma’úûka, âúÕ÷a tarlada
çalÕúÕrken, pÕnarbaúÕnda, veya evinin önünü süpürürken görünür.
Bu yerlere de konuúma imkânÕ olmasa da halk arasÕnda “kavuúma,
görüúme veya kavil yeri”GHQLOLU
ÂúÕk HacÕ, görüúme yerlerinden birinde sevgiliye úöyle
VHVOHQPHNWHGLU




YanÕna geliúim yâr deyi sanma,
Ben küskünüm sende bana küstün yar,
Ben seninim diye gülme yüzüme,
Yeni bildim beni öldürmek kastÕn yar(ÂúÕk HacÕ,23)

Yüzünü görüúüm gülesim geldi,
Beri bakÕp güldürmüyon ne fayda,
Baka baka gözlerime su indi,
Sen kaúÕnÕ kaldÕrmÕyon ne fayda.(ÂúÕk HacÕ, 9)

ÂúÕklar, gezip gördü÷ü yerlerin güzellerine de türkü
söylemiúlerdir. 
BudaklÕ’da bir güzele u÷radÕm,
Eylen de burada kal dedi gönül,
Melek miydi huri miydi bilmedim,
Utanma aslÕnÕ sor dedi gönül.(ÂúÕk HacÕ, 11)
Adilhan’da bir güzele u÷radÕm,
øçlerinden biri bana el etti.
Gelin miydi kÕz mÕydÕ bilmedim,
Hemen gönül yana÷Õna bel etti.(ÂúÕk HacÕ, 8)

Hey a÷alar gurbet elde,
Güzel sevmek kutlu iú imiú.
Ben bana dertli diyordum,
Elin ço÷u dertli imiú.(ÂúÕk HacÕ, 12)

Taúoluk’ta bir güzele u÷radÕm,
SandÕm gül oturmuú yüzün üstüne.
YakÕyor beni de cilvesi nazÕ,
Ci÷erimi serdi közün üstüne. .XO$EGXOODK 

Payas ellerinde bir güzel gördüm,
ønci mi mercan mÕ diúi Fidan’Õn.
A÷ gö÷sünde gonca güllerin açÕlmÕú,
Belirsiz baharÕ kÕúÕ Fidan’Õn. .XO$EGXOODK 





ÂúÕklar, türkülerinde sevgiliye aúÕrÕ derecede ba÷lanmÕú gibi
görünmelerine ra÷men samimi de÷illerdir. ÂúÕk HacÕ, köyden
DVNHUHJLGHUNHQ
NasÕl ayrÕlayÕm ellerinizden,
Besledim büyüttüm nazlÕ yâr kaldÕ.
Esirgeyin kalan ellerden yaddan,
Kavlimiz bir idi sözlü yâr kaldÕ.(ÂúÕk HacÕ, 13)
mÕsralarÕnÕ söylemiú olmasÕna ra÷men, gitmiú oldu÷u Gelibolu’da
bir güzel görünce köyde bÕraktÕ÷Õ sevgiliyi unutmuútur: 
Yitirmiútim burda buldum gülümü,
Ba÷lÕ idi úâd etiniz dilimi,
Terkeyledim vatÕnÕmÕ elimi,
Deli gönül Adilhan’Õ el etti.(ÂúÕk HacÕ, 8)

Adilhan’da askerlik bitimi Saâdet adÕnda bir kÕzla imam nikahÕ
yapmÕú, altÕ ay evli kaldÕktan sonra memleketinde bÕraktÕ÷Õ sevgili
aklÕna gelmiútir: 
Yardan mÕ ayrÕldÕn ötüp gidersin?
Benim de yârimi görün turnalar
Bir mektup yazayÕm sÕlaya do÷ru
Götürün o yâre verin turnalar. (ÂúÕk HacÕ, 20)
AltÕ ay sonunda Saâdet’e bile haber vermeden Adilhan’Õ
terketmiú ve memleketine gelmiútir. Bulundu÷u yörenin ve
zamanÕn özelli÷inden dolayÕ bir süre eúkiyalÕk yapmÕú;
eúkiyalÕktan sonra bulundu÷u yörede bir kÕzla evlenmiútir. Bu
evlilikten sonra aklÕna, Adilhan’da bÕraktÕ÷Õ imam nikahlÕ eúi
Saâdet gelmiú ve yaptÕklarÕna piúman olmuútur. PiúmanlÕk
duygusunu úu mÕsralardan anlamaktayÕz: 
Gül yüzlü Saâdet’im aklÕma düútü,
Gönül kalk gidelim Urum eline.
Ne sebep ayrÕldÕm o nazlÕ yârden,
HayÕr umdum bir kahpenin dölüne.(ÂúÕk HacÕ, 26)




Di÷er âúÕklar, ÂúÕk HacÕ gibi bulundu÷u yörenin dÕúÕna pek
çÕkmamÕú, kendi yöresinin güzellerine âúÕk olmuúlardÕr. Sevdi÷i
güzele türküler söylemiú olmalarÕna ra÷men bunlarÕn da aúklarÕ
kÕsa sürmüútür. Kul Abdullah, âúÕk oldu÷u kÕzÕ Payas’a kaçÕrmÕú ;
Payas’ta yakalandÕktan sonra üç veya dört gün tutuklu kalmÕútÕr.
Serbest kaldÕktan hemen sonra Payas’ta dolaúÕrken gördü÷ü bir
güzele úu mÕsralarÕ söylemiútLU
Güzellik alnÕna Hak’tan yazÕlmÕú,
Görüncek dizimin ba÷Õ çözülmüú,
Beúibirlik kaçar kaçar dizilmiú,
Görünmez takÕmdan döúü Fidan’Õn. .XO$EGXOODK 

YukarÕda verilmiú olan misâllerle birlikte úu numaralÕ úiirler
aúk úiirleridir:
.XO
$EGXOODK

YH
türküler.

ÂúÕk HacÕ

YH. türküler.

ÂúÕk
+DVDQ

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

ÂúÕk Ali

4., 19., 32., 42. ve 43. türküler.


2. Güzelleme/Övgü
Tabiat güzelliklerini anlatmak ya da kadÕn, at gibi sevilen
varlÕklarÕ övmek için yazÕlan úiirlerdir. CeylanlÕ köyüâúÕklarÕnda
güzellemelere sÕkça rastlanÕr. “Peygambere, millete, muhtelif
úahsiyetlere, güzellere, bulunduklarÕ yörede yaúayan insanlara”
\DpÕlan övgüler oldukça fazladÕr. BunlarÕ úu úekilde tasnif
HGHELOLUL]
.2.1. Peygambere Övgü CeylanlÕ köyüQGH QDPD]
kÕlmayan yoktur. Köye gelen kiúinin makamÕ her ne olursa olsun,
namaz kÕlmÕyorsa pek itibar görmez. Köy halkÕ belli bir yaútan
VRQUD KDFca gitmek için para biriktirir. Birbiriyle konuúurken




øslamî ölçüde hareket etmeye dikat ederler. A÷ÕzlarÕndan Allah ve
Muhammed sözleri eksik olmaz: 

Allah’Õm bize ver iman,
Vermezsen halimiz yaman,
BaúÕnda bir bölük duman,
Gölge oldu Muhammed’in. .XO$EGXOODK 

.2.2. Millete Övgü: Köyde yaúayan halk Türktür ve
Türklükten gurur duymaktadÕr. Onlara göre Türk milleti için
ölmek úereftir. Hamasetin en güzel örneklerinden biri olan úu
mÕsralar düúüncelerimizi do÷rulamaktadÕr: 
Türkiyemiz her diyara baú oldu,
Kafir düúman ara yerde úaú oldu,
Kumandan Mustafa Kemal baú oldu,
Büyük bir devlete erdi bu Türkler.(ÂúÕk HacÕ, 21)

.2.3. Muhtelif ùahsiyetlere Övgü: CeylanlÕ köyü
âúÕklarÕnÕn úiirlerinde övgüye sÕkça rastlanÕlmaktadÕr. Övgüsü
yapÕlan kiúiler içerisinde beyler ve bürokratlarÕ görmekteyiz. Köy
halkÕ umumiyetle fakir oldu÷u ve azda olsa iúlerinin görülebilmesi
için bey ve bürokratlara isteklerini övgü dolu úiirlerle
DnlatmaktadÕr:
Avcunuza düútüm Durdu A÷azadeler,
Bu yÕl bir hal geldi baúa efendim,
Ta evvelden beri methiniz belli,
Çukurda birsiniz yaúa efendim.(ÂúÕk Ali, 17)

Sürünerek geldim haki bayÕna
Duydum bir iú düúmüú baúa Mahmut Bey
Her nere gidersen hükmün varolsun
Hükmeyle gökteki kuúa Mahmut Bey.(ÂúÕk HacÕ, 14)





.2.4. Güzellere Övgü: ÂúÕklarÕn yaúadÕklarÕ dönemlerde
beyler, âúÕklarÕ yanÕna ça÷ÕrÕp kendi kÕzlarÕna úiirler söyletir ve
bunun karúÕlÕ÷Õ para veya altÕn verir; âúÕklar da geçimini bu parayla
sa÷larmÕú. Birgün bir köy a÷asÕ veya zengini, ÂúÕk Ali’yi yanÕna
ça÷ÕrÕr. Ali’ye “Benim üç kÕzÕm var, bunlara bir övgü söyle,”GHU
ÂúÕk Ali de irticalen úu mÕsralarÕ söyler: 
Güzelce’de üç güzel var,
OrtancasÕ biri melek.
Üçü birbirinden güzel,
Hepisi de huri melek.(ÂúÕk Ali, 27)

ÂúÕklarÕn gezip dolaútÕ÷Õ yörelerin güzellerine söylemiú oldu÷u
övgüyü de úu mÕsralarda görmekteyiz:

Çerçili’de bir güzele u÷radÕm,
Yeryüzünde bir yaratmÕú Yaradan.
Kaúalar lamelif, gözleri ayÕn,
Mâh cemalin nur yaratmÕú Yaradan(ÂúÕk HacÕ, 27)

Kiprikler benzer meúeye,
ùan koyacak dört köúeye,
Ya bir Bey’e ya Paúa’ya,
Bir yükse÷e varsÕn Nayle.(ÂúÕk Ali, 30)
øki güzel gördüm zülüfü burma,
Biri güzel ördek birisi turna,
Dudak úam fÕstÕ÷Õ dilleri hurma,
A÷zÕndaki inci mercan, diú de÷il.(ÂúÕk HacÕ, 5)
Bir güzel övdüler Hassa kolunda,
Bulunmaz irengi bahçe gülünde,
Doldursa badesi tasÕ elinde,
HicaplÕ sevdi÷im içmez dediler.(ÂúÕk Hasan, 9)
Size bir güzelin methin eyleyim,
Daha bir tomurcuk gül Döne Döne.
Kadir Mevlâ’m seni övmüú yaratmÕú,
Sen de kÕymetini bil Döne Döne. .XO$EGXOODK 





.2.5. Yöredeki ùahsiyetlere Övgü: Köy halkÕ, yaúlÕ kiúilere
her zaman saygÕsÕnÕ göstermiú, sözünü dinlemiúlerdir. Küçükler,
büyüklerine karúÕ yapmÕú oldu÷u hatalarÕ telafi etmek için hemen
özür diler ve ellerinden öperler: 
Ba÷Õúla suçumu alayÕm kadan,
Kötülük etmemiú hiç atan deden,
Bir adam kan etse suçun affeden,
Var mÕ senin gibi can Memiú Emmi.(ÂúÕk Ali, 28)

Yi÷it olanlar herzaman köyde itibar gördüklerinden âúÕklarÕn
türkülerine de konu olmuú, devamlÕ yüceltilmiúlerdir. CeylanlÕ
köyü yakÕnlarÕnda bulunan E÷ribucak Köyünün HUNHNOHUL
yi÷itlikleriyle tanÕndÕ÷Õ için ÂúÕk Ali úu mÕsralarda onlarÕ
övmüútür: 
Size derim E÷ribucak uúa÷Õ,
Hatay’a da÷ÕldÕ ününüz sizin.
Maraú sokaklarÕ taaccub kaldÕ,
Maraú’a yayÕldÕ ününüz sizin.(ÂúÕk Ali, 33)

Di÷er bir úiirinde ise úöyle seslenmiútir: 
Size derim size E÷ribucak uúa÷Õ
Çekmez sizin gibi koçak da÷lÕlar
Kadir Mevlâ’m sizi úirin yaratmÕú
Muhabbet úerbetin için da÷lar.(ÂúÕk Ali, 9)

YukarÕda anlatÕlanlara ek olarak úu dörtlükleri örnek olarak
YHUPHELOLUL]
Payas ellerinde bir güzel gördüm,
ønci mi mercan mÕ diúi Fidan’Õn,
Ak gö÷sünde gonca güller açÕlmÕú,
Belirsiz baharÕ kÕúÕ Fidan’Õn.





Güzellik alnÕna Hak’tan yazÕlmÕú,
Görüncek dizimin ba÷Õ çözülmüú,
Beúi birlik kaçar kaçar dizilmiú,
Görünmez takÕmdan döúü Fidan’Õn. .XO$EGXOODK
Her iúlerin cilve nazdÕr,
Seni ruúen eden yazdÕr,
Birinin kaftanÕ bozdur,
Biri hakik sarÕ bülbül. (ÂúÕk HacÕ, 3)
Hakikat gördüm kÕzÕnÕ,
Do÷ruyumuú sözün dezze,
Gayet dilin tatlÕyÕmÕú,
Güleçiymiú yüzün dezze.
KÕzlarÕyÕn yerin tutmuú,
Yerlerinde bir gül bitmiú,
Perçemi zülüfe katmÕú,
Az küçücük kuzun dezze. (ÂúÕk Ali, 13)
Hey a÷alar neden bilmem,
Güleç olur yüzü kÕzÕn,
On ikide cilvelenir,
Sürmelenir gözü kÕzÕn.
On üçünde çeker biçer,
Zülüf tarar gerdan açar,
HatÕrÕ canlara geçer,
Geçgel olur sözü kÕzÕn. (ÂúÕk Hasan, 25)
Derlemede bulunan di÷er güzellemeler úu numaralar altÕnda
verilmiútir:
.XO$EGXOODK

10. ve 14. türküler.

ÂúÕk HacÕ

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

ÂúÕk Hasan

3., 4., 14., 15., 16., ve 31. türküler.

ÂúÕk Ali


27., 28., 30., 31., 33., 34. ve 40. türküler.




3. Hasret ve Gurbet Türküleri
+HP Jurbette olanlarÕn hem de onlarÕ sÕlada bekleyenlerin
dilinden söylenmiú olan türkülerdir. ÂúÕklar arasÕnda en fazla
gurbette bulunan ÂúÕk HacÕ’dÕr. Di÷er âúÕklar köy dÕúÕQDSHNID]OD
çÕkmamÕúlardÕr.
Bir mektup gönderdim o øncedil’e,
Yörü git mektubum sen güle güle,
Benden selam söyle o ülüzgele,
Götürmesin seni yeller mektubum.
Buradan giderkene boú gitme götür,
Çay kahve içirir sayardÕm hatÕr,
Ordan dönüúünde bir bandÕn getir,
Dinlesin aúiret eller mektubum. (Kul Abdullah, 24)
Gül yüzlü Saadet’im aklÕma düútü
Gönül kalk gidelim Urum eline
Ne sebep ayrÕldÕm o nazlÕ yardan
HayÕr umdum bir kahpenin dölüne
øskeleden binek úimendifere,
Adana kelebek PozantÕ dere,
Gönül havalandÕ úu nazlÕ yâre,
øntizâr ederim dostun yoluna. (ÂúÕk HacÕ, 26)
Garip derler gurbet elde yatana
Bülbül derler bahçelerde ötene
Kadir Mevla’m bizi gönder vatana
Yol versin baúlarÕ Gavur Da÷Õ’nÕn. (ÂúÕk Hasan, 17)
ùükür mektubunu aldÕm bir deste
Selâm söyle aste÷mene hem üste
YanÕna gidicim ceblerim hasta
CüzdanÕmda azgÕn yaralarÕm var. (ÂúÕk Ali, 36)





CeylanlÕ köyüâúÕklarÕnÕn gurbete giden çocuklarÕna duydu÷u
hasreti türkülerine sÕkça rastlamaktayÕz. 
Yörenin da÷ ete÷inde bulunmasÕ itibariyle zirâat
yapÕlamamaktadÕr. Bu sebeple di÷er aileler genç yaútaki
çocuklarÕnÕ yurtdÕúÕna çalÕúmak için göndermektedir. Gönderilen
yerler ise umumiyetle Suudi Arabistan’dÕr.
Kul Abdullah da kendi o÷lunu Suudi Arabistan’a göndermiútir.
O÷lu ile uzun süre görüúemedi÷i için, o÷luna úu mÕsralarÕ
göndermiútir: 

Bizim ellerimiz bahçeli ba÷lÕ
AyrÕlÕk elinden ci÷erim da÷lÕ
Cümlemizin umudu oraya ba÷lÕ
Cennet olsun o÷lum yerin Mustafa. .XO$EGXOODK 

ÂúÕk Ali ise suç iúleyip hapishaneye düútü÷ünde ailesine
duydu÷u hasreti úu mÕsralarda anlatmaktadÕr: 

ÂúÕk Ali’m der ki bu kara günü
Sürdü÷ümüz devran nic’oldu hani
Ahbablar yarenler unuttu beni
AnamÕn ci÷erin da÷la var ka÷Õt.(ÂúÕk Ali, 37)

CeylanlÕ köyü âúÕklarÕnda askerlik gurbet de÷ildir. Askere
giden evlat, Sultan Hamit’in oca÷Õna gitmiútir. Askere JLWPH\HQ
NLPVH\Lköy halkÕ hoú görmez. Askere giderken korkulan tek úey,
parasÕzlÕktan dolayÕ askerî e÷itim yerine yetiúememektir: 
O÷lum duydum østanbul’a varmÕúsÕn
Uçaksavar taburuna ermiúsin
Sultan Hamit dede yurdun görmüúsün
O÷lum ondan öte daha nelerim var.(ÂúÕk Ali, 36)

ÂúÕk HacÕ’da hasret, gurbette iken sevgiliyedir. Bulundu÷u her
yarde sevgiliye hasretini anlatmÕútÕr. CeylanlÕ köyünden ayrÕlÕrken
köyde bÕraktÕ÷Õ sevgiliye ayrÕlÕk türkülerini söylemiútir. Bununla
birlikte Gelibolu’da evlendi÷i Saâdet’in yanÕndan ayrÕlÕp CeylanlÕ
köyüne gitti÷inde Saâdet’e duydu÷u hasreti dile getirmiútir: 




ÂúÕk HacÕ’m der de sorarsam sÕlan,
Vilayetim Halep kazamÕz Belan,
ølimiz ReyhanlÕ yaylamÕz Alan,
ObamÕz CeylanlÕ sorun turnalar.(ÂúÕk HacÕ, 20)

CeylanlÕ köyüne geldi÷inde köy, ÂúÕk HacÕ’ya gurbet
gelmiútir: 

Felek gene beni gurbete attÕ,
Hasretlik ci÷erime kar etti,
Konya Eskiúehir Bilecik hattÕ,
Seyretmeli Sapanca’nÕn gölüne. (ÂúÕk HacÕ, 26)

ÂúÕk Hasan’Õn hasreti ise ovanÕn ve Gavur Da÷larÕ’nÕn
güzelli÷LQHGLU
Devran dönmüú ben gideli,
Aúireti terkedeli,
KuúlarÕ elvan sedalÕ,
Ötüúecek zaman úimdi. (ÂúÕk Hasan, 27)
Derlemede bulunan di÷er “hasret ve gurbet” türküleri úu
numaralar altÕnda verilmiútir: 
.XO$EGXOODK

1., 24. ve 26. türküler.

ÂúÕk HacÕ

20. ve 27. türküler.

ÂúÕk Hasan

17., 27. ve 29. türküler

ÂúÕk Ali

1., 36., 37. ve 38. türküler.


 9DWDQ Her yörede oldu÷u gibi, CeylanlÕ köyü GH
evlatlarÕnÕ, Kurtuluú SavaúÕ sÕrasÕnda askere göndermiú, mücadele
esnasÕnda birçok úehit vermiútir. Halk vatanÕ, kutsal bir kavram
bildi÷inden, evlatlarÕnÕ da canÕ gönülden vatanÕ savunacaklarÕna
inanmaktadÕr. 
Seferberlik ilan edildi÷inde, ÂúÕk Hasan ve akranlarÕ bu vatan
için mücadeleye hazÕr bir durumda beklemektedirler:




ÇÕkan alayÕn baúÕna,
KÕlÕç kuúanÕn peúine,
Müúir karÕúmaz iúine,
Emretti÷in zaman Bey’im.(ÂúÕk Hasan, 4)

.XO $EGXOODK CeylanlÕ köyünün 18 yÕl FransÕzlarÕn
tahakkümü altÕnda kaldÕ÷ÕnÕ ve bundan atalarÕnÕn eziyet çekti÷ini
anlatÕr. Önceleri, bölgede Ermenilerin çok olmasÕ ve FransÕzlarÕ da
arkalarÕna almasÕ sonucu cefa çektikleri bilinmektedir. AnlatÕlan
bu olayÕ ÂúÕk Hasan, úu mÕsralarla dile getirmektedir:

ùol mazarat baúÕ kafir Ermeni,
Büyük fesat alma yoktur dermanÕ,
Al-i Osman Padiúah verme fermanÕ,
Düúmanlar sevindi güldü bu sene. (ÂúÕk Hasan, 7)

ÂúÕk Hasan, vatan için úehit olanlara da úiirler söylemiútir.
Yemen’de úehit düúen Arif’e yazmÕú oldu÷u úiir, bugün CeylanlÕ
köyündehâOâsöylenmektedir: 
ùu Yemen’den mektup gelmiú,
Dedilerki Arif ölmüú,
Pederine ayan olmuúi
Kara kuru döúlü Arif.(ÂúÕk Hasan, 2)

. A÷Õtlar: Ölüm ve çeúitli felaketlerde halkÕmÕzÕn
üzüntüsünü dile getiren türkülerdir. 
Mehmet Köse ölmüú derler,
Duydunuz mu aúiret eller,
Bu senin gitti÷in yollar,
Cümle âlemin yolu gardaú.
Üç sene çektin bu derdi,
BÕraktÕn gittin bu yurdu,
Hem ArabÕ hem Kürdü,
Hep Allah’Õn kulu gardaú. (Kul Abdullah, 15)




Yeter felek yeter çekti÷im mihnet,
Beni mi görüyon daima felek,
KorkarÕm beni de yere vurucun,
YanaúÕp duruyon kÕyÕma felek.
Bütün günüm cefayÕnan geçirdin,
Hele bunda cib dadÕnÕ gaçÕrdÕn,
Ele úeker úerbet ayran içirdin,
Beni doyurmdÕn suyuma felek. (ÂúÕk HacÕ, 10)
Di÷er a÷Õtlar úu numaralar altÕnda verilmiútir:
.XO$EGXOODK

     YH 
türküler.

ÂúÕk HacÕ

9., 10. ve 17. türküler.

ÂúÕk Hasan

1., 2. ve 28. türküler.

ÂúÕk Ali




Taúlama ve øntizar Türküleri
Bu gruba kiúiyi veya toplumu kÕnayan türküler girer. CeylanlÕ
köyüâúÕklarÕnda taúlamalara sÕkça rastlanÕr.
Çifte çifte arsa verdin âleme,
Beni hasÕrcÕya yaptÕn uleme,
Yazma deyi söylemiúsin kaleme,
Ne imiú suçlarÕm sormaya geldim.
Ben seni severdim yürekten candan,
BabanÕ mÕ öldürdüm ne isten benden,
Yollarda sorgu var sorarlar senden,
Ne imiú suçlarÕm sormaya geldim .XO$EGXOODK 

Sen misin erbabÕ kömür yakmanÕn?
Bunun bir vakti olur sÕrasÕynan,
Böyle bir sana’at daha bulunmaz,
Ararsan çamlÕ÷Õn sÕrasÕynan.




DurmadÕn enginde uca gidersin,
Gündüzü de koydun gece gidersin,
ùimdi zengin olur hacca gidersin,
Bir ocak kömürün parasÕynan.(ÂúÕk HacÕ, 26)

Di÷er “taúlamalar”úu numralar altÕnda verilmiútir:
.XO$EGXOODK

16., 23., 29. ve 32. türküler.

ÂúÕk HacÕ 

19. ve 26. türküler.

ÂúÕk Hasan

11., 21., 22. ve 24. türküler.

ÂúÕk Ali

     YH 
Würküler.


'LQîKonulu Türküler
CeylanlÕ köyünde øslâmÕn úartlarÕna çocuk yaútan itibaren
uyulmaya baúlanÕr. Köyde namaz kÕlmayan kiúilere pek fazla itibar
edilmez. YapÕlacak her türlü haksÕzlÕ÷Õn hesabÕnÕ, Münkir ve Nekir
meleklerine verilece÷ini düúünerek hareket ederler: 

Her adam zenginlik ister,
ParanÕn gÕdasÕn ister,
Münkir Nekir cevap ister,
Sorunca sualin bize. (ÂúÕk Hasan, 6)

ÂúÕk HacÕ ve Kul Abdullah, hacca gittiklerinde hacÕ
olduklarÕna sevinmiú ve bütün günahlarÕnÕn affolunmasÕ için
Allah’a dua etmiúlerdir. Her iki âúÕ÷Õn da son istekleri hacca
gitmek oldu÷undan yol yorgunlu÷unu unutarak hac yolunda úu
mÕsralarÕ söylemiúlerdLU
øúte geldik el uzattÕk ipine
YazdÕr ümit cennet kapÕna
Bir ümit üzere geldik kapÕna
Dediler cennete girdin a÷lama. (ÂúÕk HacÕ, 1)




SayÕlmaz bir hacet kapÕna geldik
Sevindik Allah’Õm úad olduk güldük
Allah’Õm beytine yüzünü sürdük
Ne var rahmetin sal bizim için. .XO$EGXOODK

ÂúÕklar, namaz kÕldÕklarÕ ve bundan fayda gördükleri için
kendi çocuklarÕna da namaz kÕlmayÕ ö÷ütlemiúlerdir. Kul
Abdullah, namaz kÕlmayan o÷luna úöyle seslenmektedir: 
Sabah erken çÕkarÕm evden
Da÷Õ taúÕ gezer gelirim avdan
O÷lum sen babanÕ düúürdün tavdan
N’olur úu namazÕn kÕlsana o÷lum. .XO$EGXOODK

Âhiret korkusu Kul Abdullah’ta çok belirgin bir úekilde ortaya
çÕkmaktadÕr. Cennete girebilmek için Allah’a úu mÕsralarda dua
HWPHNWHGLU
DatlÕ olur cennet hurmasÕ,
Silinir gözünün sürmesi,
Ölürkene can vermesi,
Cümle iúten zor Allah’Õm. .XO$EGXOODK
Ben bu dünyadan usandÕm,
Cennetime gönder beni.
ùaúÕk yollara gidersem,
Geri çevir dönder beni.
SÕratÕn köprüsü ince,
Yürek titrer görünce,
Cennetin gülleri gonca,
Bülbül eyle kondur beni. .XO$EGXOODK
Sabah seher vakti bir kuzu meler,
Ahiretin korkusu sinemi deler,
øúallah Allah’Õm haberler salar,
DÕkÕl cennetime gel deyi deyi. .XO$EGXOODK




Kadir Mevlâ’m sa÷alt kalan yaramÕz,
Lokman’Õn lokmanÕ sen de÷il misin,
Bir gün dedin yeri gö÷ü yarattÕn,
Direksiz durduran sen de÷il misin?
Sen iyisin iyilerden iyiden,
Halketti úu âlemi yaratan,
El yetmez boy yetmez derin kuyudan.
Yusuf’u çÕkaran sen de÷il misin? (ÂúÕk HacÕ, 18)

.XO$EGXOlah, namaz kÕlmayanlara, nefsinin peúine düúenlere,
kötü insanlara, oruç yiyenlere, yaptÕklarÕnÕn ahirette tet tek
hesabÕnÕn sorulaca÷ÕnÕ söylemektedir: 
Hele beynamazlÕk o kadar kötü,
Ne farzÕnÕ kÕlar ne de sünneti,
Onlar mahúer günü arar cenneti,
Cenneti bulmasÕ güman efendim. .XO$EGXOODK 

'LQLNRQXOXGi÷er türküler aúa÷Õda numaralandÕrÕlmÕútÕr. 
.XO$EGXOODK

         YH 
türküler.

ÂúÕk HacÕ

1. ve 18. türküler.

ÂúÕk Hasan

6. türkü.

ÂúÕk Ali




'LOHNve østekTürküleri
.1. østek
.1.1. Muhtelif ùahsiyetlerden østeN Çevrede bulunan
tanÕnmÕú kiúilerden, bürokratlardan veya zengin kiúilerden
birúeyler istemek maksadÕyla söylenmiúolan türkülerdir. 





CeylanlÕ köyü âúÕklarÕ fakir kiúiler olduklarÕndan dertlerini,
ekonomik yönden durumu iyi olanlara türkü söyleyerek anlatmÕú
ve bunun karúÕlÕ÷Õ olarak onlardan yardÕm görmüútür:

Senin yüreklerin yuka,
Yoksullara ver sadaka,
Gece gündüz yalvar Hakk’a,
Sevgili HacÕ Duran’Õm.
Beyti dolandÕrdÕ beni,
Unutmam o tatlÕ günü,
Demir Polat gibi dini,
Sevgili HacÕ Duran’Õm. .XO$EGXOODK
Sürünerek geldim haki bayÕna,
Duydum bir iú düúmüú baúa Mahmut Bey.
Her nere gidersen hükmün varolsun,
Hükmeyle gökteki kuúa Mahmut Bey.
Her sabah daranda meclis kurulur,
Efendim gününden devran sürülür,
Emreylesen her iú görülür,
Sözlerin geçiyor taúa Mahmut Bey. (ÂúÕk HacÕ, 14)

CanÕmÕ yoluna feda eylerim,
Kurtarsana beni bu davadan efendim.
Ne gündüzüm gündüz ne gecem gece,
Halleri periúan yârdan efendim.
Güleçtir yüzlerin ay gibi parlar,
Gelmez mi elinden böylesi karlar,
Eyle bir iyilik yattÕ÷Õn yerler,
Deryaya gark olun nurdan efendim. (ÂúÕk Hasan, 13)
Sana bir arzum var Hüseyin Efendi,
Lütfen bu iúimi bitir efendim.
Mevlâ’m seni her muraza yetirsin,
Beni de muraza yetir efendim.




ùereflisin cümle âlem yanÕnda,
Atan, deden incimesin sininde,
YarÕn mahúer günü Hak divanÕnda,
AltÕn köúk üstüne otur efendim. (ÂúÕk Ali, 15)
Emrettiniz geldim hapishaneye,
Çok incitmen beni n’olur Beylerim.
AslÕnÕz nesliniz kökünüz belli,
ùükür merhameti bilir Beylerim. (ÂúÕk Ali, 7)
Sana bir arzum var Hüseyin Efendi,
Lütfen bu iúimi bitir efendim.
Mevlâ’m seni her muraza yetirsin,
Beni de muraza yetir efendim. (ÂúÕk Ali, 15)
Benden selam söyle Hoca Efendiye,
øntizâr eyleme bizlere Hocam.
Garip elde namazÕmÕ kÕlarÕm,
Ben dua eylerim sizlere Hocam. (ÂúÕk Ali, 22)
Reúat Bey’im sana bir dile÷im var,
Bize do÷ru uzat kollarÕnÕzÕ.
Ben bu iúten zarar ziyan görüyom,
Ben size anlattÕm hallerimizi. (Kul Abdullah, 40)

CeylanlÕ köyü âúÕklarÕnÕn 1850 yÕllarda hayat standardÕ fakir
oldu÷u belirtilmektedir. Kendi ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayabilmek için
a÷alara beylere ve devlet dairelerinde sözsahibi olan kiúilere,
úiirler söyleyerek onlarÕn gönlünü hoú tutar ve karúÕlÕ÷Õnda para
veya iú alÕrlar. Bununla birlikte 1939 yÕlÕndan itibaren Hatay’Õn
milletvekilleri ve senatörlerinin yanÕna gidip köyün problemleriyle
de ilgilenmiúlerdir. ÂúÕk Ali GH eski senatörlerden Mustafa
Deliveli’nin yanÕna giderek köyün durumunu úu mÕsralarda
anlatmÕútÕr: 





Köyümüz CeylanlÕ derdimiz çoktur,
Ancak derdimize sen olun doktur,
Bize çap verdiniz suyumuz yoktur,
Çekti÷imiz ah-Õ zâr deyi geldim.(ÂúÕk Ali, 12)

.1.2. KÕz østemeCeylanlÕ köyünde kadÕn erkek iliúkileri
son derece katÕ olup haremlik selamlÕk esaslara dayanmaktadÕr.
Köyde dinledi÷imiz yaúlÕ ihtiyarlar, kÕz ve erke÷in sebepsiz yere
konuúsalar bile cezalandÕrÕlmasÕ gerekti÷ini ifade etmiúlerdir. Bu
cezalandÕrma biçiminin kurúunlanmaya kadar götürüldü÷ü ifade
edilmektedir. Bu iliúkilerin bazÕ dönemlerde yumuúadÕ÷Õ ancak
baraberinde bir kÕsÕm problemleri ortaya çÕkardÕ÷Õ bilinmektedir.
Nitekim 1900’lü yÕllarda, kadÕnerkek münasebetlerinin edep ve
ahlaka uymayacak ölçülere ulaútÕ÷Õ daLIDGHHGLOPHNWHGLU
Türkülerde derledi÷imiz âúÕklar 1900’lü yÕllarda yaúadÕklarÕ
için evlenme isteklerini hem âúÕk oldu÷u kÕzlara, hem de kÕzÕn
ailesine rahatça söylemiúlerdir. ÂúÕk HacÕ iste÷ini úu mÕsralarda
EHOLUWLU
ùu kÕzlardan birisin
Versen bana n’olur dezze
E÷er insafa gelirsen
Bu iúimiz olur dezze. (ÂúÕk HacÕ, 6)

Kul Abdullah, ÂúÕk HacÕ’yÕ kÕz istemek için gönderirken úu
mÕsralararÕ söyler: 
Çok selam söyle Suna’ma
Da’vet et kendin hanama
Git de yalvar kaynanama
Süpürge olurum yollarÕna. .XO$EGXOODK

Yine Kul Abdullah, ÂúÕk Ali’den bir baúka kÕz istemekte ve
ÂúÕk Ali’ye úu mÕsralarÕ söylemektedir: 





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

ÂúÕk Ali’nin söylemiú oldu÷u dizelerde CeylanlÕ köyünün
dü÷ün âdetlerini görmekteyiz: 
Çifte toy dü÷ün kurdular,
Milletin gönlün gördüler,
A÷Õr çeyizler verdiler,
Kiliminen halÕynan. (ÂúÕk Ali, 41)

 'LOHN ÂúÕk HacÕ, aya÷ÕnÕn kÕrÕlmasÕndan dolayÕ iú
yapamaz haldedir. Erken iyileúmesi için Allah’a dua etmektedir.
Zirâ iyileúti÷inde evin ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayacaktÕr. MÕsralarÕnda
çeúitli mucizeleri anlatarak Allah’tan medet ummaktadÕr: 

Kadir Mevlâ’m sa÷alt kalan yaramÕz,
Lokman’Õn lokman’Õ sen de÷il misin?
Bir gün, dedin yeri gö÷ü yarattÕn,
Direksiz durduran sen de÷il misin. (ÂúÕk HacÕ, 18)
Yerleri gökleri yaratan Allah,
Herkes murazÕna ermeyi ister.
Zalim hasretlik kar etti cana,
Garipler sÕlasÕn görmeyi ister. (ÂúÕk Hasan, 24)
Suna boylum yalvarÕyom,
Verse seni felek bana.
Günde yalvarÕyom Hakk’a,
Kabul olsa dilek bana. (ÂúÕk Ali, 4)








Di÷er dilek ve istek türküleri WDEORGD numaralarÕyla birlikte
verilmiútir
.XO
$EGXOODK

6., 17., 30., 36. ve 40. türküler.

ÂúÕk HacÕ

YHtürküler.

ÂúÕk
+DVDQ

YHtürküler.

ÂúÕk Ali

          YH 
türküler.


. Do÷al Afet
Akdeniz ikliminin bütün özelliklerini taúÕyan CeylanlÕ
köyünde kÕú aylarÕ sert geçmez. Ço÷unlukla kar ya÷sa bile kÕsa
zamanda erir. Köyün yaúlÕ kiúileri 1906 (H. 1326 ) yÕlÕnda ya÷mÕú
olan karÕ bugün bile anlatlmaktadÕr. ÂúÕk Hasan, köy halkÕ
tarafÕndan Arabistan olarak söylenen Amik OvasÕ’na ya÷an kardan
en fazla zarar gören kiúilerden biridir. Görmüú oldu÷u zararÕ úu
mÕsralardan anlamaktayÕz: 

Hep tüketti mallarÕnÕn malÕnÕ,
Ne yÕ÷ÕnÕ sattÕ ne de kÕlÕnÕ,
KÕrdÕ bütün fukaranÕn malÕnÕ,
Çok vakit do÷rulmaz bel Arabistan. (ÂúÕk Hasan, 1)
Karlar ya÷a ya÷a boylarÕ aútÕ,
Asi canavarlar hep eve düútü,
Nice hayvanlarÕn damarÕ geçti,
Gayet yanlÕú geldi yÕl Arabistan. (ÂúÕk Hasan, 1)

)DNLUOLN
ÂúÕklar, yaúadÕ÷Õ dönem itibariyle fakir ailelerdendirler. Hasta
olduklarÕnda doktora verecek paralarÕ yoktur. Kul Abdullah,
kendisini úehre götüren minibüs úoförüne bile ücreti türkü
söyleyerek ödemektedir. 




'RNWRUD PXD\HQH ROPD\D JLGHQ .XO $EGXOODK SDUD
ödeyemeyecek durumda oldu÷u için, úu mÕsralarÕ söyler: 

Zenginin devesi çölde yayÕlÕr
Ünün úanÕn her tarafa duyulur
Fakiri kollamak zekat sayÕlÕr
øster bil ister bilme dokturum. .XO$EGXOODK 

Ö÷üt
CeylanlÕ âúÕklarÕ, zengin olan fakat kimseye faydasÕ olmayan
kiúilere ö÷üt vermiúlerdir. Bu ö÷üt içinde önemli olan, ahiretin
yollarÕnÕ úahÕslara anlatmaktÕr. Kul Abdullah’a göre ahiretin yolu,
kibirlenmemek, kimsenin kalbini kÕrmamak ve kötü söz
söylememeNWLU

øndir Ali’m gönlünü indir,
Gönlün havalanmÕú önüne kondur,
Ö÷üt nasihat eyle kalmasÕn candÕr,
Ahiretin yollarÕnÕ bellet kendine. (Kul Abdullah, 21)

Haram yemek, köy halkÕ tarafÕndan çok büyük günah olarak
görülür. Günah iúleyen kiúiye köy halkÕ tarafÕndan Hak yoluna
gidilmesi gerekti÷i anlatÕlÕr. Köy halkÕ zengin olan úahÕslarÕn da
fakirlere sadaka vermesini ister. Vermeyenleri ise ayÕplar:
Benim yüreklerim yuka,
Yoksullara ver sadaka,
Gece gündüz yalvar Hakk’a,
Sevgili HacÕ Duran’Õm. (Kul Abdullah, 17)
Heç bunu yapar mÕ ahiretin bilen,
Heç geri gelir mi bu kadar ölen,
Üstüne basarsan sokmaz mÕ yÕlan,
Rahat duranÕ sokmaz Kürto÷lu. (Kul Abdullah, 23)

ÂúÕk Ali, kendini fazla be÷enen ve malÕnÕn zekatÕnÕ vermeyen
köy muhtarÕna hacca gitmesini tavsiye etmektedir. Köy muhtarÕ
ÂúÕk Ali’ye göre bu kadar mal ve mülkü, milletvekillerini ve




senatörleri arkasÕna alarak kazanmÕútÕr. Köy muhtarÕndan fakir ve
IXNDUDya yardÕm istemesini úu mÕsralardan anlamaktayÕz: 

DanÕúmaya hocalara varsana,
El ba÷layÕp divanÕna dursana,
Vasiyetin sa÷lÕ÷Õnda versene,
SakÕn fukaraya acÕ Muhtar’Õm. (ÂúÕk Ali, 29)

ÂúÕk Hasan, köy halkÕnÕn dolandÕrÕcÕlardan sakÕnmasÕnÕ ve
GDKDGLNNDWOi olmasÕnÕ ö÷ütler: 

ùu o÷lana yazÕk oldu,
Bakmaz oldu iúe Halil.
Bir yalancÕ dolandÕrmÕú,
Emeklerin boúa Halil. (ÂúÕk Hasan, 21)

Yine ÂúÕk Hasan, fakir oldu÷unu etrafa duyuran ÂúÕk HacÕ’ya
ö÷üt verir. ÂúÕk HacÕ’nÕn hem fakir oldu÷unu hem de saza ve
çalgÕya (e÷lenceye) çok hevesli oldu÷unu söyler ve úu ö÷üdü verir: 

ÂúÕk Hasan burada durmuú,
Neçe aç karÕn doyurmuú,
ÇalgÕyÕ haram buyurmuú,
Heves etme saza HacÕ’m. (ÂúÕk Hasan, 20)

ÂúÕk HacÕ, sevdi÷i kiúiye yaptÕ÷Õ iúten dolayÕ piúman olaca÷ÕnÕ,
evlendikten sonra da bu evlili÷in hayÕr getirmeyece÷ini söyleyerek
ö÷üt verir: 
Ö÷üt verrim hatun kiúi
Sahilde olmaz yayla kuúu
Sennen bir çift hece taúÕ
Bile safsÕn anan úirin. (ÂúÕk Ali, 35)

12. Ölüm
ÂúÕklara göre, her insan yaptÕ÷ÕnÕn cezasÕnÕ da mükafatÕnÕ da
di÷er dünyada alÕr. øyilik yapmÕúsa 70 huri verilir; namaz kÕlmamÕú
ve kötülük yapmÕúsa cehennemde yapÕlÕr: 





Azma diye hocam bana darÕlÕr,
Mahúer günü binbir hesap sorulur,
Bir kiúiye yetmiú huri verilir,
O makamÕ bulmak biraz zoru var. .XO$EGXOODK

ÂúÕklar, sevdi÷i bir kiúinin ölümünü a÷Õtla da anlatmÕúlardÕr: 

Baksana benim halime,
Kör duman çöktü yoluma,
Ne mutlu böyle ölüme,
KarÕúmÕú cennet kuúuna. .XO$EGXOODK
Bir elma aldÕm elmadan,
Hemen a÷lattÕn gülmeden,
Güvey gelin olmadan,
Tez buldun ölümü Döne’m. (ÂúÕk HacÕ, 17)

6LWHP
Kul Abdullah, kendine ev yapmak için arsa istedi÷i köy
muhtarÕndan
arsayÕ
alamayÕnca
yergide
bulunmuútur.
Yergilerinde, köy muhtarÕnÕn üç defa arsa da÷ÕttÕ÷ÕnÕ ve her
defasÕnda da kendisine vermedi÷ini söyler. Köy muhtarÕnÕn
“Acaba bana bir kini mi var?” Giye düúünerek úu mÕsralarÕ
söylemiútir: 

Ben seni severdim yürekten candan,
BabanÕ mÕ öldürdüm ne isten benden,
Yollarda sorgu var sorarlar senden,
Ne imiú suçlarÕm sormaya geldim. .XO$EGXOODK 

YaúlÕ oldu÷u için kasabadan getirmiú oldu÷u eúyalarÕ
taúÕyamayan Kul Abdullah, eúyalarÕnÕ köye getirebilmesi için
komúusundan yük hayvanÕ ister. Vakkas adlÕ komúusu, yük
hayvanÕnÕ vermeyince úu mÕsralarÕ söyler:





Çok yarvaldÕm yükletmedin yükünü
NasÕl ödeúicin komúu hakkÕmÕ
Ben insan belledim eúúek bokunu
Dökülüp gidiyor yollara Vakkas. .XO$EGXOODK 

Yine ilçenin kaymakamlarÕndan medet uman ÂúÕk Ali,
umdu÷unu bulamayÕnca úu mÕsralarda intizârÕnÕ açÕkça
belirtmiútir: 

Ey sevgili Kaymakam’Õm,
Bana ne iú açtÕn Bey’im,
Yoksa beni unuttun mu?
Gaflete mi düútün Bey’im. (ÂúÕk Ali, 6)

ÂúÕk HacÕ, di÷er bir úiirinde Mevlâ’ya intizârÕnÕ úöyle
anlatmaktadÕr: 

Bana dert getirdin ellere mÕraz,
Kadir Mevlâ’m ancak bana mÕ garaz,
UstayÕdÕk deyi laf attÕk biraz,
Kimseye bir laf atamaz oldum. (ÂúÕk HacÕ,  
Hiç tükenmez senin lütfun keremin,
YÕramaz baúÕmdan derdin veremin,
Yoksa beni söyletmek mi meramÕn,
Bilmiyom hevesin neyime felek. (ÂúÕk HacÕ, 10)

ÂúÕk Ali, fitne ve fesata düúmüú olan insanlardan úikayetçidir.
Araya bu fitne ve fesatÕ sokan kiúiler, ÂúÕk Ali ile Çirkin A÷a’nÕn
arasÕnÕ açmÕú; Çirkin A÷a da âúÕ÷Õn isteklerini vermemiútir. Bunun
üzerine ÂúÕk Ali, derdini köyün hocasÕna anlatmÕútÕr: 
Çirkin A÷a ile beni çattÕlar,
Birkaç kahpe dölü fesat kattÕlar,
Koyu yo÷urt iken ayran yaptÕlar,
YayÕklara koyup yaydÕlar beni. (ÂúÕk Ali, 5)

Kul Abdullah, yalancÕ ve hÕrsÕzlara úu mÕsralarda intizârÕnÕ
belirtmiútir: 




AldÕca÷Õn sattÕ÷Õndan pahalÕ,
Gayattan periúan fakirin halÕ,
Ölü satÕlÕr mÕ Allah’Õn kulu,
SattÕ÷Õn söylenir diller içinde. .XO$EGXOODK

 ÂúÕk Ali, âúÕk oldu÷u köyün güzelinden çok cefa çekti÷ini
söylemektedir. 
Sevda derler yara aman dedirir,
Zehir olsa ekmek ile yedirir,
O sözünü duyan itler kudurur,
Yeter kalan ettice÷in kÕz bana. (ÂúÕk Ali, 3)

. KarúÕlÕklÕ Türküler
øki kiúinin karúÕlÕklÕ olarak belli bir konu üzerinde söyledi÷i
türkülerdir. Genellikle e÷lenceli ve hafif konulu bu türkülere halk
hikayelerinde sÕkça rastlanÕlmaktadÕr. 
Köy âúÕklarÕ, âúÕklar úenli÷ine katÕlmadÕklarÕ gibi, usta çÕrak
iliúÕkisi içinde de yetiúmemiútir. AtÕúmalarÕ kendi hayallerinde
canlandÕrdÕklarÕ muhtelif kiúilerle olmaktadÕr. ÂúÕk HacÕ, sevgili
ve úÕh ile; Kul Abdullah ÂúÕk Mehmet ile hayali olarak
atÕúmaktadÕr. Bu atÕúmalarÕn cevabÕ bazen olmamaktadÕr.
Kendisini dinî bakÕmdan iyi yetiútiren Kul Abdullah, karúÕsÕndaki
kiúiye türkü söyleyerek sormuú oldu÷u sorunun cevabÕ yoktur.

Türlü çiçek gelir arÕ burnunda,
Peygamberlik yazÕlÕydÕ alnÕnda,
øbadet yapardÕ balÕk karnÕnda,
Kimdi üstadÕm bilin mi bunu? .XO$EGXOODK 

CeylanlÕ köyü âúÕklarÕndan Kul Abdullah ve ÂúÕk HacÕ’da

karúÕlÕklÕ atÕúma úeklinde söyledikleri türküler úunlardÕr 



Verdi÷imiz bu örnekler aslÕnda âúÕk karúÕlaúmalarÕna benzememektedir. Zaten
CeylanlÕ köyünde çok güçlü bir âúÕklÕk gelene÷i oldu÷unu düúünmüyoruz. Kaynak





.XO$EGXOODK

Allah’Õn buyru÷u namaz
KÕlmazsa olur beynamaz
Gelinlerim donum yumaz
Ben yudurrum kÕzlarÕma

ÂúÕk HacÕ

Güzellere úirin gelir sözlerim
Sizi gördüm tutmaz oldu dizlerim
Çoktan beri esir idi gözlerim
øki güzel rastgeldi gözüme

.XO$EGXOODK

Gel dersen hemen gelirim
Belki eniúten olurum
østersen o÷lum olurum
Müúteriyim kÕzlarÕna


CeylanlÕ köyünde, âúÕklÕk gelene÷ini sürdüren di÷er
úehirlerdeki gibi karúÕlÕklÕ atÕúmalarÕ tam olarak görememekteyiz.
Bu da derlemesini yaptÕ÷ÕmÕz köyde köyde gelene÷in bitti÷ini
göstermektedir.

Di÷er karúÕlÕklÕ türküler
.XO$EGXOODK

44. türkü.

ÂúÕk HacÕ

YHtürküler.


. YaúlÕlÕk
CeylanlÕ halkÕnÕn gençlikleri de, yaúlÕlÕklarÕ da aynÕ yörede
geçer. ùehirle ba÷lantÕsÕ ticaret dÕúÕnda yok gibidir. Bu sebeple
KÕrÕkhan’da, CeylanlÕ köyüDKDOLVLQH“Da÷lÕ”GHQLOPHNWHGLU
Köy âúÕklarÕ, hayatlarÕnÕn büyük bölümünü köyde
geçirdiklerinden ve yaúlÕlÕklarÕnda yapacak iúleri olmadÕ÷Õndan
geçen günlerin bitmemesinden úikayetçidirler. Yine âúÕklar,
gençliklerinin sefasÕnÕ sürmediklerinden de yakÕnmaktadÕrlar: 
kiúiler sözlü olarak bu úiirleri karúÕlaúma adÕ altÕnda verince eklemek durumunda
kaldÕk.






ùu yalan dünyada candan usandÕm,
Kadir Mevlâ’m hayÕr getir sonunu.
Gelip geçmez kara günden usandÕm.
Süremedim úu gençli÷in ça÷ÕnÕ. (ÂúÕk Hasan, 34)

Kul Abdullah, ihtiyarlÕk ça÷larÕnda kasabadan getirmiú oldu÷u
eúyalarÕ, eve kadar taúÕyamayaca÷ÕnÕ anlayÕnca köy minibüsü
kullanan Osman adlÕ úoförden, eúyalarÕ eve kadar götürmesini
ister. Fakat bu iste÷i sonuçsuz kalÕnca yardÕm yapanÕn cennete
gidece÷ini, yapmayanÕn da cehennemde ynaca÷ÕnÕ söyler: 
Gençlik vatti olsa etmem minneti,
øhtiyarlÕk gardaú gayetten kötü,
Kazanmak istersen sen o cenneti,
Melhem sürmelisin yaraya Osman. .XO$EGXOODK 

4.3. TÜRKÜLERøN YAPISAL øNCELEMESø
Türkünün úekil yapÕsÕ nasÕl olursa olsun, önemli olan ezgisidir.
Çünkü, müzik cümlesi, bazÕ türkülerde úekli zorlamaktadÕr. 

Bir fendinen geldi geçti peh peh peh
Kiziro÷lu Mustafa Bey hey hey hey
29
HÕúmÕ da÷Õ deldi geçti.

YukarÕdaki türkü mÕsralarÕnda görüldü÷ü gibi “peh peh peh”
ve “hey hey hey” gibi sözler úiirin úeklini de÷iútirmektedir.
%XQXQOD ELUOLNWH “aney, of, aman, tama, aslanÕm, bre…” JLEL
sözler uzun havalarda sÕkça gördü÷ümüz ve úiirin úeklini
de÷iútiren sözlerdir. Ancak uzun havalarÕn cinsini belirlemede, söz
NRQXsu nidalar önemlidir. 
Divan, KayabaúÕ, Maya, Çukurova, Garip, Kerem, Müstezat,
Aydos, E÷in, Türkmani vb. türkülerde farklÕ nidalar kullanÕlÕr.
Derlemesini yapmÕú oldu÷umuz CeylanlÕ yöresindeki türküler


(lçin, ùükrü  Halk EdebiyatÕna Giriú, Ankara: Akça÷,V





bentleri dört mÕsralÕ olan türkülerdir. Bu türküleri NDIL\HYHYH]LQ
olarak inceleyece÷iz: 
.1. Kafiye ùemasÕna Göre
CeylanlÕ yöresi türkülerinin kafiye diziliúi koúma úeklindedir.
 Diziliúi “abcb, dddb” 6HUEHVW .DIL\H ùHNOLQGH
2ODQODU
.XO
 
$EGXOODK 35., 36., 37., 38., 40., 41., 42. ve 43. türküler.
ÂúÕk
HacÕ


          
türküler.

ÂúÕk
+DVDQ



31., 32. ve 33. türküler.

ÂúÕk Ali



YH
43. türküler.


Benim kardeú bu sahadan göç etti,-a
Yüre÷imde gizli gizli sÕrrÕ var,-b
Hakk’a teslim oldu Kadir Gecesi,-c
UmarÕm ki o cennette yeri var,-b
Yârdan mÕ ayrÕldÕn ötüp gidersin,-a
Benim de yarimi görün turnalar.-b
Bir mektup yazayÕm sÕlaya do÷ru,-c
Götürür o yare verin turnalar.-b
Ötüp gider klavuzlar seçilmiú,-d
Siyah zülfün mâh yüzüne saçÕlmÕú,-d
Girin dost ba÷Õna neler açÕlmÕú, d
Tomurcuk güllerin derin turnalar.-b (ÂúÕk HacÕ, 20)




Kadir Mevla’m a÷ yarÕnan kavlimiz,-a
Bizi güle güle bayrama çÕkar.-b
Giyinmiú kuúanmÕú bir kara gözlü,-c
SallanÕr karúÕmda seyrana çÕkar.-b
Suya gelmiú destisin doldurur,-d
Gören yi÷itlerin benzini soldurur,-d
Yel estikçe zülüflerin kaldÕrÕr,-d
AyrÕlÕr gerdandan bir yana çÕkar.-b (ÂúÕk Hasan, 8)
Suna boylum darÕlÕyon,-a
Sana neler dedim dilber.-b
Ben sözüm geri aldÕm,-c
Ceplerime koydum dilber.-b
Biz hanedan o÷luyuduk,-d
Hem bahçeli ba÷lÕyÕdÕk,-d
Evvel eski köylüyüdük,-d
ùimdi iúim yudum dilber.-b (ÂúÕk Ali, 10)

Diziliúi“aaab, cccb”'üz .DIL\HùHNOLQGH2ODQODU
.XO$EGXOODK


        YH 
türküler.

ÂúÕk HacÕ



ÂúÕk Hasan

7., 9. ve 29. türküler.

ÂúÕk Ali

19., 25. ve 36. türküler.
Babam gelmiú iskan kurmuú buraya,-a
Sehap olmuú ücelere dereye,-a
Bahçe dikti bal yaptÕrdÕ arÕya,-a
Bu haberi sana vermeye geldim.-b





Üç sefer olarak arsa da÷ÕttÕm,-c
Üçünde de beni dÕúarÕ yittin,-c
Bilmem garez mi ettin yoksam unuttun,-c
Ne imiú suçlarÕm sormaya geldim.-b .XO$EGXOODK
Dünyada muradÕm yiyip içmeye,-a
Arap ata binip konup göçmeye,-a
Nan nimet yedirip oda açmaya,-a
Yaren yoldaú için hale yerginem.-b
Bir oda yaptÕrsam hep mermer taúlÕ,-c
Badeler içirsem zerfi gümüúlü,-c
Bir bahçe diktirsem türlü yemiúli,-c
ùakÕr bülbülleri güle yerginem.-b (ÂúÕk Hasan, 29)

 Diziliúi “abab, cccb” ÇDSUD] .DIL\H ùHNOLQGH
2ODQODU
.XO$EGXOODK

3. türkü

ÂúÕk HacÕ

2., 8., 9. ve 11. türküler.

ÂúÕk Hasan

34. ve 35. türküler.

ÂúÕk Ali

31. türkü.
Nice vefasÕz can için,-a
Can verdim yollarÕna ben.-b
Dostu görmedi÷im zaman,-a
BakardÕm mallarÕna ben.-b
AnasÕ yola gelmiyor,-c
SunasÕ halden bilmiyor,-c
Zahar perdeden almÕyor,-c
TokandÕm tellerine ben.- b (ÂúÕk HacÕ, 2)








ølk 'örtlü÷ü“aaba”Mani ùHNOLQGH2ODQODU
.XO$EGXOODK

YHtürküler.

ÂúÕk HacÕ

. türkü.

ÂúÕk Hasan



ÂúÕk Ali

3. türkü.
Gül Ahmet’im Gül Ahmet’im,-a
YamacÕma gel Ahmet’im,-a
Biraz muhabbet yapalÕm.-b
Ben söyleyim çal Ahmet’im.-a
Gençlikte gezdim süsünen,-c
ùimdi gezerim yasÕnan,-c
Elvan sedalÕ sesinen,-c
Bir bant doldur sal Ahmet’im. a .XO$EGXOODK


.2. Kafiye Türüne Göre
Kafiye, úiirde ahengi ve anlam zenginli÷ini sa÷lamak için,
dizelerin baúÕnda, ortasÕnda veya sonunda, esas alÕnan belli seslerle

WHVLV edilen ses benzerli÷idir.  CeylanlÕ âúÕklarÕ, türkülerinde
müzikaliteyi sa÷lamak için bazÕ hatalar dÕúÕnda, NDIL\H\HJHUHNHQ
önemi vermiúlerdir. E÷itim görmediklerinden kafiyeyi zayÕf
derecede kullanmÕúlardÕr. ÂúÕk úiirinde beú çeúit kafiye vardÕr.

%XQODU Çeyrek, yarÕm, tam, zengin ve cinaslÕ kafiyedir. 
øncelemesini yaptÕ÷ÕmÕz âúÕklar, bu beú kafiyenin içinde en fazla
yarÕm kafiyeyi kullanmÕútÕr. YarÕm kafiyenin sÕkça görüldü÷ü
úiirlerinde tam, zengin ve kafiyeler içerisinde yer alan tunç
kafiyeyi de görmek mümkündür.Birçok kitapta, tunç kafiye her ne
kadar zengin kafiyenin içinde yer almasÕ gerekti÷i söylense de bu
kafiye türünün tam kafiye içerisinde yer almasÕ gerekti÷ini
düúünmekteyim.


.D\D, Do÷an(2014), Türk Halk EdebiyatÕ KavramlarÕ ve Terimleri Sözlü÷ü, III.
BaskÕ, Akça÷ YayÕnlarÕ, Ankara, s. 429.
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Çeyrek .DIL\H: ÇÕkaklarÕ birbirine yakÕn olan seslerle
PHydana getirilen kafiyedir. Bunlar aynÕ ses olmamakla beraber
çÕkaklarÕ birbirine yakÕn olan seslerle yapÕlmÕú olan kafiyelere,
maalesef bugüne kadar isim bverilememiútir. Bunlar, “ç-ú”, n-lr”, ÷-v”, “p-t”… gibi sesler olup, önceleri ya kafiye olarak
görüúlmemiú, ya da yarÕm kafiye olarak düúünülmüútür. Halbuki
bu sesler yarÕm kafiyeden daha zayÕf oldu÷u için “çeyrek kafiye”

olarak adlandÕrÕlabilir. 
Her dört âúÕk da birbirine yakÕn olan seslerden kafiye yapmD\D
çalÕúmÕútÕr. Biz bunlara çeyrek kafiye dL\RUX] ÂúÕklarÕn
türkülerinde úu örnekler verilebilir:
Dibini göremen bu kuyu derin,
Sa÷ olsaydÕ darÕlÕrdÕ pederin,
Seni baúkanlÕ÷a úikayet ederim,
ùeytan sokulmasÕn araya Osman. .XO$EGXOODK

Türkülerde bazen de rediflerde bu ses benzerli÷ine
UDVWlamaktayÕz. YukarÕdaki türküde “derin” kelimesi isim
kökenlidir ve ek almamÕútÕr. Daha sonra gelen “peder-in”NHOLPHVL
YHRQGDQVRQUDJHOHQ“eder-im”kelimesi ile kafiye oluúturulmak
istenmiútir. “m,n” benzerli÷ini redife dahil edersek, “derin”
kelimesi karúÕmÕza çÕkmaktasÕr. Bu da âúÕ÷Õn kafiye ve redif
yönünden çok iyi olmadÕ÷Õ düúüncesini akla getirmektedir. Bu
dörtlükte kafiyeyi bulmak mümkün de÷ildir. Sadece âúÕk “er”
VHVOHUL\OH WDP NDIL\H “in,im” VHVOHUL LOH GH UHGLI \DSPD\D
çalÕúmÕútÕr dL\HELOLUL]
KÕzlar toplanÕp geliyor,
Biri yüzüme bakÕyor,
Sonra gene el alÕyor,
Versen birin n’olur dezze. (ÂúÕk HacÕ, 6)

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



DJHV





ùekerinen kaymak yerler,
DurmayÕp söylüyor diller,
Bana ÂúÕk HacÕ derler,
HatÕr gönül bilir dezze. (ÂúÕk HacÕ, 6)
YukarÕdaki dörtlükte “r - l”sesiyle çeyrek kafiye yapÕlmÕútÕr.
YÕlda gelir dü÷ün bayram,
El yer içer eyler seyran,
Yoksullara bir tas ayran,
Veremezler ölün için. (ÂúÕk +DVDQ
“m – n” VHVL

Mevlâ’m nasip etsin böyle iúleri,
Cennette giymeli altÕn taçlarÕ,
DolanÕ dolanÕ altÕn taçlarÕ,
Her kadim baúÕna konsun efendim. (ÂúÕk Ali, 12)
“ç - ú”sesi ile çeyrek kafiye yapÕlmÕútÕr.

7DP.DIL\H Sesbenzerli÷i iki sese dayanÕyorsa tam,
ikiden fazla ise zengin kafiyeyi oluúturur. “ng”, “nç”, “rk”
örne÷inde oldu÷u gibi iki sessiz kelime veya “â”VHVLJLELLQFHOWPH
bulunan sesler tam kafiye olarak de÷erlendirilir. ÂúÕklar, bazÕ
úiirlerinde tam ve zenginkafiyeye yer vermiútir: 
Ne var bize nasibeyle cenneti,
Sen halk ettin içindeki ziyneti,
YalvarÕyom sana edem mihneti,
Merhamet vicdanÕn bol deyi deyi. .XO$EGXOODK

YukarÕdaki dörtlükte “cennet, ziynet ve mihnet”NHOLPHOHULQGH
EXOXQDQ“-et”VHVOHULWDPNDIL\H“-i”VHVLLVHUHGLIWLU

 =HQJLQ .DIL\H En az üç ses benzerli÷i olan kafiye
türlerine denir. Birbirine benzeyen seslerin sÕralanÕúÕnda herhangi
bir kural yoktur. Benzer ses sayÕsÕ üçü geçince uyumda




zenginleúme derecesi artmaktadÕr. Bir ünlü ve bir ünsüz harften
oluútu÷u halde ünlü harfin üzerinde uzatma iúareti varsa bu
kafiyeler de zengin kafiye sayÕlÕr. Çünkü üzerinde uzatma iúareti
bulunan “â, û, î” sesleri iki kÕsa ses kabul edilir. CeylanlÕ
aúÕklarÕnda zengin kafiye örnekleri úunlardÕr:
Ya hurisin yada melek,
Seni bana verse felek,
øsmim Ali labÕm Kulak,
Güle benzer adÕm dilber. (ÂúÕk Ali, 10 
“lek”]HQJLQNDIL\H

Dertler dermanÕn arar,
Bu sevdana kem söz yarar,
Avratlar anÕndan yÕrar,
Varmaz Fatma Eúe Halil. (ÂúÕk Hasan, 
“arar” kelimelerinde hem zengin, hem de tunç kafiye
bulunmaktadÕr.

 YarÕm Kafiye: øster ünlü, ister ünsüz, tek ses
benzerli÷ine dayanan kafiyedir. Kafiyesi yarÕm olan türkülerden
bazÕlarÕ: 
ùu Yemen’den mektup gelmiú,
Dedilerki Arif ölmüú,
Pederine ayan olmuú,
Kara kuru döúlü Arif. (ÂúÕk Hasan, 2)

“gel, öl, ol” VHVOHULQGH “l” sesi yarÕm kafiye; “miú/-muú-/-miú”
HNLLVHUHGLIWLU
Ben ne ederim dar mezara varÕnca,
Ödüm patlar saptÕrmayÕ görünce,
Münker Nekir sualini sorunca,
KÕlç çÕkarmalÕ cellat kendine. .XO$EGXOODK 
“var, gör, sor”VHVOHULQGH“r”sesi yarÕm kafiye; “-Õnca”HNLLVH
UHGLIWLU




ÇÕkan alayÕn baúÕna
KÕlÕç kuúanÕn peúine
Müúir karÕúmaz iúine
Emretti÷in zaman beyim. (ÂúÕk Ali , 6)
“baú, peú, iú”VHVOHULQGH“ú”sesi yarÕm kafiye; “-Õna”HNLUHGLIWLU

ÂúÕk Hasan ve ÂúÕk HacÕ’nÕn, türkülerinde tunç kafiyeye
rastlamaktayÕz: 
Melek iken hÕúmeyleyip úaúÕran,
AúkÕn dalgalarÕn boydan aúÕran,
Hasta edip tenine kurtlar düúüren,
Eyyüb’ü sa÷altan sen de÷ilmisin. (ÂúÕk HacÕ, 18)
“úaúÕran”YH“aúÕran”kelimelerinde tunç kafiye vardÕr.
4.3.3. Hece SayÕsÕ/Vezin ve DuraklarÕna Göre Türküler
+HFH6ayÕsÕ 11’li ( 6+YH\D 2ODQODU
.XO$EGXOODK



34., 38., 39., 40., ve 42. türküler.

ÂúÕk HacÕ


YH. türküler.

ÂúÕk Hasan


ve 35. türküler.

ÂúÕk Ali


YH
40. türküler.

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




Na-sÕl ay-rÕ-la-yÕm / el-le-ri-miz-den, (6+5)
Bes-le-dim bü-yüt-tüm / naz-lÕ yar kal-dÕ, (6+5)
E-sir-ge-sin gay-ri / bi-zi Ya-ra-dan, (6+5)
Kav-li-miz bir i-di / söz-lü yâr ka-ldÕ. (6+5) (ÂúÕk HacÕ, 13)
Bir di-lek di-ler-sen / ka-dir Mev-lâ’dan, (6+5)
Â-úÕk-lar pi-ri-nin / aú-kÕn-dan is-te, (6+5)
Bu dün-ya-da / yâr sev-mek-se / mu-ra-dÕn,(4+4+3)
Gör be-nim ya-re-mi / aú-kÕn-dan is-te. (6+5) (ÂúÕk Hasan, 

+HFH6ayÕsÕ 8’li (5+3 veya 4+4)2ODQODU
.XO
$EGXOODK


ve 44. türküler.

ÂúÕk HacÕ

          YH 
Würkülerve karúÕlaúmalar.

ÂúÕk Hasan


28., 31., 32. ve 33. türküler.

ÂúÕk Ali


32., 34., 35., 39., 41. ve 43. türküler.

Yi-ne as-ker / top-la-nÕ-yor, (4+4)
Him-met sen-den / am-an Bey-im, (4+4)
Ya-kÕú-maz sen-in / úa-nÕ-na, (4+4)
Git-sem tü-men / tü-men Be-yim. (4+4) (ÂúÕk Hasan, 4)
Mah-sus gör-me-ye / ben gel-dim, (5+3)
ùu çu-kur-da / bir-sin Nay-le, (4+4)
Ben söy-le-rim / met-hi-ni-zi, (4+4)
El-ler gel-sin / gör-sün Na yle. (4+4) (ÂúÕk Ali, 30)

$\DNODUøslâm Ansiklopedisinde “ayak”Halk úiirinde
kafiye karúÕlÕ÷Õ olarak kullanÕlan bir terimdir. Halk úiirinde kafiye,
bazÕ yönleriyle divan úiirindeki kafiyeden ayrÕlÕr. Divan úiirinde
ise kafiye sayÕlmayan sesler halk úiirindHD\DNNDEXOHGLOPHNWHGLU




Burada kafiyeyi meydana getiren kelimelerin cinsine, yapÕsÕna,
seslerin ince veya kalÕn oluúuna bakÕlmaz. MÕsra sonlarÕnda son
sesin aynÕ ya da benzer olmasÕ, ayaklar arasÕnda kula÷a hoú gelen
hafif bir ses benzerli÷i bulunmasÕ bile halk úairi için yeterlidir:

“Geldim-aldÕm”, “baúÕm-gördüm”JLEL 
Saz úairlerinin deyiúme ve karúÕlaúmalarda kullandÕklarÕ
“kapanÕk ayak”denilen bir kafiye çeúidi daha vardÕr. Bunda ayak
yapÕlacak sözün bütün dilde sayÕsÕ dörtten fazla olmayan ve tam
kafiye teúkil eden kelimeler arasÕndan seçilmesine dikkat edilir.
Bahisli deyiúmelerde rakibi mat etmek için dar aya÷a
baúvuruldu÷u halde kapanÕk ayak tercih edilmez. Çünkü aslÕnda
dört tane olan bu kelimelerden ikisini birinci kiúi kullanÕnca son
ikisini de rakibi olan ikinci kiúi söyler. Gelene÷e göre en az üç
hâne olmasÕ gereken bir deyiúin tamamlanmasÕ için birinci kiúi
D\DN RODFDN YH\D D\Dk düúecek beúinci kelimeyi kendisi de
EXODPD] “AyÕldÕm”, “yayÕldÕm”, “sayÕldÕm” YH “bayÕldÕm”

kelimeleriyle yapÕlacak kafiyekapanÕk ayak için örnek olabilir 
Do÷an Kaya “ÂúÕk ùiirinde Ayakla ilgili Problemler”
makalesinde bu konuyu çok güzel açÕklamÕútÕr. Kaya “ayak”
kavramÕnÕ açÕklarken “ÂúÕk úiirinde genellikle ilk dörtlü÷ün ikinci
dizesinde baúlatÕlan bütün dörtlüklerin son dizelerinde yarÕm, tam,
zengin hatta cinaslÕ kafiyelerle vücuda getirilen yahut dizenin
tamamÕnda aynen tekrarlanan sözlerle oluúturulan ve dörtlüklerin
35
mihengi durumunda olan kafiyeye denildi÷ini”anlatmÕútÕr. Ayak
mÕsrasÕnda kafiyeli söz, ço÷unlukla “kafiye+redif” úeklinde
mÕsranÕn herhangi bir yerinde görülür. Nadiren de olsa mÕsra
VRQXQGD UHGLI ROPDGDQ VDGHFH NDIL\HQLQ EXOXQGX÷u örnekler de

yok de÷ildir.  CeylanlÕ âúÕklarÕndan birkaç örnek vermek
JHUHNLUVH



øslam Ansiklopedisi, C.4, s. 192.
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.D\D, Do÷an. (1999), “Halk ùiirinde Ayak ile ølgili Problemler”, Türklük Bilimi
AraútÕrmalarÕ, SayÕ 8, Sivas, s.4.
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Dinliyon mu sözümüzü,
Kan a÷lattÕ gözümüzü,
Gel deniúek özümüzü,
CanÕ cana kat sevdi÷im.
Büyük kÕz kalÕr mÕ bekar,
Her görmeye beni yakar,
Gonca gülden tatlÕ kokar,
Lavantaya bat sevdi÷im.

Dörtlüklerin son dizelerinde “bat, sat”NHOLPHOHULQGHEXOXQDQ
“-at” sesi yarÕm ayak olup aynÕ zaman da da döner ayak
úeklindedir, diyebiliriz.

Niçin geri döndermiyon yönünü,
Yakma ateúlere nazik canÕnÕ,
Nic’ettin sevdi÷im eski donunu,
SarÕ fistan yakÕúmÕyor kÕz sana.
Ne güzel yaratmÕú seni Yaradan,
Görmedim birkaç ay geçti aradan,
Bir fistan giymiúsin sarÕ haradan,
SarÕ fistan yakÕúmÕyor kÕz sana.
YukarÕdaki dizelerde bulunan ise nakarat WDP YH\D WHN D\DN
úeklindedir.











BEùøNCø BÖLÜM
ÂùIKLAR VE HAYATLARI


.8/$%'8//$+ " 
Abdullah Kulak, 1700 yÕllarÕnda Suriye sÕnÕrlarÕ dahilinde olan
“Münbiç” köyünden gelen bir Türkmen DLOHVLQLQ IHUGLGLU 
yÕlÕnda CeylanlÕ köyünde do÷muútur. 
Çocuklu÷unda, bulundu÷u köyde okul olmadÕ÷Õ için
okuyamayan ve babasÕ Köse Osman’Õn yanÕnda çiftçilik yapan
Abdullah Kulak, gençli÷ini de yine bu köyde geçirmiútir. Köy ve
civarÕnda av hayvanlarÕ çok oldu÷u için gençli÷ini avcÕlÕk ve bahçe
iúleriyle u÷raúarak geçiren âúÕk, yine o dönemlerde âúÕk oldu÷u bir
güzeli Payas’a kaçÕrmÕú, fakat úikayet üzerine dört gün hapis
yatmÕútÕr. Hapisten çÕktÕktan sonra kaçÕrdÕ÷Õ kÕzÕ unutarak,
Payas’ta gördü÷ü bir güzele âúÕk olmuú ve irticalen úu mÕsralarÕ
söylemiútir: 

Payas’ta bir güzel gördüm,
Sevilecek sÕralarÕ,
Bir ateú düútü yanÕyor,
ùu gönlümün çÕralarÕ.

Gam ve tasadan uzak olan ÂúÕk, ilk evlendi÷i eúinin ölümü
üzerine ikinci defa evlenir. økinci eúinden Durdu Mehmet adÕnÕ
verdikleri bir o÷lu olur. O÷lu halen Suudi Arabistan’da iúçi olarak
çalÕúmakta ve ailesine para göndermektedir. 
økinci eúi de öldükten sonra türkülerini yakÕn köylere ve
ilçelere de duyuran Abdullah Kulak’Õn sesi de güzel oldu÷u için
yakÕn çevreden hasta olanlar bile âúÕ÷Õn yanÕna gelip iyileúmek için
türkülerini dinlemiúlerdir. 
YaúadÕ÷Õ bölge, FransÕz hakimiyeti içinde on sekiz yÕl kaldÕ÷Õ
için çok eziyet çekmiú ve AraplarÕn da FransÕzlarÕ arkasÕna alarak


Kul Abdullah ile görüútü÷ümde 94 yaúÕnda idi ve artÕk konuúamayacak duruma
gelmiúti. Haftada üç gün yanÕna gider ve halini hatÕrÕnÕ sorardÕm. Aúa÷Õda
anlatÕlanlar Abdullah Kulak (Kul Abdullah)’Õn anlattÕklarÕdÕr.





baskÕlarÕnÕ artÕrmasÕ neticesinde halk, büyük zulüm görmüútür.
Kul Abdullah bu sÕkÕntÕlarÕ úöyle anlatmaktadÕr: 
“OsmanlÕ çok büyüktü. ùu andaki Türkiye’den on kat büyüktü.
Araplar, bir gün Harbiye NazÕrÕna saldÕrÕda bulundular. Harbiye
NazÕrÕ da astÕ÷Õ astÕk, kesti÷i kestik oldu÷u için bu saldÕrÕya
sinirlenir ve Arap úeyhinin o÷lunu astÕrÕr. Araplar da Harbiye
NazÕrÕna iftira atarak öç almak isterler. NazÕr bunu duyunca
AraplarÕn en büyü÷ünü hapse attÕrÕr. Birkaç kiúiyi de astÕrÕr.
Harbiye NazÕrÕndan kaçan AraplarÕn en büyü÷ü FransÕzlar’a
buyrun memlekte girin demiú. Araplar ve FransÕzlar memlekete
girip halka eziyet etmiúler.”
Kul Abdullah, FransÕz ve AraplarÕn gitmesi sonucu Hatay’Õn
kurtulmasÕndan sonra iki defa hacca gitmiútir. 
Halen 94 yaúÕnda olan Kul Abdullah, CeylanlÕ köyünde üçüncü
eúi ile birlikte oturmakta, yazÕn Alan ve Eúmiúek yaylasÕna
çÕkmaktadÕr. 



2. ÂùIK HACI  
Andiler sülalesine mensup olan Mustafa ùahan, 1879 yÕlÕnda
KÕrÕkhan’Õn CeylanlÕ köyünde do÷muútur. 
Askerlik yaúÕna gelene kadar, ailesiyle birlikte hayvancÕlÕk ve
çiftçilik gelene÷ini sürdüren ÂúÕk HacÕ’ya I. Dünya SavaúÕ
sÕrasÕnda Haleb’e gitmesi ve orada Türk birlikleriyle birlikte
“Alman E÷itimi” görmesi gerekti÷i tebli÷ edilir. Haleb’e
gitti÷inde “Haleb østihkam Bölü÷ü” nün Trakya’ya gitti÷ini
ö÷rendikten sonra kendisi de arkadaúlarÕ ile birlikte østanbul’a
JLWPH\HNDUDUYHULU<ROGDDUNDdaúlarÕ ve Payas’ta bulunan ve bir
eúkiya reisi olan Papa’nÕn o÷lu, ÂúÕk HacÕ’ya gitti÷i yoldan
dönmesini ve eúkiyalÕk yapmasÕnÕ tavsiye eder. ÂúÕk HacÕ bu
sözlere aldÕrmaz ve yoluna devam ederek Gelibolu’ya ba÷lÕ olan
istihkam bölü÷üne gider. 



 Derlemeyi yaptÕ÷Õm 1994 yÕlÕnda, ÂúÕk HacÕ’yÕ az çok tanÕyan, köyün yaúlÕ,
kaynak kiúileridir. AynÕ durum ÂúÕk Hasan ve ÂúÕk Ali için de geçerlidir.





*HOLEROX YH ArÕburnu’nda øngilizlere karúÕ dokuz ay, gece
gündüz savaúÕr. Bu savaú bittikten sonra, askerler memleketlerine
gönderilmek üzre serbest bÕrakÕlÕr. Silah arkadaúlarÕ ile birlikte
memleketlerine gidecek paralarÕ olmadÕ÷Õ için Gelibolu’nun
(GHOKDQ $GLOKDQ  köyünde bir süre kalmak ve para kazanÕp
köylerine gitmek isterler. Bu sebeple, önce köy muhtarÕna gidip
NDODFDN\HULVWHUOHU.HQGLOHULQHHYYHULOLU
Edelhan’da görmüú oldu÷u Saâdet adÕndaki bir dul bayanla
imam nikahÕ yapar. AltÕ ay nikahlÕ kaldÕktan sonra Saâdet’e haber
YHUPHGHQPHPOHNHWLRODQCeylanlÕ köyüne gider. Köyde bir süre
ata mesle÷i olan çiftçilik yapar. Çiftçili÷i bÕrkarak kÕsa bir süre de
kömürcülük yapar. 
Kömürcülü÷ü de baúaramayÕp çetecilik yapmaya karar verir.
Köyde bilinen eúkiya reisi, Mehmet A÷a’ya katÕlÕr. EúkiyalÕktan
da vazgeçince kendi köyünden Emine adÕndaki bir bayanla evlenir.
Hasan, Mehmet, Kemal, Hüseyin ve Zeynep adlarÕnÕ taúÕyan dört
erkek, bir kÕz evladÕ olur. Eúi, ÂúÕk HacÕ’nÕn sa÷lÕ÷Õnda vefat
etmiú; çocuklarÕ hayattadÕr. 
Köyde boú geçen günler içerisinde dü÷ünlerin baúdavetlisidir.
Her dü÷üne gelen ÂúÕk HacÕ, kÕna gecelerinde ve dü÷ün halayÕnda
türküler söyler ve gaçimini böylece sa÷lamaya çalÕúÕr. 
Dü÷ünlerde türkü söylemeyi bÕraktÕktan sonra haca gider ve
hacÕ olur. 
Hatay Türkiye’ye katÕldÕktan sonra ùahan soyadÕnÕ alan HacÕ,
MayÕs 1972’de CeylanlÕ’da vefat etmiútir. Kuvvetli bir halk úairi
olan âúÕk, KÕrÕkhan, Hassa, Belen çevresi ile tüm da÷ köylerinde
çok iyi tanÕnan ve Karacao÷lan tarzÕnÕ kullanÕúÕyla dikkati çeken
bir úairdir. 

5.3. ÂùIK HASAN (1865 
ÂúÕk Hasan, Suriye’nin Bumbuú köyüQGHQ JHOHQ ELU DLOHQLQ
o÷ludur. BabasÕ Köse Osman’dÕr. 
ÂúÕk Hasan, küçük yaúlarÕnda ailesiyle birlikte ba÷ ve bahçe
iúleriyle u÷raúmÕú; genç yaúÕna geldi÷inde CeylanlÕ köyünün




ortasÕndan geçen çayÕn üzerine ilk de÷irmeni, bir Kürt arkadaúÕyla
birlikte kurmuútur. 
Askerlik yaúÕ geldi÷inde kendisini askere ça÷ÕrÕrlar. ÇamsarÕ
köyünde bulunan ve Alay Emini adÕnÕ verdikleri bir komutana, iki
kardeúinin de askerde iken öldü÷ünü úiir söyleyerek belirtir. Bu
úiiri Mustafa ùevki Paúa duyar. Mustafa ùevki Paúa, kardeúlerinin
nerelerde öldü÷ünü sorunca âúÕk da birinin Yemen’de di÷erinin GH
Selanik’te öldü÷ünü söyler. Bunun üzerine Paúa “ortalÕkta fazla
gözükme”der. Böylece ÂúÕk Hasan, askerli÷ini yapmaz. 
Geçimini av yaparak sa÷layan ÂúÕk Hasan, ayrÕca köselenin
hammaddesi olan a÷açlarÕ toplayÕp tüccarlara da satarak bir miktar
SDUDELULNtirmiú ve bu parayla da ba÷ bahçe almÕútÕr. 
AdÕnÕ tesbit edemedi÷imiz bir bayanla evlenmiú ve beú çocu÷u
olmuútur. ÇocuklarÕn adlarÕ sÕrasÕyla úöyledir: Ali, Mehmet,
Mustafa, Ahmet ve Emine. KÕrk yaúÕnda ölmüútür. 

4. ÂùIK ALø (1897 
ÂúÕk Ali, ÂúÕk Hasan’Õn o÷ludur. Çocuklu÷unda ba÷ ve bahçe
iúleriyle u÷raúmÕú; gençli÷inde ise babasÕndan kalan de÷irmeni
çalÕútÕrmÕútÕr. De÷irmen iúi ile birlikte karasaban yapÕp halka
satarak geçimini sa÷lamÕútÕr. 
Köye gelen zengin kiúilerin aradÕ÷Õ baú kiúi olan ÂúÕk Ali,
onlara türküler söylemiú ve övgü almÕútÕr. 
Seksen üç yaúÕnda ölen ÂúÕk Ali’nin Hasan, Mehmet, Halil,
Mustafa, Miktat, Senem, Fatma adlerÕnda beú erkek, iki kÕzÕ
olmuútur. 










$/7,1&,BÖLÜM
.$<1$./$59(0$/=(0(/(5

6. 1. METøNLERøN DERLENMESøNDETAKøP EDøLEN
<2/
CeylanlÕ köyünde derledi÷imiz türküler sözlü kaynaklardan
alÕnmÕútÕr. Takip edilen yolu úöyle sÕralayabiliriz: 
1. Kaynak kiúilerin isimleri tesbit edildi. 
2. ÂúÕklar içerisinde hala yaúamakta olan 95 yaúÕndaki
Abdullah Kulak’la görüúüldü ve kendisine ait olan türküler sözlü
olarak alÕndÕ. 
3. Di÷er âúÕklar vefat etmiú oldu÷u için o÷lu ve torunlarÕ ile
iliúki kurarak hafÕzalarÕnda yaúayan türküler ve hayat hikayeleri
dinlenip teyp kasetine alÕndÕ. 
4. Kaynak kiúilerden ÂúÕk HacÕ’nÕn torunu olan HacÕ ùahan ile
birlikte köyün ve derleme yaptÕ÷ÕmÕz âúÕklarÕn ailelerinin resmi
çekildi. 
 CeylanlÕ köyünde söylenmiú olan türküleri yakÕn köylere
gitti÷i zaman söyleyen Hüseyin AkÕn’dan bu türküler tekrar
dinlendi ve kasete alÕndÕ. 

.$<1$.KøùøLER: 
CeylanlÕ köyünde 10 kiúiden WRSODPDGHWtürkü derledik.
Di÷er 14 türkü ise derleme yaptÕ÷ÕmÕz köyde ikamet eden kiúilerin
elinde bulunan yazÕlÕ cönklerden tamamladÕk. BunlarÕn kimlikleri
aúa÷Õdaki cetvelde gösterilmiútir:







AdÕ
SoyadÕ

'o÷um Mesle÷i Ö÷renimi 'o÷um
7DULKL
<HUL

7RSODQDQ
0DO]HPH
$GHGL

$EGXOODK 
DükancÕ

Çiftçi

2UWDRNXO

CeylanlÕ 

$EGXOODK 
.XODN

Çiftçi



CeylanlÕ  

HacÕ
ùahan



Çiftçi

ølkokul

CeylanlÕ 

+DOLP
%HEHN



Çiftçi

ølkokul

CeylanlÕ  

+DVDQ
ÂúÕk 



Çiftçi



CeylanlÕ  

0HKPHW
ùahan



Çiftçi



CeylanlÕ  

Hüseyin
AkÕn



Çiftçi

ølkokul

CeylanlÕ  

0HKPHW
%LEHU



Çiftçi

/LVH

CeylanlÕ  

0XVWDID
ÂúÕk



Çiftçi



CeylanlÕ  

0XVWDID
Masça



Çiftçi



CeylanlÕ  


6.3. KAYNAK KøùøLERDEN DERLENEN METøNLER
Kaynak kiúilerden derlenen türküler tezimizin VI. Bölümünde
numara sÕrasÕna göre verilmiútir. CeylanlÕ köyü türküleri,
aúa÷Õdaki kaynak kiúilerden derlenmiútir. 





.XO $EGXOODK  Tezimizde 44 türkü halen yaúamakta olan
Abdullah Kulak’tan alÕnmÕútÕr. Söz konusu türküler bizzat ÂúÕk
Kul Abdullah tarafÕndan yakÕlmÕútÕr. 
ÂúÕk HacÕ: ÂúÕk HacÕ’ya ait oldu÷u ifade edilen türküler
aúa÷Õdaki kaynak kiúilerden derlenmiútir. 
HacÕ ùahan

 3., 5., 10., 21., 24., 26. ve 32 numaralÕ
türkülerve karúÕlaúmalar

Hüseyin
AkÕn

YH
Würkülerve karúÕlalmalar

0HKPHW
ùahan

      YH  7ürküler YH
karúÕlaúmalar.

Hasan ÂúÕk

ÂúÕk Hasan’Õn torunu olan bu kaynak kiúiden
sadece 20. türkü derlenmiútir.

0XVWDID
Masça

10., 13. ve 25. türküler.

0XVWDID
ÂúÕk

18. türkü

ÂúÕk Hasan: ÂúÕk Hasan’Õn türküleri sekiz ayrÕ kaynak
kiúiden alÕnmÕútÕr. 
Hüseyin AkÕn

25., 27. ve 33. türküler.

Mehmet ùahan

YH
türküler.

Hasan ÂúÕk

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

Mustafa Masça

11. türkü.

+DOLP%HEHN

22. ve 30. türküler.

Mustafa ÂúÕk

YHtürküler.

0HKPHW%LEHU

18. türkü.

$EGXOODK
DükancÕ

15. türkü.




ÂúÕk Ali: ÂúÕk Ali’ye ait olan türküler aúa÷Õdaki ND\QDN
kiúilerden derlenmiútir:
HacÕ ùahan

4., 13., 28., 35. ve 36. türküler.

Hüseyin AkÕn

2., 10., 12., 18., 27. ve 37. türküler.

0HKPHW ùahan
 

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

Hasan ÂúÕk

          YH 
türküler.

$EGXOODK.XODN 20., 26. ve 34. türküler.
Mustafa Masça

21., 23., 31., 38. ve 43. türküler.

Mustafa ÂúÕk

ve 42. türküler.




















YEDøNCø BÖLÜMMETøNLER

.8/$%'8//$+


) GÜL AHMET’øM
Gül Ahmet’im, Gül Ahmet’im
YamacÕma gel Ahmet’im
Biraz muhabbet yapalÕm
Ben söyleyim çal Ahmet’im

Gençilkte gezdim süsünen
ùimdi gezerim yasÕnan
Elvan sedalÕ sesinen
Bir bant doldur sal Ahmet’im

BandÕn bende kalsÕn teber
ùahballÕ’m nerde ne haber
KÕna türküsün beraber
Sende türkü bol Ahmet’im

Kavur da÷larÕ sÕ÷arÕm
Taman ben akan pÕnarÕm
YarÕúma seni yenerim
Bunu böyle bil Ahmet’im

Dost için akÕttÕm yaúlar
Peúimde engeller puútlar
Seni arzeyliyor gençler
N’olur birken gel Ahmet’im

.XOAbdulla’mbahtÕn kara
Hasretim ben o yâre
6XDOHGLSVRUDVRUD
Ara beni bul Ahmet’im








) ALLAH’IM
6HQGHQELULVWHNLVWHULP
Bunu bize ver Allah’Õm
Cümle Muhammed ümmetin
AzabÕndan koru Allah’Õm

Ne var biraz bizi özle
ùeytanÕn úerrinden gizle
Feter da÷larÕndan fazla
ørahmetin var Allah’Õm

Sana yavralan kullarÕn
Sarpa düúürme yollarÕn
Münker Nekir sualleULQ
Bizden afen sor Allah’Õm

3H\JDPEHUOHULQSLULQGHQ
ùefaat eyle nurundan
&HQQHWLQDOD\HULQGHQ
Cümlemize ver Allah’Õm

DatlÕ olur cennet hurmasÕ
Silinir gözün sürmesi
Ölürkene can vermesi
Cümle iúten zor Allah’Õm

N’oldu Kul Abdulla’mn’oldu
øúimiz Mevlâ’ya galdÕ
YaúÕmÕz kemalin buldu
Geldi bize sÕra Allah’Õm


) BENø
Ben bu dünyadan usandÕm
Cennetime gönder beni
ùaúÕk yollara gidersem
Geri çevir dönder beni






Poyraz yel eser Rum’dan
Beni Õrgalar \HULPGHQ
Bizi esirgeme narÕndan
AtaúÕna söndür beni

SÕratÕn köprüsü ince
Yürek titrer görünce
Cennetinin gülleri gonca
Bülbül eyle kondur beni

Yürek yürekten a÷lasÕn
Gözünden yaúlar ço÷alsÕn
Bize úefaat eylesin
Muhammed’e bildir beni

Günah ettim ben piúmanÕm
Buna çok sÕkÕlÕr canÕm
Kör úeytan benim düúmanÕm
YÕrak eyle kaldÕr beni

Kul Abdulla’m\HUHQLQHQ
Ya÷mur ya÷ar boranÕnan
Dinli, imanlÕ Kur’anÕnan,
Yuka, yudur kaldÕr beni


) BENøM
Kara gözlüm benden haberin olsun
Gayetten periúan hallarÕm benim
FÕrsat geldi geçti döúüm dö÷erim
Ellere kaptÕrdÕm güllerim benim

Eim odalarÕm döúeme halÕ
Gücenme sevdi÷im delisin deli
El sözüne uyma Allah’Õn kulu
Hep münafÕk olmuú ellerim benim







KÕz derin düúünme ne olur olsun
østemezlerim çatlasÕn ölsün
Ne var yüre÷inden merhamet gelsin
KÕz asfalttan düúür yollarÕm benim 

Zalim engel ne berk düútü peúinden
Örnek aldÕm kipri÷inden kaúÕndan
KÕnamayÕn eller yâr ateúinden,
Bülbül oldu öter dillerimEHQLP

KÕz aúkÕndan söyler söyler a÷larÕm
Harap ettin gül gülistan ba÷larÕm
6HQQHQHYOHQPH\HQL\HWH\OHULP
Ele nasib etme ballarÕm benim

.ul Abdulla’mQLFHDGDNODUDGDU
Bu benim kaderim ne kötü kader,
Umudumu kesmem ölene kadar
'RVWXVRUPDNLVWHUkollarÕm benim


) BøZøM øÇøN
Büyük düúman iblis bizi úaúÕrÕr
Yolumuzu serptan sarpa düúürür
Çok bir insanlarÕ arakÕ içirir
ÇÕkar aramÕzdan seç bizim için

SayÕlmaz bir hacet kapÕna geldik
Sevindik Allah’Õm úad olduk güldük
Allah’Õm beytine yüzümü sürdük
Ne var irahmetin saç bizim için.

Yolumuzdan da÷Õt dumanÕ sisi
Gelir geçer yalan olur hepisi
Sekiz imiú cennetinin kapÕsÕ
Cennet kapÕlarÕn aç bizim için







Bizim maksadÕmÕz cennete girmek
O güzel makamÕn safasÕn sürmek
Hepisinden evvel cemalin görmek
Allah’Õm cemâlin aç bizim için

Neyin noksan olur bu iúi görsen
østeklerimizi sen bize versen
Ne var üstümüze kanadÕn gersen
Allah’Õm kanadÕn aç bizim için

Kul Abdulla’mbu sö]OHULJL]OHULP
Ci÷erimi kebap eder tuzlarÕm
Allah’Õma gerçek olsun sözlerim
Cümle günahlardan geç bizim için


) BøLDøN Mø BUNU?
Sefil baykuú gadim bekler öreni
Göv yüzünde açar gezer tireni
Muhammed’e inip haber vereni
Kimdi üstadÕm bilin mi bunu"

Türlü çiçek gelir arÕ bXUQXQGD
Peygamberlik yazÕlÕydÕ alnÕnda
øbadet yapardÕ balÕk karnÕnda
Kimdi üstadÕm bilin mi bunu"

Destur alÕp kanatlanÕp uçuran
Suyu suya köprü kurup geçiren
Mekke Medine’de sular içiren
Kimdi üstadÕm bilin mi bunu

Halis kokulardan çamur yo÷urdu
&HQQHW\DSDPGH\LELQDODUNXUGX
Allah’a úirk koúar tanrÕyÕm derdi
Kimdi üstadÕm bilin mi bunu"







SararÕm bunlarÕ gitmesin güce
CevabÕnÕ gönder koyma ha gece
BabasÕndan yaúlÕ o÷lu pir koca
Kimdi üstadÕm bilin mi bunu"

Kul Abdulla’mbu sözlerin dokunur
Cehennemin azabÕndan sakÕnÕr
Bir ayet vardÕrkine mimsiz okunur
2D\HWKDQJLD\HWELOLQPLEXQX"


) DEDøLER
Abdullah Kara’ya bir mektup salsam
%XQXGDKLOLQGHRNXUGHGLOHU
Sordum senin yüreklerin paslanmÕú
Kalay çaldÕrsana bakÕr dediler

Leylek geri döndü eyledi sökün
6DQPDNLÕrak gayetten yakÕn
ølerde nizam var oradan sakÕn
Daha senin göynün bikir dediler

Allah’Õn emriyle hicret etti
+D]UHWi Ali yerine yattÕ
Nice bir delikten boyun uzattÕ
YÕlanÕn soktu÷u Bekir dediler

Cümle peygamberler seyrana çÕkar
$OLWHUD]LQLQLpini çeker
HayrÕ çok olan havaya kakar
Bu adam kurtuldu úükür dediler

20XKDPPHGEHQLPVHYJLOL\DULP
Hemi úefaatçim hemi dilberim
Gafuru’rrahimdir Allah’Õm kerim
Cehennemin yeri çukur dediler







) DEYø DEYø
Allah’a sÕ÷ÕnÕr yalvarrÕm Hakk’a
Gözlerimden kanlÕ yaú döke döke
Yoksul kullarÕna verem sadaka
Cümle günahlarÕm sil deyi deyi

1HYDUEL]HQDVLEH\OHFHQQHWL
Sen halk ettin içindeki ziyneti
YalvarÕyom sana edem minneti
Merhamet vicdanÕn bol deyLGH\L

6DEDKVHKHUYDNWLELUNX]XPHOHU
$KLUHWLQNRNXVXVLQHPLGHOHU
øúallah Allah’Õm haberler salar
DÕkÕl cennetime gel deyi deyi

Ne varki Allah’Õm bu iúi görsen
Neyin noksan olur iste÷im versen
KapÕsÕn açmaya kilidin sorsam
Ahmet’e salavat sal GH\LGH\L

Kul Abdulla’mbu sözleri kaldÕrÕr
østerse diriltir isterse öldürür
Ulu Mevlâ’m ayetinen bildirir
HayÕr úer Allah’tan bil deyi deyi


 '2.78580
Gözüm hastlandÕ yanÕna geldim
Fakirim üstüme gelme dokturum
Çocuk çömlek haylot derdi çekerim
Mayana parasÕn alma dokturum

Zenginin devesi çölde yayÕlÕr
Ünün úanÕn her tarafa duyulur
Fakiri kollamak zekat sayÕlÕr
østersen bil ister bilme dokturum






Gençlikte a÷lardÕm turnayÕ toyu
Durmadan akÕyorgözümün suyu
Mayana parasÕn vermedin deyi
ùerini üstüme salma dokturum

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

Kul Abdulla’mder ki ben kaldÕm naçar
Kara gündedi÷in tez gelir geçer
Cennetin kapÕsÕn cömertler açar
PahÕl kullarÕndan olma dokturum


) DÖNE DÖNE
Size bir güzelin metin eyleyim
Daha bir tomurcuk gül Döne Döne
Kadir Mevlâ’m seni övmüú yaratmÕú
Sen de kÕymetini bil Döne Döne

Bahçesine girdim yemiú hurmalÕ
KaúlarÕn karada gözler sürmeli
Seveni yar sevdi÷ine vermeli
NiúanlÕn TaliS’i sal Döne Döne

Mevlâ’m nur yaratmÕú úol ala gözün
NasÕl metin etmemiú bu güzel kÕzÕn
KaldÕrma geçeni gösterme yüzün
Nazara u÷ratÕr el Döne Döne

Dertlerim depreúir derdim deútikçe
Gençlik günün filimlerin aútÕkça
O÷lum Durmuú yoldan gelip geçtikçe
Dana satÕlÕk sal Döne Döne







Yerine getirdim Döne’m andÕnÕ
<DGHOOHUGHQVLWLUH\OHNHQGLQL
BÕrakma GRVWXQXEXVHYJLOLQL
Merhamet vicdanÕn bol Döne Döne

Kul Abdulla’mkÕzÕ ö÷dükçe över
Gören yi÷itler de döúünü dö÷er
AnasÕ dünyannÕ malÕnÕ de÷er
Dillerin çok úirin bal Döne Döne


) EFENDøM
FasÕk insanlarÕn vasfÕ neyleyim
Periúan halimiz yaman HIHQGLP
9DNWLJHOLUELU\HOHVHUVDYXUXU
Bu yalancÕ dünya saman (IHQGLP

ønsanÕ úaúÕran FadÕma Fatma
Oku sözlerimi bir tarafa atma
O zalim nefisin peúine gitme
Yolunuzu ba÷lar duman EIHQGLP

Hele beynamazlÕk okadar kötü
Ne farzÕnÕ kÕlar ne de sünneti
Onlar mahúer günü arar cenneti
Cenneti bulmasÕ güman EIHQGLP

Bilmezsin ne ola bunlarÕn arzÕ
ønkara gelmiyor otuz üç farzÕ
Geçirme namazÕn hey zalim dürzü
Bundan böyle ahir zaman EIHQGLP

Bu kadar ölenin KHSLGLULOLU
Mahúer günü bir araya derilir
8OXD]LPELUPDKNHPHNXUXOXU
øúte orda gerek iman EIHQGLP







KÕlmadÕn namazÕ yedin orucu
Allah’Õn düúmanÕ zalim harÕcÕ,
0XWODNVL]GHQEXQXVRUDUVRUXFX
$UNDQJLGHUNRNDUWXPDQ(IHQGLP

Kul Abdulla’mder ki bende bir telaú
Emrini tutana cenneti beleú,
Beynamazlar olmuú bir mundar üleú
Nefret olmuú kokar taman EIHQGLP


) ELøF’øN
Üç güzelin sevdasÕ var baúÕmda
Benim gönlüm o kÕzlarÕn peúinde
Gündüz hayalimde gece düúümde
*H]HULPGHUGLQGHQGHOLElif’in

YavrallÕm Allah’a dilerim dilek
Derdimin üstüne dert verdin felek
Biri Ümmühan’Õ birisi melek
AltÕn kemer ister beli Elif’in

Güzeller aúÕ÷a türkü düzdürür
Üzer ipli÷ini deli gezdirir
Konuúurken úeker úerbet ezdirir
BalÕnan yo÷rulmuú dili Elif’in

O kÕzÕn bakÕúÕ mest eder bizi
Bahar ayÕ gibi harlÕyor yüzü
Güzelce köyünden imamÕn kÕzÕ
Elinde úiúesi dolu Elif’in

Kul Abdulla’mder ki CeylanlÕ yurdum
Gün be gün artÕyor efganÕm derdim
Çoban tutsa kazlarÕnÕ güderdim
Olurdum kölesi kulu Elif’in







 )(/(.
YalancÕ dünyaya geldim geleli
ÇÕkarmadÕn beni günüme felek
Gurbet elde ölsen gözüm yumulmaz
YazÕk kÕyma benim canÕma felek

KumaúÕnÕ al yeúile ER\DUVDP
Dert tükenmez hesap etsem sayarsam
UmmadÕ÷Õm bir yerden bir söz duyarsam
Ne berk dokanÕyor kanÕma felek

Payas dedikleri koca bir köymüú
Kimi a÷a da kimi bey imiú
Bir Allah’tan baúka kimsem yokumuú
+Lç kimse gelmiyor yanÕma felek

Kul Abdulla’mGHUNLELUNLPVHEDNPD]
En güzel de benim kahrÕmÕ çekmez
O dostun ateúi yürekten çÕkmaz
HoralÕm benzer de hanÕma felek


) FøDAN’IN 
Payas ellerinde bir güzel gördüm
ønci mi mercan mÕ diúi Fidan’Õn
$Ngö÷sünde gonca güller açÕlmÕú
Belirsiz baharÕ kÕúÕ Fidan’Õn

Güzellik alnÕna Hak’tan yazÕlmÕú
Görüncek dizimin ba÷Õ çözülmüú
Beúi birlik kaçar kaçar dizilmiú
Görünmez takÕmdan döúü Fidan’Õn

Kiminin izarÕ ipekliEHOOL
Kiminin izarÕ sÕrmalÕ telli
Bir ispir bakÕúlÕ bir ince belli
Mest eder alemi kaúÕ Fidan’Õn






HanÕm gibi güzellerin içinde
0LVNi anber bulaútÕrmÕú saçÕnda,
Parlar kundurasÕ parlar kÕçÕnda
Al yeúil dönüyor baúÕ Fidan’Õn

Kul Abdulla’mGHUNLJüzeller piri
Cemalin görseniz da÷larÕn karÕ
HoralÕmÕ çÕkar Halep’ten beri
Bulunmaz menendi eúi Fidan’Õn


) GARDAù
Mehmet Köse ölmüú derler
Duydunuz mu aúiret eller
Bu senin gitti÷in yollar
Cümle âlemin yolu gardaú

Üç sene çektin bu derdi
BÕraktÕn gittin bu yurdu
+HP$UDE’Õ hem Kürd’ü
Hep Allah’Õn kulu gardaú

Bu iúler Allah’Õn iúi
Haram yenmez yetim aúÕ
AnayÕn gözünün yaúÕ
Hep a÷lattÕ eli gardaú

Ben söylerim birkaç hana
O÷lun øshak kÕzÕn Döne
Sana acÕúÕp yana yana
Deli oldular deli gardaú

øsmi kanser bu yaranÕn
LayÕk görmüú verenin
Aç karÕnlar doyuranÕn
Yeri cennet gülü gardaú







Bu emir Allah’tan geldi
Can alÕcÕ canÕn aldÕ
Ali Kulak komúun oldu
O Süleyman Ali gardaú

Kul Abdulla’mEXQX\D]DU
Kadir Mevlâ’m olmuú hÕzar
Sefil bacÕn a÷Õt düzer
A÷layarak dili gardaú


) GELDøM
Babam gelmiú iskan kurmuú buraya
Sehap olmuú ücelere dereye
Bahçe dikti bal yaptÕrdÕ arÕya
%XKDEHULVDQDYHUPH\HJHOGLP

Üç sefer olarak arsa da÷ÕttÕn
Üçünde de beni dÕúarÕ yittin
%LOPHPJDUH]PLHWWLQ\RNVDPXQXWWXQ
Ne imiú suçlarÕm sormaya geldim

Çifti çifte arsa verdim âleme
Beni hasÕrcÕya yaptÕn uleme
Yazma deyi söylemiúsinNDOHPH
Ne imiú suçlarÕm sormaya geldim

Ben seni severdim yürekten candan
BabanÕ mÕ öldürdüm ne isten benden
<ROODUGDVRUJXYDUVRUDUODUVHQGHQ
Ne imiú suçlarÕm sormaya geldim

Ellerin horozu seherden öter
Yanar kara ba÷rÕm alÕúÕr tüter
1DPXVXRODQDEXEDQD\HWHU
Ne imiú suçlarÕm sormaya geldim







Bana böyle yaptÕ bacÕmÕn dölü
AklÕnÕ tarttÕm ki zÕrrÕkÕ deli
ArsayÕ ne edecek o Kabak Ali
Ne imiú suçlarÕm sormaya geldim

1H\LQQRNVDQROXUELUDUVDELOGLU
Ellere karÕútÕr yüzümü güldür
Yüre÷in paslanmÕú bir kaley çaldÕr
Ne imiú suçlarÕm sormaya geldim

Ne derdin varsa gel bana söyle
Kötülük yapana iyilik eyle
øpi÷in ucunu cennete ba÷la
Ne imiú suçlarÕm sormaya geldim

Kul Abdulla’mben bu iúi bilirim
Vadem yeter birgün düúer ölürüm
%HQDrsayÕ senden orda alÕrÕm
Ne imiú suçlarÕm sormaya geldim


) HACI DURAN’IM
Senin yüreklerin yuka
<RNVXOODUDYHUVDGDND
Gece gündüz yalvar Hakk’a
Sevgili HacÕ Duran’Õm

Beyti dolandÕrdÕ beni
Unutmam o tatlÕ günü
'HPLU3RODWJLELGLQL
Sevgili HacÕ Duran’Õm

Ben söylerim deli deli
Odalar döúeme halÕ
AnasÕ melek simalÕ
ùerefli HacÕ Duran’Õm







Da÷larÕn karÕ erisin
Seli engine yürüsün
AnayÕn gözü nurusun
ùerefli HacÕ Duran’Õm

Harama sürme elini,
GÕybetten koru dilini
Sarpa düúürür yolunu
ùerefli HacÕ Duran’Õm

(UHPHGLPEHQPXUDGD
Sözlerimi tut burada
6RQUDVHQLQRUDGD
Sevgili HacÕ Duran’Õm

Söyledi÷im sözler haklÕ
Bahçeler devir çiçekli
)asÕllÕ a÷ÕrÕ bÕçaklÕ
Sevgili HacÕ Duran’Õm

Kul Abdulla’mGHURUDGD
(UHPHGLPEHQPXUDGD
&HQQHWFHKHQQHPEXUDGD
ùerefli HacÕ Duran’Õm


) GELøN
'HOLJLEL0HFQXQJLEL
Gezersin horalÕ gelin
øçerimde ateú yanar
Hiç \RNWXUNDUHOLJHOLQ

Canlara geçiyor nazÕ
Zanneylersin peri kÕzÕ
Kör olsun sebabÕn gözü
Hay bahtÕ karalÕ gelin







*LGHNGHUNHQJLWPL\RUGXQ
0LQHWNDEXOHWPL\RUGXQ
Sözlerimi tutmuyordun
Kim etti zararÕ gelin

YanasÕca yaktÕn beni
Kadir Mevlâ’m yaksÕn seni
Boúa mÕ söylüyorum bunu
Yüre÷im yaralÕ gelin

%LOPHPGXGXPXNXPUXPX"
Bütün tükettin ömrümü
Ezel tutmadÕn emrimi
Sözlerim sÕralÕ gelin

Kul Abdulla’m\ROXPXQDQ
.DOHPLP\RNGLOLPLQHQ
Sen baúÕna elininen
Geçirdin yularÕ gelin


 GELøN
SaykÕlam derdinden iflah mÕ olucum
Her gördükçe kÕrdÕn belimi gelin
Belkilem sevdi÷im ilazÕm olur
Gel de götür kalan külümü gelin

Ellere bakÕyom ahÕndan dönmez
AmanÕmÕ kestin amanÕ bilmez
Allah var sevdi÷im Õraza olmaz
Gel eyleme bana zulümü gelin

Bilmedin kÕymetim elden kaçÕrdÕn
Doldurdun badeyi zehir içirdin
AhÕnan vahÕnan günüm geçirdin
øndirdin Ba÷dat’a selimi gelin







Kesildim yemeden aútan ekmekten
Düúünüp KDOLPLPHUDNHWPHNWHQ
SebaplÕ sevgilim hacca gitmekten
Düúünmüú olursan halimi gelin

UsanmadÕm kÕz cilvenden nazÕndan
Türlü derde kaldÕm senin yüzünden
Kara gözlüm ateúinden közünden
Görmüyor gözlerim ölümü gelin

Kul Abdulla’mGHUGHVHQLDGDUNHQ
YalvarÕp Allah’a dilek ederken
Yekindim sevdi÷im size giderken
Engeller ba÷ladÕ yolumu gelin


) øÇøNDE
Sana mektup saldÕm e÷er alÕrsan
BaúÕmda yerin var bize gelirsen
Muhammed’in kÕymetini bilirsen
YÕkanmÕú olursun göller içinde

Burcu burcu kokar úehidin kanÕ
Azaptan kurtarÕr neçe bin canÕ
O úiddetli azgÕn mahúer günleri
ùefâatçÕ olur kullar mahúer içinde


Ulu peygamber bu Allah’a ayan
Aç úu gözlerini uykudan uyan
Salâvât getirir LVPLQLGX\DQ
Oku Mehmet Ali’m eller içinde

AldÕca÷Õn sattÕca÷Õndan pahalÕ
Gayattan periúan fakirin halÕ
Ölü satÕlÕr mÕ Allah’Õn kulu
SattÕ÷Õn söylenir diller içinde






Bir hata arandÕ bulamadÕlar
Ceset nerde kalmÕú bilemediler
Bu iúten bir haber alamadÕlar
Bir barÕnak bulundu miller içinde

Kul Abdulla’maklÕn çok derin daldÕ
Köklü a÷açlarÕ kökünden yoldu
Frenk’in deresinde bir tufan oldu
Da÷lÕ Hasan gitti seller içinde


) KENDøNE
øndir Ali’m indir gönlünü indir
Gönlün havalanmÕú önüne NRQGXU
Ö÷üt nasihat eyle kalmasÕn candÕr
Ahretin yollarÕn bellet kendine

A÷zÕn úeker ezsin dillerin hurma
Üzümünü ye de ba÷ÕnÕ sorma
Sen sen ol kimsenin kelbini kÕrma
Kötü söz dert olur ilet kendine

6HQLQLOHJH]GLNKD\OLELU]DPDQ
Ma÷rurluk yapmasÕn el aman aman
Vadesi yetince öldü÷ü zaman
5DKPHWRNXVXQPLOOHWNHQGLQH

Ben niderim dar mezera varÕnca
Ödüm patlar saptÕrmayÕ görünce
Münker Nekir sualini sorunca
KÕlÕç çÕkarmalÕ cellat kendine

.XOAbdulla’molma Allah’a asi
Mezarda bell’olur insanÕn hasÕ,
Gönlü olursa yapar cennet odasÕ
YavralalÕm Muhammed’e kendine







) KÜRT KIZI
Dinle Kürdün kÕzÕ metini dinle
Kadim bir kararda kalma Kürt kÕzÕ
Hesap ettim hiç bir noksanÕn yoktur
+DQLgerdanÕnda çalman Kürt kÕzÕ

%HQGHQGLQOHGRVWXPHOLQLGL\RQ
YarvalÕp Allah’a dilek diliyom
KÕz derdinden telef olup gidiyom
Hiç mi merhamete gelmen Kürt kÕzÕ

Kara gözlüm úimdik inanman bana
Döú dö÷üp ah çeken çok oldu sana
Cemalini gören melekler buna
Vallah sen periden kalman Kürt kÕzÕ

KÕz seni severdim evvelden zatÕ
Güzelin çeyzini kötü alÕr kötü
Her nerede olsa söylerim methi
Neyleyim kÕymetim bilmen Kürt kÕzÕ

Dostum çok güzelsin nazardan sakÕn
Sa÷Õna soluna hemili dakÕn
Elimi gö÷süne elletmen yakÕn
Destursuz koynuna salmam Kürt kÕzÕ

Kul Abdulla’mder ki tükendi canÕm
Giyinmiú kuúanmÕú sanki bir hanÕm
Diliniz Kürt dili uymaz lisanÕm
Söylerim iúmardan alman Kürt kÕzÕ













) KÜRT OöLU
Sabahtan kalkarÕm baúlarÕm iúe
Ömrümü geçirdim ben baútan baúa
Kül eyledin beni yaktÕn ataúa
Ben yanarÕm eli yakman Kürt o÷lu

Derdimi deúerim gayattan derin
KardaúÕmÕn kÕzÕ sevgili yarin
0HUKDPHWOLvicdanlÕydÕ pederin
Kötü adam babaya çekmez Kürt o÷lu

Türlü türlü dertlerim var baúÕmda
Kötü kader gadim gezer peúimde,
Gündüü hayalimde gece düúümde
Etti÷in yürekten çÕkmaz Kürt o÷lu

6DQDQDNOHGH\LPEX]DOLPGHUGL
Oturdu÷un yurtlar babamÕn yurdu
KÕymatlÕ úerefli Elif’im derdi
Kurmuúsun binanÕ yÕkmaz Kürt o÷lu

Heç bunu yapar mÕ ahretin bilen
Heç geri gelir mi bu kadar ölen
Üstüne basarsan sokmaz mÕ yÕlan
Rahat duranÕ sokmaz Kürt o÷lu

.ul Abdulla’mder ki ye÷enim gülüm
øntizar edece÷im tutmX\RUGLOLP
Benden haberin yok periúan halim
Bizim Arap yattÕ kalkmaz Kürt o÷lu


 0(.78%80
Bir mektup gönderdim o øncedil’e
Yörü git mektubum sen güle güle
Benden selam söyle o ülüzgele,
Götürmesin seni yeller mektubum




Buradan giderkene boú gitme götür
Çay kahve içirir sayardÕm hatÕr
Ordan dönüúünde bir bandÕn getir
Dinlesin aúiret eller mektubum

Gayet sovuk olur yaylanÕn suyu
Zencire düzülür turnasÕ toyu
Her aydan hayÕrlÕo Nisan ayÕ
Nisanda açÕlÕr güller mektubum

Dolar dolar geri boúalÕr hanlar
Topra÷a gark olur neçe bir canlar
DestanÕm dinleyen gençler bayanlar
+DNUDKPHWHWVLQGHUOHUPHNWXEXP

.ul Abdulla’mder ki dokuz canlÕyÕm
ÂúÕklar içinde ünlü úanlÕyÕm
Küçük yaútan beri siyah donluyum
Mevlâ’m giydirmedi allar mektubum


) MUHAMMED’øN
Size söyleyim metini,
Ba÷ÕúlattÕ ümmetini
Bilen bilir kÕymetini,
O sevgili Muhammed’in

%LUJHFHKLFUHWHWWL
MevlasÕnÕn emrin tuttu
øsmini ismine kattÕ
O sevgili Muhammed’in

$OODK’Õn sevgili yâri
øki cihanÕn serdarÕ
DünyayÕ ÕúÕttÕ nuru
2VHYJLOL0XKDPPHG’in









Allah’Õm bize ver iman
9HUPH]VHQKDOLPL]\DPDQ
BaúÕndabir bölük duman
Gölge oldu Muhammed’in

øbrahim’den gelmiú soyu,
Nurdan görünmezdi boyu
ParmaklarÕndan cennet suyu,
Akar idi Muhammed’in

Da÷lar taúlar hep a÷açlar,
Gökteki uçan cümle kuúlar,
Buna benzer bütün iúler
Hepi Muhammed ümmeti

.DYXNWDQonlarÕn fesi
Cümle peygamberler hasÕ
$EGXOPXWDOLEGHGHVL
O úerefli Muhammed’ in

Kul Abdulla’mböyle gördü
Kuru a÷açlar hurma verdi
<HVLQDVNHUOHULPGHUGL
O úerefli Muhammed’in


) MUSTAFA’M
Kadimi aklÕmdan çÕkarmam sizi
Mustafa’m mektupsuz NR\PDQVL]EL]L
Memlekete benzer Alan’Õn düzü
Ölmez de gelirsen görün Mustafa’m

Çok sÕcak olur AraplarÕn afatÕ
Susuzluk yüzünden bulunmaz otu
Siyah olur bazÕsÕnÕn sÕfatÕ
Bu sözleri sana derim Mustafa’m







ArabÕn dilleri diline uymaz
<i÷it olan yi÷it sözünden caymaz,
Besmelesiz yemek karÕn doyurmaz
Besmeleyi çekip yerim Mustafa’m

Bizim ellerimiz bahçeli ba÷lÕ
AyrÕlÕk elinden ci÷erim da÷lÕ
Cümlemizin umudu oraya ba÷lÕ
Cennet olsun o÷lum yerin Mustafa’m


Kul Abdulla’mGHUNLQHEXNDGHULP
Durmuú’a Halil’e selam ederim
Cümlenizin hayalin güderim,
YavralÕrÕm Allah’a derim Mustafa’m


) OöLUM
SabahÕn erkenden çÕkarÕm evden
Da÷Õ taúÕ gezer gelirim avdan
O÷lum sen babanÕ düúürdün tavdan
N’olur úu namazÕn kÕlsana o÷lum

O÷lum tarlamÕza ekme ayrÕ÷Õ
Sonra o÷lum dikiledin kuyru÷u
Abdest namaz kÕlmak Hakk’Õn buyru÷u
Allah’Õn emrine gelsene o÷lum

%L]EXUDGDQ\ROFX\XNRUDGa hanÕmÕz,
0XKDWDUD\DWPDQD]LNWHQLPL]
'LQ0XKDPPHGGLQLEL]LPGLQLPL]
Ahmed’e salavat salsana o÷lum

*LWGHKRFDODUGDQQDVLKDWH\OH
Verdi÷i nasihatÕ iyice belle
Seni aldatÕyor bu yalan dünya
Cennet cehennem var bilsene o÷lum






Sözümü tutarsan sözüm bal gibi
Köprüden geçsene senGHHOJLEL
Din Muhammed dini gonca gül gibi
Bu dinin kÕymetin bilsene o÷lum

6DQDQDVKDWHGHU$bdullah Köse,
KüffarÕn taptÕ÷Õ Hazreti øsa
YalancÕ dünyada görmekten ise
Ahiretin kazanÕp görsene oglum


 2/'80
YÕkÕldÕm sevde÷im gel beni güldür
Bilmiyom fikrini kÕz bana bildir
Ya merhamet eyle ya beni güldür
SevdanÕ baúÕmdan Õramaz oldum

KÕz toza belenmiú elbisen üstün,
Beni öldürmek mi garezin kastÕn
%HQLGLPH]HOLVHYJLOLQGRVWXQ
ùimdik ben yanÕnda \DUDPD]ROGXP

Kör olsun zaman böyle bir asÕr
Dostumun sözünde bulunmaz kusur
Bilmiyom yüzbirli bilmiyom yesir
ùol usul boylarÕnÕ göremez oldum

Kara gözlüm su getirir dereden
6HQLEDQDQDVLEHWVH<DUDGDQ
AcÕ haberini aldÕm aradan
'L]OHULPWXWXSGDYDUDPD]ROGXP

Seni gül sandÕm me÷er dikensin
Tükettin ömrümü ömrün tükensin
Çiçekler içinde günebakansÕn
Bir sözün üstünde duramaz oldun






Kul Abdulla’mder içerim yanar
Bilmiyom bu ataú ne zaman söner
Dostumun gülüne kartallar konar
(OVXQXSJRQcasÕn deremez oldum


 260$1
Bana bir iú ettin pazar ertesi
Sana attÕ biraz kafamÕn tasÕ
Minarenin dibi köyün ortasÕ
ArabayÕ getir dereye Osman

Gençlik vaktim olsa etmem minneti
øhtiyarlÕk gardaú gayetten kötü
.D]DQPDNLVWHUVHQVHQRFHQQHWL
Melhem sürmelisin yaraya Osman

Hösün Emmin baban sÕk arkadaúÕm
Yemit etsem gardaú a÷Õrmaz baúÕm
øúallah cennette gene yoldaúÕm
Hepimiz muhtacÕz oraya Osman

Dibini göremen bu kuyu derin
Sa÷ olsaydÕ darÕlÕrdÕ SHGHULQ
Seni baúkanlÕ÷a úikayet ederim
ùeytan sokulmasÕn araya Osman

Kul Abdulla’mGHUNL\HULQGHRWXU
CanÕmÕ sÕkarsan saymam ben hatÕr
ArabayÕ günde üç sefer getir
Sen vekil olmuúsun buraya Osman


) MÜDÜR BEY
Sende imiú buralarÕn tapusu
<DODQolur gelir geçer hepisi
Senin için açÕk olur cennet kapÕsÕ
Mesken kur içinden çÕkma Müdür Bey






)DNLUOLNJHOGLPLVDILUROGX
Evim odalarÕm dabana kaldÕ
Olanca varÕmÕ haraba kÕldÕ
YandÕm ataúlara yakara Müdür Bey

6HQ\D]PD]LVHQNLPHHGHPJDKLUL
Ne olur yaúasam ölürüm ahiri
Sana geçmiú Süleyman’Õn mühürü
østersen imzayÕ çekme Müdür Bey

O÷lum methetsem de yine de azdÕr
Hem çatal yürekli kollarÕ bazdÕr
Mahfuz al yanÕna peúinde gezdir
%HVPHOHVL]\Rla çÕkma Müdür Bey


KÕbrÕs’Õn harbinde harp ettin baúta
Nice Yunan esir ettin savaúta
ùimdi benim o÷lum geziyor boúta
N’olur bir babalÕk yapsan Müdür Bey


) ÜSTÜNE
Taúoluk’ta bir güzele u÷radÕm
SandÕm gül oturmuú yüzün üstüne
YakÕyor beni de cilvesi nazÕ
Ci÷erimi serdi közün üstüne

Dostum ateúinden hasta yatarÕm
Her seni gördükçe yanar tüterim
Ne emrin olursa sözün tutarÕm
Peki baúÕmnan gözüm üstüne

Sana bir sözüm var duymuú olursan
Söylemem hatÕrÕm kÕrmÕú olursan
E÷er geliúimi sormuú olursan
Geliúim geçenki sözün üstüne






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

Kul Abdulla’msanki selamÕ salan
KorkarÕm sevdi÷im yüzüme gülen
Bizim de yaylamÕz Eúmiúek$ODQ
Emredersen göçerim nazÕn üstüne


 9$..$6
Vakkas bana bir iú etti aúiret
Etti÷in úar eyleyim ellere Vakkas
Kurban ol o kardeúinin götüne
HatÕrÕnÕ vermem güllere Vakkas

Çok yarvaldÕm yükletmedin yükümü
NasÕl ödeúicin komúu hakkÕmÕ
Ben insan bellerdim eúek bokunu
Dökülüp gidiyor yollara Vakkas

Ne tez sancÕlandÕ hayvanÕn atÕn
Dünyalar durdukça söylensin metin
+D\VL\HWLROPD]böyle itin
MuútasÕnÕ vurdu millere Vakkas

KapÕ kapÕ bana adam arattÕn
Karataú Köyününiçinde arattÕn
Vakkas’Õm der kine vah vah ben n’ettim
Düúmemeliydin böyle hallere Vakkas

Senin etti÷ini etmez kötülük
Eúek dölü kulaklarÕ çatÕlÕk
A÷ÕrbaúlÕ unutulmaz kötülük
Onun için düútün dillere Vakkas





Kul Abdulla’mböylesine söylesin
Vakkas söylesin úu yüklerim taúlasÕn
Kadir Mevlâ’m yüzün kara eylesin
Urusvay olasÕn ellere Vakkas


 9$5
Bizim kardeú bu sahradan göç etti
Yüre÷imde gizli gizli sÕrrÕ var
Hakk’a teslim oldu .DGLUJHFHVL
UmarÕm ki o cennette yeri var

Döllerin var úükür tutar yurdunu
Bana verin ateúini ördünü
Adet olsa bölüúürdüm derdini
Gördüm cemalinde Hakk’Õn nuru var

Bir söz söyleyLFLPNXODNWDQDWPDQ
FesatÕn fitnenin sözüne gitmen
6HQVHQRONLPVH\HLOWLPDVHWPHQ
Dar mezarda bizim için soru var

Azma diye hocam bana darÕlÕr
Mahúer günü binbir hesap sorulur
Bir kiúiye yetmiú huri verilir
O makamÕ bulmak biraz zoru var

O÷lum eyvah karaltmÕúsÕn yüre÷i
Evvel iman MüslümanÕn gere÷i
Namaz o÷lum dinimizin gere÷i
BeynamazÕn cehennemde yeri var

O÷lum doyur fukaranÕn acÕnÕ
Ateúe sok parma÷ÕyÕn ucunu
6XJLELHGHUGHPLULQLWXFXQX
Cehennemin ateúi var narÕ var









Kul Abdulla’mGHUNLQHIVLQLNXUWDU
Gün günü kötülük gittikçe artar
Hem yüre÷in yoklar hem seni tartar
Bu Mevlâ’nÕn akÕl ermez sÕrrÕ yâr.


) YÂR
Ne imiú meremin ne bu muradÕn
østemeze uydun benden yÕradÕn
Güneú batarken yuva aradÕn
Genç gelinler yuvasÕna döner yâr

Karalar giyer gezerim yaslÕ
Nice namaz kÕldÕm aya÷Õm mestli
Sana bir söz dedim aslÕ var aslÕ
KÕrkarÕm ki kara gözlüm yanar yâr

(OGHQKLFDEHWWLPVHQLVRUPD\D
O siyah saçlarÕn döndü sÕrmaya
%LUköpek seyirdir seni ÕsÕrmaya
Bir taú atsam hemen geri döner yâr

ÂúÕk olan birbirini unutmaz
øntizar edicim dillerim tutmaz
+D\DOLQFHELPGHQELU\HUHJLWPH]
Her baktÕkça gözlerimden iner yâr

Sordum yaúÕn sekisenin üstünde
Engel benim canÕm almak kaVWLQGH
Namaz kÕlÕnÕr mÕ domuz postunda
Kara gözlüm seni eller kÕnar yâr

Kul Abdulla’mder ki bu böyle olmaz
Ya÷mur kÕú olmazsa çaylar bulanmaz
KancÕk yalanmazsa köpek dolanmaz
Bunun için suç üstüne biner yâr







) ÂùIK OSMAN
ÂúÕk Osman Özfidan’Õm,
Dinle benim sözlerimi
KapandÕ doktorDJLWWLP
Doktor açtÕ gözlerimi

Ben seni çoktan izlerim
Gel diye yolun gözlerim
Senin için bo÷azlarÕm,
TavurlarÕmÕ kazlarÕmÕ

6DQDGHUGLPLVHULFLP
Mah cemalin görücüm
Sen gelmezsen ben varÕcÕm
Gözlüyorum yazlarÕnÕ

Kul Abdulla’maúk atÕna
ùükür yetiútim katÕna
Güzel Mevlâ’nÕn beytine
ùükür sürdüm yüzlerimi


 øSTERøM
Ali’m bir bayan isterim
%XQXEDQDELWLUPHQPL"
6HODPVDOVDPEHQRGRVWD
SelamÕmÕ götürmen mi"

Da÷larda sarÕ gazelin
Nokta iúareti zelin
øfadesin al güzelin
AlÕp bana getirmen mi"

Sevdi÷imin ismi Hava
Dü÷ür saldÕm evden eve
Kara gözlüm bizim eve
Mesken kurup oturman mÕ"






Uçtu devlet kuúum uçtu
Ci÷er kebap oldu piúti
Bizim evin dadÕ gaçtÕ
Sen dadÕnÕ getLULPHQPL"

Kul Abdulla’mEXQXELOVHP
Çekilsen köyüne gelsenm,
%LUJHFHPLVDILUROVDP
KÕz koynunda yatÕrman mÕ"


) CÜMLE ÂLEM
AcÕúma ÂúÕk Abdullah,
Bu cümle alemin baúÕna
Bir gün sana bir gün bana
Konar insanÕn döúüne

Çürüdü FadÕma FadÕma
'HUGLQLGHUGLPHNDWPD
Gece gündüz figan etme
YazÕk gözünün yaúÕna

%DNVDQDEHQLPKDOLPH
Kör duman çöktü yoluma
Ne mutlu böyle ölüme
KarÕúmÕú cennet kuúuna

SabahÕnan bir kuú öter
'HUGLQLGHUGLPHNDWDU
Gencin yarasÕ tez biter
KocalarÕn kül baúÕna

 <2/$*(/
Yola gel ha kara gözlüm yola gel
Mehil verdim senin gibi hanÕma
ArtÕ kasÕt sana bir söz demedim
Acep neyim tokandÕ bu kanÕna






Hayli zaman bu sevdanÕ çekerim
Beni öldürdün taman gülüm úekerim
El konuúur ben uzaktan bakarÕm
YakÕúÕr mÕ úerefine úanÕna

Geri arkada evladÕn var kÕzÕn var
CannÕdan ileri kara gözün var
Senlen konuúacak gizli sözüm var
7HNOLIH\OHEHQLELU\DQÕna

øúmar etsen iúmarÕndan alÕrÕm
$UDUVHQLELUWHQKDGDEXOXUXP
AkÕbetinden bu dertten ölürüm
Kara gözlüm sebap olma canÕma

Kul Abdulla’maklÕnÕ mÕ úaúÕrdÕn
Ci÷erimi kebap ettin piúirdin
Gençlik günlerimi aklÕma düúürdün
Ah neyleyim yakÕúmÕyor VLQHPH


 6(9'$
Hayli zaman bu sevdanÕ çekerim
Beni öldürdün taman gülüm úekerim
El konuúur ben uzaktan bakarÕm
YakÕúÕr mÕ úerefine úanÕna"

Gene arkada evladÕn var kÕzÕn var
CannÕdan ileri kara gözlün var
6HQQen konuúacak gizli sözüm var
Teklif eyle bir gün beni yanÕna

øúmar etsen iúmarÕndan alÕrÕm
$UDUVHQLELUWHQKDGDEXOXUXP
Akibeti ben bu dertten ölürüm
Kara gözlüm sebap olma canÕma






.ul Abdulla’maklÕnÕ mÕ úaúÕrdÕn
Ci÷erimi kebap ettin piúirdin
Gençilkgünlerim aklÕma düúürdün
Ah neyleyim yakÕúmÕyor sineme


) REùAT BEY’E
Reúat Bey’im sana bir dile÷im var
Bize do÷ru uzat kollarÕnÕzÕ
Ben bu iúten zarar ziyân görüyom
Ben size anlattÕm hallerimizi

Bu iúi görmezsen nasÕl ederim
Beyim zaten kötü benim kaderim
Her hamis günleri gelir giderim
Kadimi beklerim yollarÕnÕzÕ

Sözlerim gitmesin senin zoruna
Yakma beni ateúine narÕna
SelamÕmÕ götür baúkalarÕna
Mevlâ’m soldurmasÕn güllerinizi

Yürekten sancÕm var benLP
øúallah cennettte tacÕn var senin
SÕrtÕ çÕplak karnÕ açÕm var benim
Zorunan söylettin dillerimizi

Kul Abdulla’msözün çok uzun boylu
Bizim ellerimiz turnalÕ toylu
Bilmem Anadolu bilmem Hatay’lÕ
%H\LPEL]HELOGLUHOOHULQL]L


) PAYAS GÜZELø
Payas’ta bir güzel gördüm
Sevilecek sÕralarÕ
Bir ateú düútü yanÕyor
ùu gönlümün çÕralarÕ






Bu güzele destan düzek
øsmini deftere yazak
Yürü bizim eli gezek
Bulunmaz mÕ çareleri

HayranÕm kara kaúÕna
AltÕn savatlÕ diúiQH
Yürü güzel düú peúime
Gezek bizim oralarÕ

Güzellik kemalin bulmuú
Yusuf u Kenan’dan kalmÕú
HoralÕ gelinden gelmiú
KÕz kaúÕnÕn karalarÕ

Kul Abdulla’msöyler otlu
Orta boylu sÕkÕnca etli
ùekerden gaymakdan datlÕ
KÕz gö÷sünün aralarÕ


 ÖZÜR DøLERLER
Affeyle suçunu Ali babanÕn
Densizi tükenmez elin obanÕn
Kusuruna bakma çoluk çobanÕn
Bunlar suçlu senden özür dilerler

$PFDo÷lu der kine ben selam verdim,
Varak beytullahÕn beraber sürdüm
'HUFettim yanÕma hepsini gördüm
Bunlar suçlu senden özür dilerler

Bura meydan yeri kim kimi yÕkar
0HKPHW.HODUNDPGDIHQGLQHEDNDU
ZavallÕ dükkancÕ boynunu büker
Bunlar suçlu senden özür dilerler







6HODPYHULOLUPL\HPHN\L\HQH
AtlÕ isen selam verin yeyana
KarÕúma bunlara ahmak divane
Sonra bunlar bostanÕmÕ yakarlar

Kul Abdulla’mder ki çÕktÕm sÕladan
Acep kimdir aramÕzÕ bulatan
BaúÕm kurtulmadÕ dertten beladan
Duyan bir gün cenazemi kÕlarlar


) ÂùIK HACI’YA
Ey üstadÕm ÂúÕk HacÕ
Dostum göçtü ellerine
Bizim de sazÕmÕz ötsün
Düzen ver sen tellerine

Göçerken gözlerim gördü
Bu derdim Kerem’in derdi
Ateúini Mevlâ verdi
Hak vermesin kullarÕna

Ya÷mur ya÷dÕ yoktur abam,
Gözlerime tüttü obam
ÂúÕk HacÕ kayÕnbabam
Kurban olur döllerine

Çok selam söyle Sunam’a,
'DYHWHWNHQGLQKDQDPD
*LWGH\DOYDUND\QDQDPD
Süpürge olurum yollarÕna

Her adam sevdayÕ bilmez
Sevda çekenLIODKROPD]
Onlarcana baúa gelmez
Git yumul düú ellerine





Kul Abdulla’mHWPHQD]DU
Deli olur da÷larda gezer
Onlar úeker úerbet ezer
Bal bulaúmÕú dillerine


7.1.1. KarúÕlaúmalarÕ

.XO$EGXOODK


ÂúÕk Mehmet


.XO$EGXOODK


ÂúÕk Mehmet


.XO$EGXOODK


ÂúÕk Mehmet


Mehmet ÂúÕk Mehmet ÂúÕk
Bugünler fikrim dolaúÕk
YaúÕm doksana ulaúÕk
ønan benim sözlerime
Güneúin da÷larÕ aúmÕú
Kölgen enginlere düúmüú
Boynunun eti kÕrÕúmÕú
Ben inandÕm sözlerine
SabahÕnla bir kuú öter
'HUGLQLGHUGLQHNDWDU
Çapaklar kipri÷in tutar
Mucuk ço÷ar gözlerime
Aman hacÕ canÕm hacÕ
Ver sadaka doyur hacÕ
Bende gözünün ilacÕ
Melhem sürem gözlerine
Gençli÷im kim görülmüú
KocalÕk gelmiú oturmuú
Bana hediye getirmiú
A÷rÕsÕzlÕ dizlerime
Yavuz olur gencin atÕ
Bundan sakÕnÕrdÕm zatÕ
øhtiyârlÕk gayet kötü
Kan ter ba÷lar dizlerine






.XO$EGXOODK


ÂúÕk Mehmet


.XO$EGXOODK


ÂúÕk0HKPHW


.XO$EGXOODK

Allah’Õn buyru÷u namaz
KÕlmazsa olun beynamaz
*HOLQOHULPGRQXP\XPD]
Ben yudurrum kÕzlarÕma
*HOGHUVHQKHPHQJHOLULP
Belki eniúten olurum
østersen o÷lum alÕrÕm
Müúteriyim kÕzlarÕna
Kul Abdullah söyler dilin
Vaden yeter bir gün ölün
Gelirsen de hÕcÕl olun
Dü÷ün gelme kÕzlarÕma
ÂúÕk Mehmet der ki bildir
Düúman isen beni öldür
Utanmak perdesi kaldÕr
Gel de söyle yüzlerime
<HWHU.XO$EGXOODK\HWHU
Yanar kara ba÷rÕm tüter
Ölürsem âúÕklar batar
*HOHQLP\RNL]OHULPH



2. ÂùIK HACI

) AöLAMA
Nere gitsem arz eylerim a÷lardÕm
ùükür mÕrazÕna erdin a÷lama
Medine Mekke Mina da÷larÕn
Geldin gözünle gördün a÷lama





SevabÕ çok hiç tükenmez ÕrÕlmaz
YazÕlÕr deftere göze görülmez
%X\ROD\RUXODQRUGD\RUXOPD]
Sen seni bu yola yordun a÷lama

øúte ne ararsan burada DUD
Medine Mekke Mina’ya u÷ra
ùu siyah örtülü Beytul mamura
El gö÷üs divana durdun a÷lama

øúte geldik el uzattÕk eline
YazdÕr ümit cennet topuna
Bir ümit üzere geldik kapÕna
Dediler cennete girdin a÷lama

Bura yüksek makam bilmem ki neden
øzin oldu geldik úol halifeden
ùeytenÕn taúÕna Müzdelife eden
Kelpin kafasÕna vurdun a÷lama

ÂúÕk HacÕ’m hake bele özünü
Ona eyle niyazÕnÕ nazÕnÕ
Sürünerek geldin kara yüzünü
Hacerü’l esvede sürüdün a÷lama





 %(1
Nice vefasÕz can için
&DQYHUGLP\ROODrÕna ben
Dostu görmedi÷im zaman
BakardÕm mallarÕna ben

AnasÕ yola gelmiyor
SunasÕ halden bilmiyor
Zahar perdeden almÕyor
TokandÕm tellerine ben

Hak ba÷ÕúlasÕn hanene
Söyledim nazlÕ sunana
.XUEDQRODPND\QDQD
Köleyim döllerine ben

Ya÷mur geçmesin abandan
+DVUHWNDOPDREDQGDQ
Umut yok kayÕnbabandan
BakÕyom hallarÕna ben

8PXW\RNEDNDUJLGHULP
Boynumu büker giderim
KorkarÕm akar giderim,
2GRVWXQVHOOHULQHEHQ




ÂúÕk HacÕ’m seherden kalk
AtaúÕnÕ elininen\DN
+HUKDFHWLELWLUHQ+DN
Yalvarmam kullarÕna ben

) BÜLBÜL
Yaz bahar ayÕnÕn tadÕ
Birisi gül biri bülbül
Bülbül gülü methetmek
ÂúÕklarÕn karÕ bülbül

Her iúlerin cilve nazdÕr
Seni ruúen eden yazdÕr
%LULQLQkaftanÕ bozdur
Biri hakik sarÕ bülbül

Seherden kalkmÕú örüme
Benzettim nazlÕ yârime
Herhal niyetin Urum’a
Ba÷lamÕúsÕn sürü bülbül

Dillerin úekerdir baldÕr
Giydi÷in yeúildir aldÕr
Arz edip geldi÷in güldür
Ta Yemen’den beri bülbül




ÂúÕk HacÕ’m arzHWKDOLQ
ÂúÕ÷Õ coú etti dilin
'HUGLPLDQFDNVHQELOLQ
Söyle nazlÕ yârdan bülbül

) CELAL EFENDø
Kör olsun inkar edenler
AsÕn Celal Efendi
Aferim sana bin yaúa
Bir daha olasÕn Celal Efendi

ùükür yürüttün WHNHUL
AkÕttÕn balÕ úekeri
ùerefin daha yukarÕ
Erciyes da÷ÕsÕn Celal Efendi

Her yerde söylenir methin
Havluda beslensin atÕn
Hem kazanÕn hem aúiretin
BabasÕQ&HODO(IHQGL

ÂúÕk HacÕ’m der de mestine
El yok elin üstüne
Gün olup elin üstüne
Do÷asÕn Celal Efendi





 DEöøL
Yeryüzünde iki güzel türemiú
Ya huridÕr ya melektir boú de÷il
%LULVLFHYDKLUELULVLHOPDV
økisi de bir kÕyacak taú de÷il

Güzelleri meth edeyim yerimde,
Hiç bulunmaz Antakya’da Harim’de
Ne Arabistan’da ne de Urum’da
økisi de bir görülmüú iú de÷il

øki güzel gördüm zülüfü burma
Biri güzel ördek birisi turna
Dudak úam fÕstÕ÷Õ dilleri hurma
A÷zÕndaki inci mercan diú de÷il

ÂúÕk HacÕ’m gözün bir güzel görsün
6DUDULVHVHQLEXihsan sarsÕn
Gelinin sahibi hayrÕnÕ görsün
ùu güzel kÕz her kötüye eú de÷il








 '(==(
ùu kÕzlarÕn birisin
Versen bana n’olur dezze
E÷er insafa gelirsen
Bu iúimiz olur dezze

KÕzlar toplanÕp geliyor
Biri yüzüme bakÕyor
Sonra gene el alÕyor
Versen birin n’olur dezze

Söyletme bana yazÕktÕr
'DKDHOOHULQD]LNWLU
Hem ahretine azÕktÕr
Çok da hayrÕ olur dezze

Fikir eyle iyi düúün
Odunun çekerim kÕúÕn
SatlÕk ise paran peúin
Sanma kalÕr borca deze

ùekerinen ND\PDN\HUOHU
DurmayÕp söylüyor diller
Bana ÂúÕk HacÕ derler
HatÕr gönül bilir dezze




 DÖNE’M
Yüre÷ime bir ört düútü
ÇÕkmÕyor yalÕmÕ Döne’P
Kullar baúÕna vermesin
Böyle bir zulümü Döne’m

$QDQEDEDQDGDNDGDU
Allah’tan geldi bu kader
Ancak Allah Õslah eder
Böyle bir zulümü Döne’m

Bir elma aldÕm elmadan
Hemen a÷lattÕn gülmeden
Güvey gelin olmadan
Tez buldun ölümü Döne’m

Sarhoú baúÕ güman olan
=HUUHNDGDULPDQRODQ
.DOEinde bir güman olan
Yapmaz bu zulümü Döne’m

Gayet güzel hüsne huylu
Uzun saçlÕ orta belli
Bütün kan a÷ladÕ köylü
A÷lattÕn elimi Döne’m




Ondokuzdur yirmi yaúÕn
Çok çeyizin elvan iúin
DüúmanÕn zalim kardeúin
Tez buldun ölümü Döne’m

ÂúÕk HacÕ’m derIHOHNOHU
Ters döndü çarkÕ felekler
Görmemiú insan melekler
Sendeki çalÕmÕ Döne’m

 ETTø
Edalhan’da bir güzele u÷radÕm
øçlerinden biri bana el etti
Gelin miydi kÕz mÕydÕ bilmedim
Hemen gönül yana÷Õna bel etti

KÕzlar çok meraklÕ çÕkmaz sÕradan
Kadir Mevlâ’m hub yaratmÕú Yaradan
KaúlarÕna hilal çekmiú karadan
Kadir Mevlâ’m saçlarÕnÕ tel etti

Yitirmiútim burda buldum gülümü
Ba÷lÕ idi úadettiniz dilimi
7HUNH\OHGLPYDWanÕmÕ elimi
Deli gönül Edelhan’Õ el etti




ÂúÕk HacÕ’m der de nerden geliúin
Beni flah etmez bakÕp gülüúün
KÕzlarÕn oynayÕp dümbek çalÕúÕn
Bir bende÷il bütün eli del’ettin

 1()$<'$
Yüzünü görüúüm gülesim geldi
Beri bakÕp güldürmüyon ne fayda
Baka baka gözlerime su indi
Sen kaúÕnÕ kaldÕrmÕyon ne fayda

Beni gördün yönün öte dönüyon
Bülbül gibi daldan dala konuyon
Sen de benden daha beter yanÕyon
UtanÕyon bildirmiyon ne fayda

Çekindin baúÕna beyaz halÕyÕ
Ahmak buldun söyleticin deliyi
'LOLQLOHGROGXUX\RQGROX\X
(OLQLOHGROGXUPX\RQQHID\GD

ÂúÕk HacÕ’m der de gerde÷in kuúan
Ak gö÷sün üstünde gördüm bir niúan
Deli olur vallahi sevdana düúen
Hasta ediyon öldürmüyon ne fayda




 )(/(.
<HWHUfelek yeter çekti÷im mihnet
Beni mi görüyon daima felek
KorkarÕm beni de yere vurucun
YanaúÕp duruyon kÕyÕma felek

Bütün günüm cefayÕnan geçirdim
Hele bunda cib dadÕnÕ gaçÕrdÕn
Ele úeker úerbet ayran içirdin
Beni doyurmadÕn suyuma felek

Derdin yegin görüküyor zahirden
YatamÕyom intizardan gahirden
(OLQVX\XJHOLUEDUGDQEDKLUGHQ
.HQGLU\HWPH]EHQLPNX\XPDIHOHN

Hiç tükenmez senin lütfun keremin
YÕramaz baúÕmdan GHUGLQYHUHPLQ
Yoksa beni söyletmek mi meremin
%LOPL\RQKHYHVLQQH\LPHIHOHN

Bilmedim hemen n’ettin neyledin
Elde dert maraz yok beni toyladÕn
Bozulmuú bostana hüyük eyledin
'LQOHWGHEDNNDODQER\XPDIHOHN




ÂúÕk HacÕ’m der de yenmez bu turúu
AldÕrdÕn gözüme ilhafÕ ferúi
Ne dedim ine÷e öküze karúÕ
Ne idi garezin tayÕma felek

) GÖNÜL
BudaklÕ’da bir güzele u÷radÕm
Eylen de burada kal dedi gönül
0HOHNPL\GLKXULPL\GLELOPHGLP
Utanma aslÕnÕ sor dedi gönül

SabahÕnan daha yeni uyanmÕú
Mor belikler zaferine boyanmÕú
Baka baka divan aklÕm boyalmÕú
O demde koynuna gir dedi gönül

Gönül kaldÕ bir kaúlarÕ karada
Düvün vurmuú koynundaki narada
Gitti yoldaúlarÕn kaldÕ burada
AklÕnÕ baúÕna der dedi gönül

Ben gelirken bizim eller da÷ÕldÕ
EtrafÕ mor sümbüllü ba÷ÕdÕ
Her güzelden yüreklerim sovudu
ølle bu güzele yâr dedi gönül




ÂúÕk HacÕ’m bir kimseye bakmÕyor
Düúmüú cahal birken kalkmÕyor
Körolsun yokluk hala çÕkmÕyor
Çubu÷u bembeleú ver dedi gönül

 *85%(7(/
Hey a÷alar gurbet elde
Güzel sevmek kutlu imiú
%HQEDQDGHUWOLGL\RUGXP
Elin ço÷u dertli imiú

Gurbet elde bir yâre yandÕm
øçtim badesine kandÕm
Ben gönül yorulur sandÕm
Me÷er gönül atlÕ imiú

'HUWOLolanlar çekilmiú
Kefen boynuma biçilmiú
SÕlada güller açÕlmÕú
ÇayÕr çimen otlu imiú

ÂúÕk HacÕ’m yâre doydum
Yâr için canÕma kÕydÕm
Gurbet elde bir yâr koydum
SÕla yârdan tatlÕ imiú





) YÂR KALDI
NasÕl ayrÕlayÕm ellerimizden
Besledim büyüttüm nazlÕ yâr kaldÕ
Esirgeyin gayrÕ ellerden yâGGDQ
Gavlimiz bir idi sözlü yâr kaldÕ

ùahin gibi yâr karúÕmda dönerek
Bülbül gibi daldan dala konarak
O yâr benden daha beter yanarak
Ci÷eri ataúta közlü yâr kaldÕ

Bize böyleymiú Hakk’Õn iúleri
Hiç kurumaz gözlerinin yaúlarÕ
Enli de÷il ince hilal kaúlarÕ
øspir gibi ela gözlü yâr kaldÕ

ÂúÕk HacÕ’m kendim doyuramadÕm
Nen edip dizimde uyutamadÕm
Ar edip ellere duyuramadÕm
SÕrrÕ içimde gizli yâr kaldÕ








 0$+087%(<
Sürünerek geldim haki bayÕna
Duydum bir iú düúmüú baúa Mahmut Bey
Her nere gidersen hükmün var olsun
Hükmeyle gökteki kuúa Mahmut Bey

+HUVDEDKGDUDQGDPHFOLVNXUXOXU
Efendim gününden devran sürülüU
Emreylesen her iú görülür
Sözlerin geçiyor taúa Mahmut Bey

KaradÕr kaúlarÕn benzer kaleme
Sen geliúin bir ay do÷du aleme
Erzurum Beyleri çÕksÕn selama
YazÕlsÕn tarihte baúa Mahmut Bey

ÂúÕk HacÕ’m dilekçesin dilesin
Rütben kaymakam. vali olasÕn
Allah’tan emr’ola geri gelesin
OlasÕn Hatay’a paúa Mahmut Bey









 0(+0(7%(<
Yusuf Bey’in o÷lu beyler beyinden
AdabÕ erkanÕ bir Mehmet Bey
Bin katil etsen bir sözle kurtarÕr
DüúmanÕn elinden alÕr Mehmet Bey

Yaúa Mehmet Bey’im sen binler yaúa
Nüfusun kar etti da÷ ile taúa
Nuri Bey bir vezir özü Bey Paúa
Göllerin hünkarÕ olur Mehmet Bey

Eli Gavur Da÷Õ yedi da÷ üstü
Edemedin kimseye zulümü kasti
+HPEH\OHUEH\LQGHQGRVWXQXQGRVWX
Sözünün önünde ölür Mehmet Bey

ÂúÕk HacÕ’m der de aslÕnÕz pektir
Ne kadar meth etsem o kadar haktÕr
Eller harbe gidici silahÕm yoktur
%DQDGDELUEXOXU0HKPHW%H\









) PERøùAN OLDU
Çok memnun eyledin ahbabÕ dostu
%XGDbir ellerde ihtiúam oldu
Hakk’a úükür eyle me÷durluk,
Sana bir Mevlâ’daQperiúan oldu

Tez kÕrÕldÕ kara dölün dolabÕ
Sertçe Mehmet dolaútÕrdÕ Kallebi
Kerem gibi ateú yaktÕ Haleb’i
HocanÕn halleri periúan oldu

Her neler dilersen Mevlâ’dan dile
BayramÕ çok etti÷in kutlu olsun hele
ÇoklarÕn gönderdin kütüklü sele
TufanlÕ sellere karÕúan oldu

Sordular bahçadaki eri÷i
KaçÕrdÕlar kafesteki firi÷i
Yürüttü sakalÕ attÕ sÕrÕ÷Õ
Giydi gam hÕrkasÕn devriúhan oldu

ÂúÕk HacÕ’m tanrÕsÕn bulur arayan
Çok oldu içinden yanÕp eriyen
Benim ile gece gündüz yürüyen
Bunda çok yangÕya ruúen oldu




 2/'80
Gene bir taú vurdun kÕrdÕn belimi
YÕkÕldÕm yerimden kakamaz oldum
øki gün iú tuttuk günah mÕ olduk
KapÕdan dÕúarÕ çÕkamaz oldum

Bana dert getirin ellere mÕraz
Kadir Mevlâ’m ancak bana mÕ garez
UstasÕydÕk deyi laf attÕk biraz
.LPVH\HELUODIDWDPD]ROGXP

ùimdi hesap eyle zaralÕ karÕ
Üstüme borç koydun bir úimbil darÕ
ÇocuklarÕn rÕzkÕnÕ ver bari
Bir kulun derdini çekemez oldum

Kimseye söyleme bu böyle kalsÕn
Her dayÕm mÕ eller bana mÕ gülsün
Yüzüne bakmaya bin tövbe olsun
Bir yeúil yapraklÕ kÕramaz oldum

Bu Hak’tan geldi ellere çatsam
Unutmam acÕnÕ Paris’e JLWVHP
ZararÕm çÕkmaz mÕ külünü satsam
Ellerin yüzüne bakamaz oldum




Bilmiyon mu böyle kömürün huyu
Yatsana kozlarÕnÕn gölgesi koyu
Kurulup dururken iú gördük deyi
Avrata da çalÕm satamaz oldum

ÂúÕk HacÕ’m der de ne idi derdin"
Ellere övünüp sen senL\RUGXQ
BaúÕna taú düúe bir iú mi gördün
Bir iúin altÕndan kalkamaz oldum

) SEN DEöøL MøSøN?
Kadir Mevlâ’m sa÷alt kalan yaramÕz
/Rkman’Õn lokmanÕ sen de÷il misin?
Bir gün dedin yeri gö÷ü yarattÕn
Direksiz durduran sen de÷il misin"

6HQL\LVLQL\LOHUGHQL\LGHQ
Halkedip úu alemi yaratan
(O\HWPH]ER\\HWPH]GHULQNX\XGDQ
Yusuf’u çÕkaran sen de÷il misin"

Sevinirik bu yaralar bitiúin
Ne olur derdimize derman katÕúÕn
øbrahim’i mancÕnÕktanatÕúÕn
O narÕ söndüren sen de÷il misin"




Melek iken hÕúmeyleyip úaúÕran
AúkÕn dalgalarÕn boydan aúÕran
Hasta edip tenine kurtlar düúüren
Eyyüb’ü sa÷altan sen de÷il misin"

Yaz dedin yazdÕrdÕn levhLNDOHPL
Musa ile ettin binbir kelamÕ,
Sen yarattÕn onVHNL]ELQDOHPL
RÕzkÕnÕ veren sen de÷il misin"

Kadir Mevlâ’m halimizi bilemen
YâramÕzÕ sa÷alt kalan el aman
Kaf’tan Kaf’a hükmeyledi Süleyman
O kudreti veren sen de÷il misin"

ÂúÕk HacÕ’m cenazesi kÕlÕnmaz
Ah çekerim kimselere duyulmaz
%X\DUDODUsana zerre sayÕlmaz
Ölüyü dirilten sen de÷il misin"

) TøLKø
SabÕr eyle kalsÕn sana
Kuyru÷u sarÕ tilki
Evimin baúÕma yÕktÕn
Ettin bana yörü tilki




Zaten korkardÕm ününden
Bir kürk diktirrim gününden
Ya dÕkÕl çÕkma inLQGHQ
<DEXHOGHQIDULWLONL

Hergün gelip yokluyordun
Bana kin mi saklÕyordun
6HQEHQLPLEHNOL\RUGXQ
Ta bÕldÕrdan beri tilki

Eli baúÕma verdiler
Bütün zehmim yordular
On beú gün hüküm verdiler
Gel barÕútÕr bizi tilki

ÂúÕk HacÕ’m der selefin
+HOHKHVDSHWWHOHILQ
øki kurk yirmi celfin
Tamam bölmüú yarÕ tilki

 7851$/$5
Yârdan mÕ ayrÕldÕn ötüp gidersin
Benim de yârimi görün turnalar
Bir mektup yazayÕm sÕlaya do÷ru
Götürün o yâre verin turnalar




Ötüp gider kÕlavuzlar seçilmiú
Siyah zülfün mâh yüzüne saçÕlmÕú
Girin dost ba÷Õna neler açÕlmÕú
7omurcuk güllerin derin turnalar.

Bilirsiniz øreyhanlÕ yolunu
VarÕn sorun aúiretin halini
%L]YDWDQH\OHGLN8UXPHOLQL
Siz de bizim elde kalÕn turnalar

ÂúÕk HacÕ’mder de sorarsam sÕlan
Vilayetim Haleb kazamÕz Belan
ølimiz ReyhanlÕ yaylamÕz Alan
ObamÕz CeylanlÕ sorun turnalar

) BU TÜRKLER
Dini bir yoluna sancak açÕldÕ
DünyanÕn belini kÕrdÕ bu Türkler
Ankara’da østanbul’da øzmir’de
Kâfirin belinikÕrdÕ bu Türkler

Türkiyemiz her diyâra baú oldu
Kafir düúman orta yerde úaú oldu
Kumandan Mustafa Kemâl baú oldu
Büyük bir devlete erdi bu Türkler




Türkiyemiz gayet mühim ziyada
Yüz bin süvari yüz bin piyade
PozantÕ Adana Çukurova’da
Belki yüzbin düúman kÕrdÕ bu Türkler

Türkiye askerin çekti getirdi,
Ermeninin oca÷ÕnÕ batÕrdÕ
KÕrÕkhan’a merkez kurdu oturdu
Haleb’e telgrf verdi bu Türkler

Türkiye’miz hemen hemen birinci
Arkadan bin beúyüz imdat gelici
Gezbet’inden atlÕ tuttu bir ucu
Belan gedi÷ini sardÕ bu Türkler

ÂúÕk HacÕ’m Hakk’a eder niyazÕ
Ölen úehit olur kalanlar gazi
Muhummed yazÕlÕ sanca÷Õn yüzü
DalkÕlÕç meydana indi bu Türkler

) YÂR
Kadir Mevlâ’m bir dert vermiú,
Örtülünen döúeginenyatÕyor
N’ola gelip görmeseydim halini
Ah ettikçe ci÷erime batar yâr




ùahan gibi úahbazlÕ÷Õn bildirir
Bir dert gelmiú gül benzini soldurur
Kendi sevdasÕnÕ baúta kaldÕrÕr
Korkuyom hep üstüme atar yâr

0HOXOPHOXl gözlerime bakarsa
Cihan senin gözlerini dökerse
Mevlâ’m bir úifalÕk verir kalkarsa
Her iúini úahin gibi tutar yâr

ÂúÕk HacÕ’m Mevlâ’m bana yaz verir
Hastalara úifa deyi kar verir
Örtüyünen döúeginen zâr verir
Hemi yangÕn hemi sÕtma tutar yâr

 YÂR
YanÕna geliúim yâr deyi sanma
Ben küskünüm sen de bana küstün yâr
Ben seninim diye gülme yüzüme
Yeni bildim beni öldürmek kastÕn yâr

Sen emretsen ben giderim Yemen’e
*DYXUROVDJHOPH]PL\GLLPDQD
Çok yavraldÕm niçin gelmen amana
Daha var mÕ benden baúka dostun yâr




'LOLPLNXUXWWXQGLOLQNXUXVXQ
Üleúini enikli kurtlar sürüsün
Ben biliyon yad ellerin yârisin
Vefan yoktur umudumu kestim yâr

ÂúÕk HacÕ’m der de ben de yâre küsmedim
AlÕp zülfün tellerine asmadÕm
Aman çektim kendirimi kesmedim
Diri diri beni dara astÕn yâr

 AKKUYU GÜZELø
Akkuyu’da bir güzele u÷radÕm
AslÕ güzel bozuymuú
Gün görmemiú al yanaklar
Bir kÕnalÕ kuzuymuú

Görüúün ateúe yandÕm
Tutuútum Kerem’e döndüm
Tel Ariú’iyeúil sandÕm
Me÷er yeúil de÷il bozuymuú

Eúi bulunmaz ovada
Daha uçmamÕú yuvada
Döúünde yüzden ziyade
Beúi birlik geziymiú




Güzele yoktur mahana
Misli gelmemiú cihana
Gözleri benzer úahana
Cura de÷il bozuymuú

ÂúÕk HacÕ’m der boyu da
+XULPHOHNPLVR\XGD
øsmi Ümmüs Akkuyu’da
Paúa a÷anÕn kÕzÕymÕú

 6,5$6,<1$1
Sen misin erbabÕ kömür yakmanÕn,
Bunun bir vakti olur sÕrasÕynan.
Böyle bir sana’at daha bulunmaz,
Ararsan çamlÕ÷Õn sÕrasÕynan.

DurmadÕn enginde XFDJLGHUVLQ
Gündüzü de koydun gece gidersin,
ùimdi zengin olur hacca gidersin,
Bir ocak kömürün parasÕynan.

Git türkünü söyle iúi ne edersin,
KÕsÕktÕn fele÷e gahir mi edersin,
Oca÷Õ sel basar gelir gidersin,
Elinin yüzünün karasÕynan.




ÂúÕk HacÕ’m hani teútin satÕlÕn,
Böyle olursa sahanÕ da yitirin,
SÕrtÕna yüklenip eve götürün,
Hayvan da bulaman kirasÕynan.

 6$$'(7
Gül yüzlü Saadet’im aklÕma düútü,
Gönül kalk gidelim Urum eline,
Ne sebep ayrÕldÕm o nazlÕ yârdan,
HayÕr umdum bir kahpenin dölüne,

øskeleden binek úimendifere,
Adana kelebek, PozantÕ dere,
Gönül havalandÕ úu nazlÕ yâre,
øntizâr ederim dostun yoluna.

Felek gene beni gurbete attÕ,
Hasretlik ci÷erime kar etti,
Konya, Eskiúehir, Bilecik hattÕ,
6eyretmeli Sapanca’nÕn gölüne.

Gönül terkedelim gel bu diyârÕ,
øzmit’i geçiúin østanbul yârÕ,
Çekmece, Çatalca, Edirne yolu,
Döndermeli Koru’dan salÕna.




Bülbül gibi bahçelerden ba÷lardan,
Ölen ölmüú bir haber ver sa÷lardan,
Uzunköprü, Keúan Koru da÷lardan,
DÕú deniz BolayÕr, Gelibolu’ya.

ÂúÕk HacÕ’m vazgeçelim sÕradan,
AlalÕm bir haber gözü eladan,
Bir mektup atalÕm úol iskeleden,
Saadet HanÕm kÕna yaksÕn eline.

 <$5$'$1
Çerçili’de bir güzele u÷radÕm,
Yeryüzünde bir yaratmÕú Yaradan.
Kaúlar lamelif gözleri ayÕn,
Mâh cemalin nur yaratmÕú Yaradan.

Güzelin benlisi beli incesi
Ak tunç memeli gülün goncasÕ
Ya bayram ya Leyla’yÕ Kadir JHFHVL
Seher vakti er yaratmÕú Yaradan

SÕ÷Õn yürüyüúlü gerdan açÕmlÕ
%LUhuma bakÕúlÕ ceren biçimli
AltmÕú bir belikli maya biçimli
Zülüflerin tel yaratmÕú Yaradan




ÂúÕk HacÕ’m buna mihnet kÕlÕnmaz
Baha ile bin bir altÕna alÕnmaz
øsmi bile Gürcistan’da bulunmaz
Güzellere pir yaratmÕú Yaradan

 %(1
%HQLWXWPDWXWDPD]PÕsÕn
KÕz divan sürücüyüm ben
E÷er sana lazÕm ise
Bembeleú durucuyum ben

Gördüm döne dönelerin,
Melek sandÕm analarÕn
Çukurova sunalarÕn
Bir gezip görücüyüm ben

Söyle kÕz aslÕnÕ bilmem
E÷lenip yanÕnda kalmam
.RUNPDkÕz sorucuyum,
ÂúÕ÷Õm sorucuyum ben

Hem âúÕkÕm hem hacÕyÕm,
Hangi bir derede acÕyÕm
Sorma ben ÂúÕk HacÕ’yÕm
7DKXGXWKDULFL\LPEHQ






KarúÕlaúmalarÕ 


ÂúÕk HacÕ

ømtihana geldim kabul buyurun
Mahkememiz görülecek bugün yâr
<DPHUKDPHWH\OHya da vur öldür
Berk ba÷lama kollarÕmÕn ba÷Õn yâr


.Õz 

$VHUPLNHVWLUGLQDVULJLULWPL"
Mahkemenin günü da÷il bugün yâr
Seninle aúlanÕ÷Õm yok benim
Kin ba÷lamÕú kollarÕnÕn ba÷Õn yâr


ÂúÕk HacÕ

Arz eyledim geldim seni yÕraktan
Merhamet et ölece÷im meraktan
Ne akÕldan çÕkar ve ne yürekten
Yüre÷ime kurdun çifte dü÷ün yâr




.Õz



%HQVHQLVHYPHGLPH]HOH]HOGHQ
Bülbül gibi figan kurma JD]HOGHQ
Gözün bende gönlün baúka güzelde
Ben kurmadÕm yüre÷ine dü÷ün yâr





Bu karúÕlaúmalar Anadolu sahasÕndaki âúÕklÕk gelene÷i kuallarÕna uymamaktadÕr.
AynÕ durum KuOAbdullah için de geçerlidir.





ÂúÕk HacÕ

Oturdum dinlersin yüksek binadan
Gönül geçmez ince belli Suna’dan
%LOPHPNXGUHWWHQPLELOPHPDQDGDQ
Ye koynunda gördüm bir çifk dü÷ün yâr


.Õz





ÂúÕk olup güzeli seçmedim
Yad ellerin köprüsünden geçmedim
Oturup dizinde gö÷süm açmadÕm
Nerde gördün iç koynumda dü÷ün yâr


ÂúÕk HacÕ

ÂúÕk HacÕ’m der de geri dönerim
Gece gündüz aúk atÕna binerim
AkÕbeti Kerem gibi yanarÕm
Göremezsen ak gö÷sünün a÷Õn yâr


.Õz



%LUsÕr verdim o÷lan ele söyleme
Gidip beni ele rüsva eyleme
6HYLSVHYLSVRQUDLQNDUH\OHPH
Görmedin mi ak gö÷sümün a÷Õn yâr



.Õz



Ben anamÕn oldum ilki
Güzelli÷im yakar halkÕ
Pederimin malÕ mülkü
Derya deniz göle benzer




ÂúÕk HacÕ

Ben bir kÕzÕnan konuútum
Dili úeker bala benzer
Sordum ismi ùengül imiú
HakikatÕ güle benzer


.Õz



Kaleme benzer kaúlarÕm
ønciye benzer diúlerim
ùu benim sümbül saçlarÕm
Çi÷ ibriúim tele benzer


ÂúÕk HacÕ

Dedim o÷luma gelmen mi"
6HYGDKDOLQGHQELOPHQPL"
KÕzÕm gelinim olman mÕ"
%R\XQVHOYLGDODEHQ]HU


.Õz



Ben o÷luna varrÕm derim
Ellere çÕkarma sÕrrÕm
%HQVDQDEXNDGDUGHULP
O÷lun koçak döle benzer



ÂúÕk HacÕ

Güzellere úirin gelir sözlerim
6Lzi gördüm tutmaz oldu dizlerim
Çoktan beri esir idi gözlerim
øki güzel rast geldi gözüme





.Õz



Çok söyleme iúsiz korsun yurdumu
Bana atma alafÕnÕ ördünü
E÷er âúÕk isen kaldÕr perdeni
Gel utanma söylesene yüzüme


ÂúÕk HacÕ

6RUGXPVHQLGHGLOHUNLSLULPL]
<âd ellere çÕkarmayak sÕrrÕmÕz
Biz âúÕ÷Õz güzel övmek karÕmÕz
Hakk’Õ seven gücenmesin sözüme


.Õz



Yükü kumaú olan ele satar mÕ"
Bahar gelmeyince bülbül öter mi"
%DKDLOHEana gücün yeter mi"
Seyir eyle döúümdeki gazime


ÂúÕk HacÕ

SaçÕn ipek zülüflerin burma mÕ"
Dilin úeker dudaklarÕn hurma mÕ"
Sana veren Allah beni görme mi"
Seyir eyle alnÕmdaki yazÕmÕ


.Õz



O÷lan gidip tuzak kurma yoluma
Müstehak olursun sonra ölüme
Daha kimse el sunmamÕú gülüme
Senin gibi ço÷u düútü peúine




ÂúÕk HacÕ

ÂúÕk mÕsÕn yoksa dert mi eúersin
Nerde büyüdün nerde yaúarsÕn
Çok söyleme istin tahttan düúersin
Yanan sonra ateúime közüme


.Õz



Aman melek o÷lan ben de huriyem
El de÷medik mor sümbüllü koruyam
AdÕm nazlÕ âúÕklarÕn piriyem
Hiçbir âúÕk yetiúemez tozuma


ÂúÕk HacÕ

ÂúÕk HacÕ’m söyler sözün sa÷ÕnÕ
Severler güzelin gö÷sü a÷ÕnÕ
Ben âúÕ÷Õm senin gibi ço÷unun
Nen eyleyip uyutmuúum dizimde



ùÕh



ArzuladÕm geldim sana
6HODPverdim sa÷a sola
Faziletli HacÕ A÷a
Bahúiúim para isterim


ÂúÕk HacÕ

%HQELUIDNLUKDQH\LP
Ev burda yok banÕyam
Saadetli a÷a úurda
Ben bir koyun çobanÕyam




ùÕh



De÷irmenkaúÕ’ndan geldim
Hep yollardan haber aldÕm
øsmail A÷am evde yoktur
HacÕ A÷amÕ evde buldum


ÂúÕk HacÕ

Aya÷Õmda kutnu úalvar
Her hal üstümüzde al var
HacÕ A÷andan umut yoktur
øsmail D÷ana yalvar


ùÕh



Belimi verdim dire÷e
ùiúti a÷amÕn yüre÷i
ÇÕk sekizli÷i çeyre÷i
Bahúiúim para isterim


ÂúÕk HacÕ

Rahat yerim yatÕyom
MefahÕm çok satÕyom
Sekizlik çeyrek ne demek,
Meteli÷e kurúun atÕyom


ùÕh



Deryalarda oynar kayÕk
A÷ama hanÕm layÕk
HanÕma çifte halayÕk
Bahúiúim para isterim






ÂúÕk HacÕ

KapÕmÕzÕn önü i÷de
Hep dallarÕ ince i÷de
BurasÕ halayÕk yeri
HanÕmlar öteki evde


ùÕh



Ben bir úÕhÕm sözüm haktÕr
HacÕ A÷amÕn sözü pektir
Bahúiúim yolla gidelim
Dolanacak yerim çoktur


ÂúÕk HacÕ

Her gün gelin konuúalÕm
Birbirimiz tanÕúalÕm
TopladÕnÕz yeter bugün
HazÕrkini bölüúelim


ùÕh



ùÕhlar bilmez mi iúini
Bekleriz sahur aúÕnÕ
%HQL\ROXPGDQH\OHPH
Kalk ver úÕhÕn bahúiúini


ÂúÕk HacÕ

Aha ben geçtim serinden
Haberin yok mu karÕmdan
Bahúiúinizbeú on dehnek,
E÷er kalkarsam yerimden







3. ÂùIK HASAN

) ARABøSTAN
Üç yüz yirmi altÕda bir tufan koptu
Gör ki neler çekti el Arabistan
Ellibeú gün yattÕ karÕ ovanÕn
KalmadÕ bir canlÕ mal Arabistan

.DUODUya÷a ya÷a boylarÕ aútÕ
Asi canavarlar hap eve düútü,
Nice hayvanlarÕn damarÕ geçti
Gayet yanlÕú geldi yÕl Arabistan

Bugün buza kesti kurudu çayÕ
Hep da÷lara düútü turnasÕ toyu,
Örde÷i kiri÷i yitirmiú suyu
Bilmem nerde kaldÕ göl Arabistan

BalÕk da farizdi buldu baúÕndan
Çamura basmadan topla dÕúÕndan
YazÕ yaban dolu kuú üleúinden
KÕlÕç gibi kesti yel Arabistan






Hep tüketti mallarÕnÕn malÕnÕ
Ne ya÷ÕnÕ sattÕ ne de kÕlÕnÕ
KÕrdÕ bütün fukaranÕn malÕnÕ
Çok vakit do÷rulmaz bel Arabistan

Mevlâ’m LPGDGH\OHHODPDQDPDQ
KalmadÕ her evde bir torba saman
ùimdi maldan geçtik Õrada güman
ÇÕkmadÕ çayÕrÕn zili Arabistan

Bilmem daha n’olur kim çÕkar yaza
KÕú de÷il bu gelen bir ibret bize
Âlem muhtaç oldu bir atÕm tuza
Kesildi kervanÕn yol ArabistaQ

Kardan telef oldu nicenin canÕ
Hind ile Yemen’e ulaútÕ ünü
Sordum atalara görmemiú bunu
Hiç bileni yoktur kul Arabistan

Yine birgün suyun kaynar içilmez
Sineyin kurt olur yoldan geçilmez
Bugün hekmat bin bo÷adan seçilmez
Bunu inkâr etme çöl AraELVWDQ





ÂúÕk Hasan der de yetmez mi kalan
ønanmaz bu söze sonradan gelen
Bunu görmeyenler hep sanÕr yalan
Yoktur ki söylesin dil Arabistan

) ARøF
Yürü bre emmi o÷lu
Hey belalÕ baúlÕ Arif
Soldum’ola o gül yüzün
Kara gözlü kaúlÕ Arif

ùu Yemen’den mektup gelmiú
Dediler ki Arif ölmüú
Pederine ayan olmuú
Kara kuru döúlü Arif

ùehitsen giydin tacÕn
Unutulmaz senin acÕn
Sefil baban çifte bacÕn
A÷lar gözü yaúlÕ Arif

Kurdu÷un bina yÕkÕldÕ
Yemen’e PLKUDEGLNLOGL
BabanÕn beli büküldü
Ci÷eri ataúlÕ Arif





Mehmet o÷lan bakar yola
Göz yaúÕnÕ sile sile
AkÕllÕ buldum’ola
Yürek iki baúlÕ Arif

Arif ismin kaldÕ dilde
7UDEOXVLQFHEHOGH
Kizib gitmiú gurbet elde
BacÕlÕ kardaúlÕ Arif

NazlÕsÕn yanÕmda nazlÕ
0XKDEEHWLQVHUGHJL]OL
Tel bÕyÕklÕ kara gözlü
Yörü ipek saçlÕ Arif

Eúmiúek’te koca çÕnar
Kimi göçer kimi konar
Cümle kuúlar ona döner
Öter garip kuúlar Arif

Bilmedim ayÕnÕ neden
Gelmiyor Yemen’e giden
Muhabbetli nazlÕ fLGDQ
1HUHgitsin suçlu Arif




ÂúÕk Hasan bakÕn hele
Yalan gerçek düútü dile
%L]GHJLGLFLNR\ROD
Cümle alem borçlu Arif

 ) NAZLI YÂR
Kara gözlü nazlÕ yarim,
Gel yanÕma gel yanÕma.
ùu senin cilve yapÕúÕn,
Girer kanÕma kanÕma.

Ne var yolunda ölünce,
%HQLyakÕyon gülünce,
SallanÕp suya gelince,
Benzersin hanÕma hanÕma.

Her söz her yerde denmez,
Siyah kuúak a÷ boyanmaz,
HanÕm her güzele dayanmaz,
%HQLPNLQLPHNLQLPH

ÂúÕk Ali’m der kastime,
Selam söyleyin dostuma,
Ölürsem kanÕm üstüne,
Söylen sunama sunama





 BEY’øM
Yine asker toplanÕyor
+LPPHWVHQGHQDPDQ%H\’LP
YakÕúmaz senin úanÕna
Gitsem tümen temen BH\’LP

Gönlüm de aúka gülmedi
*LGHQLPJHULJHOPHGL
Birin Selanik salmadÕ
2ELULQL<HPHQ%H\’LP

ÇÕkan alayÕn baúÕna
KÕlÕç kuúanÕn peúine
Müúir karÕúmaz iúine
Emretti÷in zaman BH\’LP

ÂúÕk Hasan kara yasta
Can dedi÷in bir kafeste
Cümlemize son nefeste
KarúÕ gelsin iman BH\’LP








) BøLE
ùu yalan dünyaya geldim geleli
Çalar ça÷ÕraydÕm her sinen bile
2yâr için çekiyorum çok zahmet
Yemiyom içmiyom yasÕnan bile

YamacÕmdan gelen yâr kendi kendi
Özlemedim kaldÕ gö÷sünün bendi
Yitirdim o yâri tÕmarsÕz kaldÕ
ArÕnmaz memeler pasÕndan bile

Kara gözlüm sen ne diyon sözüme
U÷run u÷run gülüyordun yüzüme
1HQH\OHGHEHQLX\XWGL]LQH
Bir kumru ötüúlü sesinen bile

AynalÕ kuúa÷Õ beline vurmuú
Çapraz dü÷meleri döúüne kurmuú
Mevlâ’m güzelli÷i hep sana vermiú
SalÕnÕp geziyor hep süsünen bile

ÂúÕk Hasan der ki sözleriPVHQFH
AçÕlmÕú bahçende güllerin konca
Giyinmiú kuúanmÕú belleri ince
BaúÕnda sÕrmalÕ fesinen bile




) BøZE
Müslümanlar gafil olman
Hak gönderir zalim bize
Mahúer günü zabaniler
Çok ederler zulüm bize

Yi÷it dedi÷inbin yaúar
Günde ecel boydan aúar
Bugün yarÕn nöbet düúer
Bir gün gelir ölüm bize

Ö÷üdün tutun dedenin
9DL]QDVLKDWHGHQLQ
Emrini tutun Huda’nÕn
6RQUDGHPH]NXOXPEL]H

+HUDGDP]HQJLQOLNLVWHU
ParanÕn gÕdasÕn ister
Münker Nekir cevap ister
6RUunca sualÕn bize

ùu olur øslamÕn zineti
SatÕn almalÕ cenneti
TutmalÕ farzÕ sünneti
Hep buyurmuú alim bize




*LUVHPFHQQHWLQELULQGHQ
Otursam yüksek yerinden
Cennet ba÷ÕnÕn yanÕndan
6XQVDODUELUGLOLPEL]H

Anam bacÕm durmaz a÷lar
Teneúirde suyum ça÷lar
Yaren yoldaú tabut ba÷lar
Getirirler salÕm bize

ÂúÕk Hasan kevser için
Kuú gibi havadan uçun,
SÕratÕ selâmet geçin
9HUFHQQHWWHQ\ROXPEL]H

 %86(1(
Üç yüz yirmi dörtte düzen bozuldu
2QLNLOHUPHFOLVHGL]LOGL
Gazeteler haberde yazÕldÕ
Dört köúeye ilan oldu bu sene

Selanik’ten çÕktÕ fermanÕn ucu
Bozmaya yetmedi kmisenin gücü
Meydana diktiler bir dar a÷acÕ
Çok adam asÕldÕ öldü bu sene





6DQDGHULPVDQDKH\$UDELVWDQ
AyrÕldÕk bu sene yarenden doVWWDQ
Giymedik kÕrmÕzÕ çÕkmadÕk yastan
SarardÕ gül benzim soldu bu sene

Bilmem kimler kattÕ altÕna tucu
KanlÕ yaú döktüler hep ana bacÕ
TatlÕnÕn üstüne verdiler acÕ
%DGHOHU]HKLUGHQGROGXEXVHQH

ùol mazarat baúÕ kafir Ermeni
Büyük fesat alma yoktur dermanÕ
$Oi Osman padiúah verme fermanÕ
Düúmanlar sevindi güldü bu sene

Yekin Sultan Reúit yerinden yekin
KüffarÕn üstüne eyle bir sökün
KitabÕn yazarÕ kÕyamet yakÕn
øúareti çÕktÕ geldi bu sene

ÂúÕk Hasan der de sen kurtar baúÕn
Ömrü kÕsaolur alÕcÕ kuúun
Abdino çaldÕ en son savaúÕn
Ona da bir kÕlÕç çaldÕ bu sene





) ÇIKAR
Kadir Mevlâ’m a÷ yarÕnan kavlimiz
Bizi güle güle bayrama çÕkar
Giyinmiú kuúanmÕú bir kara gözlü
SallanÕr karúÕmda seyrana çÕkar

Suya gelmiú destisini doldurur
Gören yi÷itlerin benzin soldurur
Yel estikçe zülüflerin kaldÕrÕr
AyrÕlÕr gerdandan bir yana çÕkar

Yüre÷im yaralÕ kaúÕ karadan
Sinem delik delik bütün yaradan
+HUNXOXQDELUGHrt vermiú Yaradan
Ol sarÕ bülbül de feryada çÕkar

ÂúÕk Hasan der de ele yaymayÕn
Ben sevmiúim benleriyin oymayÕn
Evvelki seven yer ya÷Õn kayma÷Õn
Sonraki sevende ayrana çÕkar









 DEDøLER
Bir güzel övdüler Hassa kolunda
Bulunmaz irengi bahçe gülünde
Doldursa badesi tasÕ elinde
HicablÕ sevdi÷im içmez dediler

Çok emek eyledi %H\LOH3aúa
Çalma gevherini kÕl kadar daúa
SÕdk ile bakarsa gökteki kuúa
KÕrÕlÕr kanadÕ uçmaz dediler

Ne kadar çalÕúsan eme÷in boúa
DolandÕm da÷larÕ çal köúe köúe
AraplÕ uúa÷Õnda övdüler eúe
Hiç mihnet eyleme kaçmaz dediler

ÂúÕk Hasan der de yürekten inen
VarÕn bir kötünün derdine dönen
Cemalin görürsen ateúe yanan
FarÕsa da gönlün geçmez dediler








) DEDøLER
*ece gündüz ah çekerek a÷larÕm
Söyle bu derdini nerde dediler
VefasÕz güzelin düúme peúine
YanarsÕn ateúe orda dediler

GerdanÕ gmüúten kardan a÷ olur
Gönül gül gülistan cennet ba÷ olur
Sevdaya düúenin derdi çok ROXU
Hemi sÕtma tutar çorda dediler

ùu benim sevdi÷im dünyada nerden
Tepeden tÕrna÷a her yeri nurdan
Kuú olursan varaman her yanÕ surdan
$UDUVDQEXOPDQ]RUGDGHGLOHU

ùu benim sevdi÷im daha tezerek
A÷ gö÷sün dü÷melerin çözerek
0XKDEEHWOLLVHEXOXUJH]HUHN
Oturup yandÕ÷Õn yârda dediler

Akúam olur koyun kuzu meleúir
Herkes varrÕ uykusuna döleúir
Bir yardÕmcÕn felek HÕzÕr ulaúÕr
.RPD]ELUNXOXQXGDUGDGHGLOHU




ÂúÕk Hasan düútüm ateúe nara
AçÕldÕ sinemde bilinmez yara
Kimi hayvaya ça÷ÕrÕr kimisLQDUD
Hayva da o kÕzda nar da dediler

) DÖNDÜM
Hey a÷alar yücelerde gezerdim
øndim enginlere aya÷a döndüm
Gözlerin sevdi÷im yârdan ayrÕldÕm
AvÕnÕ aldÕrmÕú soya÷a döndüm

Bir bina kurdum da duman yel aldÕ
AktÕ çeúmim yaúÕ halkÕ sel aldÕ
Kara gözlü nazlÕ yâri el aldÕ
Büküldü bellerim daya÷a döndüm

Sabah sabah dost ba÷ÕnÕ gezerim
Bu dertleri bir deftere yazalÕm
AçÕlmadan ne tez soldu gazelim
Meyvesini dökmüú Wiyeke döndüm

ÂúÕk Hasan der de sevmezler PHUGL
Nedir bu canÕmÕn ateúi ördü
Tahir’in Zühre’nin Kerem’in derdi
YandÕm ateúlere koya÷a döndüm





 EDøP '850$
Kömür gözlerinisevdi÷im dilber
SallanÕp karúÕmda naz edip durma
Ecelimden evvel öldürme beni
Tükenmez ömrümü az edip durma

2\QD\DNELUNXPDUNLPNLPLWXWDU
Göremedim bir cambaz kÕz senin kadar
Arada engeller hile keúfeder
'RVWNDYLO\HULQLL]HGLSGXUPD

Ölüyom elinden baúÕndan atma
Helal ekme÷ine haramlar katma
østemezdin çoktan sözünde dutma
Arada engelle söz edip durma

ÂúÕk Hasan der ki aklÕn úaúÕrdÕn
AúkÕn dalgasÕnÕ boydan aúÕrdÕn
Söyleye söyleye dilden düúürdün
YazÕk úu güzele söz edip durma








) EFENDøM
CanÕmÕ yoluna feda eylerim
.XUWDUVDQDEHQLGDYDGDQ(IHQGLP
Ne gündüzüm gündüz ne gecem gece
HallarÕm periúan yârdan EIHQGLP

Güleçtir yüzlerin ay gibi parlar
Gelmez mi elinden böylesi karlar
Eyle bir iyilik yattÕ÷Õn yerler
'HU\D\DJDUNROXQQXUGDQ(IHQGLP

Bir binanÕndire÷ini dikersin
Benim gibi fakirlere bakarsÕn
Sen çÕranÕ elin ile yakarsÕn
YârÕn kurtulursun nardan (IHQGLP

Dört kitap bir rasulün baúÕ için
A÷latma kadimi beni iú için
Dikkat eyle bir Muhammed baúÕ için
Sevdi÷in var ise pirden EIHQGLP

Genç halimle bir hal geldi baúÕma
Döner de÷irmenler gözüm yaúÕna
Mevlâ’yÕ seversen bak úu iúine
Kesildim kazançtan kardan EIHQGLP




ÂúÕk Hasan dosta do÷ru dönerim
Gece gündüz aúk atÕna binerim
Gündüz dostun ateúine yanarÕm
*HFHX\X\DPDPQDUGDQ(IHQGLP

 EùE
A÷alar gördüm dünya güzeli
DuyardÕm adÕnÕ kÕz senin Eúe
Mevlâ’m güzelli÷i hep sana vermiú
Kara kaú sürmeli göz senin Eúe

%HQVHQLVHYHULPVHYHUVHQEHQL
E÷er gücüm yetse alÕrÕm seni
Yoluna koyârdÕm bu tatlÕ canÕ
Bir imkanÕn olsa az senin Eúe

KÕz senin emsalin ya %H\\D3aúa
Dünyada ömrünü geçirme boúa
Merhametsiz baban yakmÕú ataúa
Bu çareni bul son kez senin Eúe

Al yana÷Õ beyaz kardan a÷ imiú
Ala karlÕ mor sümbüllü da÷ imiú
Eyvah CeylanlÕ’da yi÷it yok imiú
Alt baúÕ katlin var yüz senin Eúe




AladÕr gözlerin çalar havari
Leblerinden balÕn geveri
Güzelli÷i de÷er yedi deviri
KÕz hanÕm sultansÕn söz senin Eúe

Güzel olan güzel Hak’tan seçilir
Zülfü gerdana telden biçilir
YÕl on iki ayda gülüaçÕlÕr
KÕú engelin olsun yaz senin Eúe

Deli gönül yâr ikrarÕn güdersin
Bu güzellik sende çok kan edersin
1HGLUGHUGLQJXUEHWHOHJLGHUVLQ
BaúÕndan yularÕ çez senin Eúe

ÂúÕk Hasan âúÕklÕ÷Õn bildirir
Güzel olan sevdasÕna yedirir
KorkarÕm goncanÕ eOOHUVROGXUXU
Ben derem güllerin uz senin Eúe

) EùE
Hak seni ö÷müú yaratmÕú
Ben de eylerim metin Eúe
Çok güzelsin nazar de÷er
Biraz kekik tütün Eúe




Gören olur kara gözün,
Duyan olur úirin sözün
øzar bürün azma yüzün
KÕrdÕn eli bütün Eúe

Al yana÷Õ gonca güldür
Leblerinden akan baldÕr
SatlÕk ise bahan bildir
Alam seni satÕn Eúe

Yana÷Õ ya÷al vurmalÕ
AúÕ÷a bahúiú vermeli
El kÕnalÕ göz sürmeli
Edem seni hatun Eúe

.DUDWR]DNWHOOLIHVL
$OHPJLELROVDsüsü
'HUOHU<XVXIEXQXQQHVL
Giyince busatÕn Eúe

Senin için çektim cefa,
Hükmeyledik Kaf’tan Kaf’a
Derde derman cana úifa
Versen tirek otu Eúe





Ölmez derde dolandÕrÕr
Ol kanlara bulandÕrÕr
KapÕ kapÕ dilendirir
SevdasÕ zor çetin Eúe

ÂúÕk Hasan bir civanÕ
Ben arÕyÕm sen kovanÕ
6HYPHOLVHQLVHYHQL
El bilmez kÕymetin Eúe

 )$7,0$
+HUNDGLPPHWLQH\OHULP
ùu dünyada bir FatÕma
Zülüflerin ak gerdana
Burma burma bur FatÕma

Güzelli÷in benzer güle
ùirinli÷in EHQ]HUEDOD
Sevda derler baúa bela
Koç yi÷ite zor FatÕma

Duda÷Õn da÷lar kirazÕ
Güzellerin ser firâzÕ
Dünyada istersen murazÕ
Gel koynuma gir FatÕma




Hiç mi yoktur kÕz imanÕn,
Geçiyor vakti zamanÕn
Koynundaki çift memenin
Birin bana ver FatÕma

.DúlarÕnÕn karalarÕ
Gül memenin aralarÕ
Sinemdeki yaralarÕ
Elin ile sar FatÕma

ÂúÕk Hasan çok ö÷ersin
Günde binlere de÷ersin
Bugün geçer döú dö÷ersin
Haldan bilmez tor FatÕma

) GAVUR DAöI
Niçin arzetmeyem ben de sÕlayÕ
KalÕyor baúlarÕ Gavur Da÷Õ’nÕn.
Yeni toprak vermiú yüksek meúeler
Dil versin kuúlarÕ Gavur Da÷Õ’nÕn

*DULSGHUOHUJXUEHWHOGH\DWDQD
Bülbül derler bahçelerde ötene
Kadir Mevlâ’m bizi gönder vatana
Yol versin baúlarÕ Gavur Da÷Õ’nÕn




Sabahtan seherden açÕlan güller
ÇayÕr çimen olmuú ovalar güller
Gündüzlü Bo÷azÕ’nda oturan eller
Periúan baúlarÕ Gavur Da÷Õ’nÕn

Alan dedikleri ova yazÕlar
KuúatmÕú çevresin e÷re mazÕlar
Eser poyraz çam dallarÕ sÕzÕlar
øniler baúlarÕ Gavur Da÷Õ’nÕn

Pare pare da÷larÕnÕn dumanÕ,
KaldÕralÕm ara yerden dumanÕ
Lale sümbül mor menekúe zamanÕ
Al yeúLl baúlarÕ Gavur Da÷Õ’nÕn

 *(=(5
Yi÷it sevdaya düúünce
Aúk atÕna biner gezer
Engin dala kÕnmaz gönül
Yücelerde döner gezer

Güller Hak’tan seçilir
Zülüfü telden biçilir
Bahçesinde gül açÕlÕr
(QJHOHOLQVXQDUJH]HU




Sekiúin benzer cerene
Gönlümü ettin virane
Deli gönül bin ö÷rene
Baykuú gibi konar gezer

%HQOHULYDUSHUGHSHUGH
Aúk ateúi yanar serde
ÂúÕk Hasan düúmüú derde
.HUHPJLEL\DQDUJH]HU

) GÖNÜL
1HUHJLWVHPNXUWXODPDP
UsandÕm elinden gönül
Gittikçe derdim artÕyor
Dost gelse yolundan gönül

Yüksek yuvada yatarsÕn
Dostun ba÷Õnda ötersin
Her güzele can atarsÕn
Korkman mÕ ölümden gönül

Tutsam iúim baú eylesem
Gönül seni hoú eylesem
Bir güzele eú eylesem
Kurtulsam elinden gönül




ÂúÕk Hasan sen a÷larsÕn
Bugün yâr beni eylersin
Ben a÷larÕm sen a÷larsÕn
El bilmez halimden gönül

) HACI’M
(OOHUJLWWLHOOHUJLWWL
Ben gitmedim size HacÕ’m
Kara çadÕrÕ kurmuúsun,
Karaoluk’ta düze HacÕ’m

Derdim çok derdimi eúme
Nefsin arkasÕna düúme
Fakirim diye acÕúma
Kanaat eyle aza HacÕ’m

Gittim geldim KÕrÕkhan’a
YandÕm küOROGXPEXVHQH
Misafir ol HacÕ Hasan’a
Niçin gelmen bize HacÕ’m

Uçtu devlet kuúum uçtu
KocalÕk filimin aútÕ
øúte bahar geldi geçti
Kimler çÕkar güze HacÕ’m




DestanÕn banda ba÷ladÕn
Gayetten güzel söyledin
Bize çok hürmet eyledin
Çalman serdin köze HacÕ’m

ÂúÕk Hasan burda durmuú
1eçe aç karÕn doyurmuú
ÇalgÕyÕ haram buyurmuú
Heves etme saza HacÕ’m

) HALøL
ùu o÷lana yazÕk oldu
Bakmaz oldu iúe Halil
Bir yalancÕ dolandÕrmÕú
Emeklerin boúa Halil

Günde yüzüne gülerler
Angarya çok salarlar
Boú yere seni yorarlar
Dö÷ünürsün döúe Halil

Gittikçe daha yanÕyor
Her güleni dost sanÕyor
Her yalana inanÕyor
BaúÕna taú düúe Halil




Bir su serp yüre÷im söndür
Yüce uçma gönlün indir
Çek pineni ipi söndür
6Hn zor eyle diúe Halil

Dertler dermanÕn arar
Bu sevdana kem söz yarar
Avratlar yanÕndan yÕrar
Varmaz Fatma Eúe Halil

Nice adaklar adÕyor
Dostun ikrarÕn güdüyor
Dünya alem car ediyor
Gökteki uçan kuúa Halil

Girizciler sana yârdÕr
Sen do÷ruya iúin gördür
Gecelerde gözün kördür
Çalmak için döúe Halil

ÂúÕk Hasan sözüm birdir
Her sözümde hisse vardÕr
%HQELOLULPVHYGD]RUGXU
Hak vermesin baúa Halil





) øÇøN
Yürü bre Abdullah o÷lu
ÇalÕúÕrsÕn halÕn için
AkÕl sende asla yoktur
SÕtaran var malÕn için

Nice Süleymanlar yatar
AdÕ sanÕ yere batar
Az bir parça mal da yeter
KapÕnda iki dölün için

Zengin paraya kÕyamaz
At alÕp çuha giyemez
Çok kazanan çok yiyemez
IrÕzÕk birdir kulun için

Engeleye döner \ROXQ
Bir gün olur düúen ölün
MirasçÕya kalÕr malÕn
KazanÕrsÕn elin için

YÕlda gelir dü÷ün bayram
El yer içer eyler seyran
<RNVXOODUDELUWDVD\UDQ
Veremezler ölün için




ÂúÕk Hasan sözüm haktÕr
Hisse alacak úeyler çoktur
1HUHJLWVHP\HULP\RNWXU
Bu sabÕrsÕz dilin için

) øSTE
Bir dilek dilersen Kadir Mevlâ’dan
ÂúÕklar pirinin aúkÕndan iste
Bu dünyada yâr sevmekse muradÕn
Gör benim yaremi aúkÕndan iste

Hûri kÕzlarÕ da birli ve beúli
YakÕyor beni debir karakaúlÕ
SalbÕyÕk olur derler kÕvrÕúÕk saçlÕ
Zülüfü gerdana düúkünden iste

NazlÕ yâre do÷ru döndüm yönümü
Bir güzelin için yakmam dinimi
Azrail alsÕn alma canÕmÕ
Var benim canÕmÕ beú günden iste

ÂúÕk Hasan der de bu böyle olur
Güzelin kÕymeWLQVHYHQOHUELOLU
Bu dünyanÕn malÕ dünyada kalÕr
Cenneti alanÕn köúkünden iste




) øSTER
Yerleri gökleri yaradan Allah
Herkes murazÕna ermeyi ister
=DOLPKDVUHWOLNNDUHWWLFDQD
Garipler sÕlasÕn görmeyi ister

Cümlemiz gelmiúik fani cihana
Herkes kararÕna bulmaz bahane
Ala karga münasip mi úahine
Al yeúil giyinmiú durnayÕ ister

Duda÷Õ kÕrmÕzÕ yüzü abaktan
Zülüfü sÕrmadan saçÕ ipekten
Kurtulmaz marazlÕ gözü çapaktan
Helbet ela gözde sürmeyi ister

Çiçekler açÕlÕr evvel bahardan
Maúu÷a görünür la’li gevherden
Bülbül feryat eder gelir seherden
GoncanÕn alasÕn dermey ister

Yaz günü çok olur ovanÕn otu
Ne kadar yaysalar toklanmaz kötü
Dört yerden ba÷larlar úol Arap atÕ
Çekinir köste÷i kÕrmayÕ isWHU




ÂúÕk Hasan der ki Esma’nÕn o÷lu
Çok günler geçirdim karalÕ a÷lÕ
SÕrata varÕnca yollarÕm ba÷lÕ
Ölmeden cennete girmeyi ister

 .,=,1
Hey a÷alar neden bilmem
Güleç olur yüzü kÕzÕn
2QLNLGHFLOYHOHQLU
Sürmelenir gözü kÕzÕn

Onüçünde çeker biçer
Zülüf tarar gerdan açar
HatÕrÕ canlara geçer
Geçgel olur sözü kÕzÕn

Ondördünde keser yolu
Yüzün gören olur deli
Solmaz bahçesinin gülü
Olmaz kÕúÕ yazÕ kÕzÕn

Onbeúinde yola gelir
Çift memeler HOHJHOLU
Duyan bir gün gelin olur
Öter davulbazÕ kÕzÕn




ÂúÕk Hasan der ki nice
KÕzÕn gönlü da÷dan yüce
Gerde÷e girdi÷i gece
Çekilirmiú nazÕ kÕzÕn

) HAKKI EFENDø
Benden selam söylen HakkÕ Efendi’\H
Yedi÷in ta’amlar tuzlu mu ola"
YarÕm aydÕr ben o yârdan ayrÕldÕm
Sevdi÷im bir yerde gizli mi ola?

Sevdice÷im seyran÷aha çÕkar mÕ"
Döne döne dört yanÕna çÕkar mÕ"
Acep dostum gül yüzünü yÕkar mÕ?
Daha güler oynar nazlÕ mÕ ROD"

Al yana÷Õ gonca gülden taze mi"
<edikleri úeker úerbet meze mi"
$FHSGRVWXQPH\OLGDKDEL]HPL"
Yoksa engel ile sözlü mü ROD"

ÂúÕk Hasan kaúlarÕnÕn karasÕ
AldÕ beni nazlÕ dostun yarasÕ
Baksana derdime yok mu çaresi
Sa÷Õlmaz yaraler gözlümmü ROD"





) ùøMDø
Gavur Da÷Õ’nÕn baúlarÕ
Pare pare duman úimdi.
Gönül sÕlayÕ arzular
AyrÕlÕklar yaman úimdi

Devran dönmüú ben gideli
Aúireti terk edeli
KuúlarÕ elvan sedelÕ
Ötüúecek zaman úimdi

'LQOH\LQEH\OHUJD]LOHU
Gönül sÕlayÕ arzular
Alan dedi÷i yazÕlar
Mor sümbüllü çimen úimdi

ÂúÕk Hasan eyle nazar
Gittikçe yaramÕz azar
Kaderimiz Mevlâ’m yazar
KavuúmamÕz güman úimdi








) ÜSTÜNE
Yine geldi garip bülbül
Bahçemizde gül üstüne
Zaten yüre÷im yaralÕ
Gam getirme el üstüne

Bir ah çeksem da÷a taúa
Derdinen yandÕm ataúa
Verme felek kurda kuúa
Bu derdi bir kul üstüne

Kardeúi gördüm düúümde 
Bir kara ya÷lÕk baúÕmda
YakÕúÕr mÕ genç yaúÕmda
Kara giymek al üstüne

A÷lama÷a yok anasÕ
Bütün yÕkÕldÕ hanesi
A÷Õr devlet cephanesi
Berk mi çöktü bel üstüne

Zabit gibi süslü gezer
TatlÕ dili imla düzer
Güzel güzel Mektup düzer
Nükte döker zel üstüne




MezarÕnÕ eller deúmiú
Kefenini imam biçmiú
Gurbet elde úehit düúmüú
ørahmeti sel üstüne

Gö÷sünde dü÷me dikili
BaúÕnda püskül dakÕlÕ
'HYOHWLQHPLQYHNLOL
Niúan dikmiú kol üstüne

Selanik’e giden yollar
Hiç mi gelmez giden kullar
Gelmez m’ola giden kullar
KarúÕ varsam yol üstüne

ÂúÕk Hasan ne maskara
Kardeú almamÕú teskere
$U]XKDOvermiú askere
Mühendis koy tel üstüne

) YERGøNEM
Dünyada muradÕm yiyip içmeye
Arap ata binip konup göçmeye
Nan nimet yedirip oda açmaya
Yaren yoldaú için hale yerginem





Bir oda yaptÕrsam hep mermer taúlÕ
Badeler içirsem zerfi gümüúlü
Bir bahçe diktirsem türlü yemiúli
ùakÕr bülbülleri güle yerginem

Üç cariyem olsa gelinli kÕzlÕ
Usuldur belleri hep kara gözlü
Söylese karúÕmda cilveli nazlÕ
A÷zÕ úiúin lebi bala yerginem

Bir hatunum olsa bir tÕfÕl bönce
Solmasa yana÷Õ gülümden gonca
TopuklarÕ topak belleri ince
%LUNROODQELOHNOLNXOD\HUJLQHP

Felek bana vermiú bu dertli baúÕ
Gitikçe adtÕyor gamÕ ateúi
Gurbet elde koydun bir çifk kardeúi
(UHPHGLPPXUD]DHOH\HUJLQHP

Nice Süleymanlar hükmetti Kaf’a
Birisi bulmadÕ dünyada vefa
Ba÷ bahçe diktirsen sürerdin sefa
1HSDUD\DQHGHSXOD\HUJLQHP






$QDPGDQEDEDPGDQDOVDPLFD]H
.XVXUXPDIIHWVLQ+DNEL]GHFH]D
øúallah teminatÕm vardÕr Hicaz’D
Uygun yoldaú ile yola yerginem

Giyinmeli yeúil ilealÕnan
Tereya÷lÕ çok olmalÕ balÕnan
Yaylaya göçmeli mamur elinen
BaúÕ ala karlÕ bele yerginem

Mekke’nin tacÕnÕ giyinsem baúa
Dolansan içinde köúe köúe
Hem altun olu÷u úol kara taúa
Ol beyte yüz süren kula yerginem

ÂúÕk Hasan der ki muraza erse
Mevlâ’m dini øslamÕ cennete sürse
+XULyi gÕlmanÕ hep bana verse
&HQQHWi âlada úöyle yerginem








 ZøYADE
Benden selam söylen HakkÕ Efendi’\H
.LPVH\LVHYPH]GLPVHQGHQ]L\DGH
+HPNHQGLGHEHQLVHYHUELOLUGLP
AhbabÕ yok derdim benden ziyade

Dört kadÕn aldÕnÕz hep amcam kÕzÕ
HÕsÕmkarÕm olduk bent ettim sizi
Yedi ortak malÕ de÷irmen muzu
Her bir kulun hakkÕ kandan ziyade

%HQELUFHKDOHWLPVHQGHXOHPD
Bunu destan ettin aldÕn kaleme
Beni rüsvay ettin KDONDDOHPH
Oldu elli altmÕú günden ziyade

ùimdi sÕra geldi unun nuzuna
Bir parça laf ettik güldük yüzüne
UymamalÕ÷ çoluk çocuk sözüne
Recep bir úeytandÕr cinden ziyade

Para çocuk úerrinden arayÕ açtÕ
Yoksa bu eline fÕrsat mÕ geçti
Bin yÕlÕn bir baúÕ bir iúim düútü
Bunu söz eyledin ondan ziyade





Ne söz kar eyledi ne de selam
Demiúsin parasÕz atmam bir kalem
Teraziye koyup tartÕlmaz âlem
Adam tartÕlÕrmÕú bundan ziyade

Benim de gitti÷im alemin yolu
Zaten geçmez akçe sahibi malÕ
ArdÕ önü birVHNL]OLNNHPDOL
Var mÕ bir kötülük bundan ziyade

ÂúÕk Hasan der ki ömrünü yorma
DünyanÕn malÕna meylini verme
Bin liranÕn için bir gönül kÕrma
Sevmeli ahbabÕ candan ziyade

) DøLBER
Ela gözlü benli dilber
Tara zülfün yüzlerine
AklÕ olan meyil YHUPH]
Zamanenin kÕzlarÕna








DudaklarÕn olmuú kiraz
%HQVHYGDQD\HOGLPELUD]
Seni seven sürer muraz
Kusur var mÕ sözlerine

Yâr sevdasÕ beni yakar
/HEOHULQGHQEDOODUDNDU
Dostum siyah sürme çeker
øspir ela gözlerine

Giyinir kuúanÕr gezer
KaúlarÕn gözlerin süzer
Söyleyiúin ba÷rÕm ezer
Can dayanmaz nazlarÕna

ÂúÕk Hasan yâre varsam
6R\XQXSNR\QXQDJLUVHP
øç koynuna a÷zÕm versem
A÷ memenin düzlerine

) SEVDøM
A÷alar bir gelin sevdim
Cennet kadÕnÕ kadÕnÕ
Belki dile düúürürler
Demem adÕnÕ adÕnÕ




Bir bülbül geldi öterek
ÂúÕ÷Õna naz satarak
U÷run u÷run kaú atarak
(\OHURGXQXRGXQX

Sineme çektim destini
Öptüm gerdanÕn üstünü
AramÕú bulmuú dostunu
6XDOHGLQLHGLQL

2OPD]LPLú yâre doymak
ùekerinen olur kaymak
1HEDOYHULUQHGHND\PDN
Dostun dadÕnÕ dadÕnÕ

ÂúÕk Hasan tuttum yüküm
Her güzelde vardÕr hüküm
Zalim engel bozmuú fakÕm
.XUGXQGLGLQLGLGLQL

) GÖRDÜM
SabahÕnan bir kÕz gördüm
KÕrdÕ belimi belimi
Yâr GHUGLQGHQGHOLROGXP
Etme zulümü zulümü




Bu güzel bir selbi\LGDO
6HQLVHYHQQH\OHVLQPDO
%LUJHFHFLNPLVDILUDO
TanrÕ zalimi zalimi

Yüksek uçan engin konar
Kötünün dalÕna döner
øçerimde ateú yanar
ÇÕkmaz yalÕmÕ yalÕmÕ

Gö÷sünden dü÷me sökelim
MalÕ meydana dökelim
Daha da yürek yakalÕm
Bu kÕz deli miGHOLPL"

Her bahçede bitmez sö÷üt
Dertliye kar etmez ö÷üt
KÕz sevdana düúen yi÷it
øster ölümü ölümü

Bal yapmÕú arÕya benzer
KaúlarÕ karaya benzer
&HQQHWWHKXUL\HEHQ]HU
Dostun çalÕmÕ çalÕmÕ





ÂúÕk Hasan neler çeker
Yâr ateúi beni çeker,
Ben varÕrken karúÕ çÕkar
Gözler yolumu yolumu

) YALAN DÜNYA
ùu yalan dünyada candan usandÕm
Kadir Mevlâ’m hayÕr getir sonunu
Gelip geçmez kara günden usandÕm
Süremedim úu gençli÷in ça÷ÕnÕ

Ölmeden kurtulmaz baútan bu bela
Bir kendime de÷il hep bütün ele
SaraldÕ gül benzim hem döndü güle
Eritti koymadÕ yürek ya÷ÕnÕ

Yine sen Allah’tan kesme umudun
Yok yerden kÕsmetin verir Kamil’in
KÕymetini bilmeliymiú Hamit’in
Onda ettik bayram ile dü÷ünü

Gelmiú kafir düúman azmeder cana
Onlar da susamÕú bir avuç kana
Gördüm seferberlik ceryanda gene
Gülen azdÕr a÷latÕyor ço÷unu




Seferberlik haddelerden çekildi
$VNHUSRVWDSRsta yola döküldü
FransÕzÕn payitahtÕ yÕkÕldÕ
Ona da çektiler Mina Da÷Õ’nÕ

ÂúÕk Hasan der ki kaçÕlmaz oldu
Tutuldu dillerim açÕlmaz oldu
Dost düúman hangisi seçilmez oldu
Bilemedim karasÕnÕ a÷ÕnÕ

 )(/(.
Ne ettim neyledim ben bu fele÷e
Bir ört verdin ci÷erim yanar mÕ"
Abdest ibri÷ini almÕú eline
Salanarak yâr bahçeye iner mi"

ÂúÕk söylemez mi böyle mayaya
Bir geyik sarÕ takmÕú soyaya
Çevrili çevrili çÕktÕ havaya
Acep sallanarak geri döner mi"

%LUgüzel isterim boynunun maúkÕna
OturayÕm ak memenin köúküne
YanmÕúÕm a÷larÕm yârin aúkÕna
Zemheride suya girsem söner mi"




ÂúÕk Hasan der de ben de bÕkmadÕm
ùu ellere daha derdim dökmedim
Yaúa sevdice÷im boúa çÕkmadÕm
Verdin birkaç dolu yangÕn gider mi"

3. ÂùIK $Lø

) AöALARIM
Gözlerin sevdi÷im Hasan ÂúÕk’Õm
O÷lum sen gideli hemen a÷larÕm
Kimse bilmez ateúimi közümü
Ci÷erim ateúte çaman a÷larÕm

øúim kaldÕ deyi merak eylemem
Sözüm do÷ru hiç mÕrÕya söylemem
Eller gibi uzun uzun a÷lamam
Kimse olmadÕ÷Õ zaman a÷larÕm

O÷lum sen gideli yüzlerim gülmez
(OHPHNWXSJHOLUEL]OHUHJHOPH]
Kasavet baúÕmdan bertaraf olmaz
BaúÕmda bir bölük duman a÷larÕm







6XED\$KPHWOsman Köse nerede"
Küskün müsün o÷lum ne varRUDGD"
Yeni bitirdi÷in bahçe derede
Bahçenin içinde yaman a÷larÕm

Mektup deyi gözüm Hakk’a dikildi
AnayÕn zevceyin beli büküldü
Zannettim ev baúÕma yÕkÕldÕ
Dedim amanallah iman a÷larÕm

ÂúÕk Ali’m yüre÷ini doldurur
Ateú almÕú ci÷erime saldÕrÕr
Eni sonu bu dert beni öldürür
Ak gö÷sümde bitse çimen a÷larÕm

 %$.
Yekin Ali úu hanÕmÕn
øúine bak iúine bak
Ne kabadayÕ yürüyor
Hoúuna bak hoúuna bak

Hasta ediyor gören sa÷larÕ
Arzetmiyor mu da÷larÕ
Onbeú onaltÕ ça÷larÕ
YaúÕna bak yaúÕna bak





AklÕyÕn hepisi bu mu"
Beni saran sürer demi
+HUELULVLNDUSX]JLEL
Döúüne bak döúüne bak

DaramÕú zülfün ya÷lamÕú
Görenin ba÷rÕn da÷lamÕú
Bir pullu ya÷lÕk ba÷lamÕú
BaúÕna bak baúÕna bak

SallanÕp yolda duruyor,
ÂúÕktan cevap soruyor
A÷zÕn açÕp gösteriyor
Diúine bak diúine bak

Nene gerek yola çÕkmak
AúÕ÷Õ günaha sokmak
Gözlerine sürme çekmek
KaúÕna bak kaúÕna bak

ÂúÕk Ali’m ben bir merdim
BatÕk imiú ismin sordum
DayÕya münasip gördüm
Eúine bak eúine bak




 %$1$
Bir ört verdin ci÷erimi da÷ladÕn
Her taraftan yollarÕmÕ ba÷ladÕn
Dillerin tutup da nasÕl söyledin
Kadim kadim dokundu mu söz bana

ÇÕkÕp tahta durna gibi duruyon
Büyüklenip kÕz sen sana kuruyon
Bütün ele tatlÕ cevap veriyon
Gönderiyon ÕlÕk ateú köz bana

Bilmedin kÕymetim elden kaçÕrdÕn
AcÕynan yangÕnÕnan göçürdün
Nice yi÷itlere pekmez içirdin
Yedirmedin kÕrmayÕnan koz bana

Her vakit derdin ki canÕmÕn canÕ
Yüre÷imden çÕkmaz o dostun kini
KÕz canÕmÕ sÕkma kÕrarÕm seni
Bir acele haber gönder tez bana

Sevda derler yâra aman dedirir
=HKLUROVDHNPHNLOH\HGLULU
O sözünü duyan itler kudurur
Yeter kalan ettice÷in kÕz bana




Söyle dilber dertlerini bileyim
Ölürsem de kÕz yolunda öleyim
.XrbanlarÕn olup kadan alayÕm
Ak gö÷sünün dü÷melerin çöz bana

ÂúÕk Ali’m güzel destan düzerim
Yârdan haber gelmez ona kÕzarÕm
Yitirdim aklÕmÕ deli gezerim
Kömür gözlüm bir muskacÕk yaz bana

 681$%2</80
Suna boylum yalvarÕyom,
9HUVHVHQLIHOHNEDQD
Günde yalvarÕyom Hakk’a,
.DEXOROVDGLOHNEDQD

DuramÕyom az görmeden,
ørengim kalmaz hurmadan
Gözlerindeki sürmeden
Az bir parça gerek bana

Gönül sana vuruluyor
Can gÕrtla÷a deriliyor
Eller çirkin görünüyor
6HQgörünün melek bana




%R\XQEHQ]HUVHOELGDOD
økimiz de düútük dile
Düú gidelim benle hele
Bulunmaz mÕ yoldaú bana

Güzellik sende kalÕrsa
Yi÷it sarmadan ölürse
ÂúÕ÷Õm soran olursa
'HUOHU$OL.XODNEDQD

) BENø
Hocam hallerimden haberin var mÕ"
YaktÕlar ateúe koydular beni
Altun adlarÕmÕ gümüú ettiler
Yüküm kumaú iken soydular beni

Hiç gönlüm geçmiyor o nazlÕ yârda
Yüzüldü yüzümde kalmadÕ perde
Ben kendi halimde durdu÷um yerde
Türlü bir dertlere NR\GXODUEHQL

Oca÷ÕmÕ baúlarÕma yÕktÕlar
Ateú vurup cayÕr cayÕr yaktÕlar
Diúli mengeneye verip çektiler
ønce kÕyma gibi çektiler beni




Çirkin A÷a ile beni çattÕlar
Birkaç kahpe dölü fesat kattÕlar
Koyu yo÷urt iken ayran yaptÕlar
YayÕklara koyup yaydÕlar beni

ÂúÕk Ali’m takmaz böyle kullarÕ
Nefitnekar imiú kahpe dölleri
Tayfur ile uçuk karÕn yelleri
9HOLLOHFXNODNR\GXODUEHQL

) BEY’øM
(\VHYJLOL.D\PDNDP’Õm
Bana ne iú açtÕn BH\’LP"
<RNVDEHQLXQXWWXQPX"
Gaflete mi düútün %H\’LP"

Dairende sen söyledin
*LGHNGH\LYDDGH\OHGLQ
Sa÷lam bir söze ba÷ladÕn
Niçin ipi çektin BH\’LP"

Benden baúka âúÕk tuttun
Beni döúlerinden ittin
Beni büke çaya attÕn
Sen denizi geçtin %H\’LP




7HNOLIVL]\HUHJHOLQPH]
Abdestsiz namaz kÕlÕnmaz
Kansere çare bulunmaz
Sen yaramÕ açtÕn %H\’LP

KumaúÕm ele çaldÕrdÕn
østemezimi güldürdün
Hasta olmadan öldürdün
MezarÕmÕ deútin BH\’LP

Benden hayÕflar alÕndÕ
YandÕ ci÷erim delindi
Kametim iki bölündü
BÕçkÕ ile biçtin %H\’LP

øçi dolu aúka bin git
Sesi normal hoúa bin git
ÂúÕklara baúa bin git
Niçin beni seçtin %H\’LP

ÂúÕk Ali’m doldum taútÕm
Ateúim çok yandÕm piútim
Ben burada zehir içtim
Sen badeler içtin %H\’LP





) BEYLERøM
(PUHWWLQL]JHOGLPKDSLVKDQH\H
Çok incitmen beni n’olur %H\OHULP
AslÕnÕz nesliniz kökünüz belli
ùükür merhameti bilir BH\OHULP

Yükseksiniz hatÕrÕnÕz sayÕlÕr
+H\EHWLQL]KHUWDUDIDGX\XOXU
Çok süvarin aç kurt gibi koyulur
Kaçan mahkumlarÕ bulur BH\OHULP

Keskin kÕlÕcÕnÕz boynumu biçer
Tokansa sineme yaralar açar
Her nereye dersen hükmünüz geçer
Emriniz yerini alÕr BH\OHULP

Yok yerden baúÕma bin kaza geldi
A÷larÕm gözlerim yaú ile doldu
Bir çift köleniz var sÕlada kaldÕ
A÷laúÕr kurt gibi XOXU%H\OHULP

Yükseksiniz beyler bellidir belli
ùirinsiniz beyler diliniz ballÕ
ÂúÕk Ali’m bunda periúan halli
KorkarÕm mahpusta ölür BH\OHULP




) BøZøM
Yüksek beyler úöyle derne÷e karúÕ
0HWKHWPHNLVWL\RUGLOLPL]EL]LP
Türkiye’de bir yaratmÕú YaradDQ
+DWD\YLOD\HWLLOLPL]EL]LP

OvasÕna ekin pamuk ekerler
Eker biçer memlekete dökerler
Yüksek beyler kaygÕmÕzÕ çekerler
+HUYDNLWVRUDUODUKDOLPL]EL]LP

CeylanlÕ köyüdür bizim köyümüz
Yüksek sarp kayalÕ yüce da÷ÕmÕz
KÕrÕkhan’Õn KaymakamÕ BH\’LPL]
Has bahçe çiçe÷i gülümüz bizim

ønzibatÕ keskin halkÕ pusturur
Yalan yanlÕú konuúanÕ susturur
Sözlerini kÕlÕç gibi kestirir
Dili úeker úerbet balÕmÕz bizim

$QWDNL\HYLOD\HWOHUKDOLVL
Çok edepli memurlarÕ SROLVL
Vali paúa cümlesinin ulusu
Yüksek adeletli valimiz bizim




9DOL3aúa’m bu Hatay’a bir geldi
Evveli gelseydi biraz geç kaldÕ
6L]JHOLQFHLQVDQPHGHQLROGX
KalmadÕ bir çapkÕn dölümüz bizim

Ankara’da paúalarÕ beyleri
Heybetinden titretir da÷larÕ
TopladÕnÕz memleketi köyleri
KalmadÕ bir baúka kelimiz bizim

Yüksek beyler her iúimiz gördünüz
Düúkün halimiz kalkÕndÕrdÕnÕz
6XODUJHWLUGLQL]WRSUDNYHUGLQL]
Alma bulunmadÕ gölümüz bizim

Orman memurlarÕ geldi oturdu
Da÷Õ kömürcüye sattÕ bitirdi
Alaybeyli kökün söktü batÕrdÕ
KalmadÕ yakacak çalÕmÕz bizim

ÂúÕk Ali’m bunu dernekte söyler
Dinleyen beylerde mutala’a eder
A÷zÕnnan çÕkanÕ cereyana ba÷lar
6DEDKWDQGLOYHULUWHOLPL]EL]LP





) DAöLILAR
Size derim E÷ribucak uúa÷Õ
Çekmez sizin gibikoçak da÷lÕlar
Kadir Mevlâ’m sizi úirin yaratmÕú
Muhabbet úerbetin için da÷lÕlar

Tebrizekli bana bir kÕlÕç astÕ
Sizin adamlÕ÷ÕnÕz boyumu yastÕ
7DHYYHOGHQEHULGRVWXQXQGRVWX
DüúmanÕna keskin bÕçak da÷lÕlar

7HEUL]HNOLELURNXQWXJHWLUGL
Getirdi÷i gibi geri götürdü
ùerefini çamura batÕrdÕ,
Yi÷idi kötüyü seçin da÷lÕlar

Dü÷ünüm var deyi eyledin carÕ
Dediler varÕ yok geri yörü
Davulcu koymamÕú Hassa’dan beri
Hem getirmiú birkaç köçek da÷lÕlar

'HPLUFLAli’nin bulunmaz eúi
HacÕ’nÕn o÷lu köy ana baúÕ
Zaptetmiú leçeyi úol Karataú’Õ
Her tarafa atmÕú saçak da÷lÕlar




ùol muhtar Ali’nin kahrÕ çekilmez
Zor çoban Hasan’Õn kolu bükülmez
Bizim burda çeltik darÕ ekilmez
Biz de mi oraya göçek da÷lÕlar

%HNLUFe Arif’i sa÷ vezir dikin
Acerin o÷luna fermanlar dakÕn
Bir ufak úekere bize de ekin
Çeltik vakti biz de biçek da÷lÕlar

ÂúÕk Ali’mGHUki asÕl neresi"
Meth etti÷im köyler iúte úurasÕ
Akbez’inen ayazÕnan KÕrÕkhan’Õn arasÕ
E÷ribucaklÕ bir çiçek da÷lÕlar

) DøLBER
Suna boylum darÕlÕyon,
6DQDQHOHUGHGLPGLOEHU
Ben sözümü geri aldÕm
&HSOHULPHNR\GXPGLOEHU

Biz hanedan o÷luyuduk,
Hem bahçeli ba÷lÕyÕdÕk
Evvel eski köylü idik
ùimdi iúim yudum dilber




)LQFDQgibi her gözleri
Cana kâr eder sözleri
Eúidince o sözleri
Hep yarÕldÕ ödüm dilber

Gördüm elde güzel çoktur
1H\OH\LPPHQHQGLQ\RNWXU
Sen zalimin aslÕ paktÕr
Çok temizdir sütün dilber

Ya hûrisin ya da melek
6HQLEDQDYHUVHIHOHN
øsmim Ali labÕm KXODN
Güle benzer adÕm benim

ÂúÕk Ali’m söyler dilde
0HWLQH\OHULPKHUHOGH
Ne úekerde ne de balda
Hiç bulunmaz dadÕm dilber

) ESME’NøN
økizuúa÷Õ’da bir güzel gördüm
Zaten çekilmiyor nazÕ Esme’nin
AltÕ davulunan dü÷ün kurdular
Çift öttü davulubazÕ Esme’nin




BoylarÕna a÷Õr kumaú biçilir
Güzeller içinde ayrÕ seçilir
Bahçesinde gonca güller açÕlÕr
Zemheride gelir yazÕ Esme’nin

Nazar de÷er çok bakmaya kÕyÕlmaz
ùirin dillerine zaten doyulmaz
Bo÷azÕnda beúibirlik sayÕlmaz
Çok imiú lirasÕ gazi Esme’nin

Bu güzeli gören huriyi neyler
øçerimde aúkÕn kazanÕ kaynar
Al yanaklar üstüne kalemler oynar
Ka÷Õttan a÷ imiú yüzü Esme’nin

Güç yetip de para ile alÕnmaz
AmÕk’tan beri de menend bulunmaz
Bo÷azÕndabeúibirlik sayÕlmaz
Çok imiú lirasÕ gazi Esme’nin

Bu güzellik sana Yusuf’tan kalmÕú
Bir kez gören yi÷it hep deli olmuú
Ya÷lamÕú zülfünü gerdana burmuú
Ancak melekte var gözü Esme’nin





Ya÷lamÕú zülfünü gerdana döker
AltÕn bilezikler bile÷i sÕkar
.orkarÕm ki úimdi dünyayÕ yakar
Düúse ateúe közü Esme’nin

ÂúÕk Ali’m acÕúÕrÕm a÷larÕm
Gördü÷üm güzele destan söylerim
+HUQHUH\HJLWVHPPHWKLQH\OHULP
ùol a÷anÕn kÕzÕ Esme’nin

) GELDøM
Çekile çekile Hatay ilinden
%XUDGDELUEH\LPL]YDUGH\LJHOGLP
Mâh cemalin görmek için ölürdüm
Göremezsem bana ar deyi geldim

6HQ0XVWDID%H\’sin soyadÕ Deli
Hanedan o÷lusun tanÕrÕk belli
Senatör seçilmiú Hatay’Õn gülü
Gül beyaz cemalin kar deyi geldim

AslÕn temizøskenderun beyleri
ùerefin celbetti umum köyleri
Senin için a÷lar Hatay Da÷larÕ
BazÕ bazÕ gidip gör deyi geldim





Köyümüz CeylanlÕ derdimiz çoktur
$QFDNGHUGLPL]HVHQROXQGRNWXU
Bize çap verdiniz suyumuz yoktur
Çekti÷imiz âhÕ zar deyi geldim

6HQin için geldik baúÕndan atma
Bize bir kapÕ al nöbete atma
Bugün yârÕn diye ihmallÕk etme
Kanunun yollarÕ dar deyi geldim

Bundan sonra çalÕúmanÕn ça÷larÕ
Hep eridi yüre÷imiz ya÷larÕ
Irma÷Õ zaptetti AmÕk EH\OHUL
Bunlara gö÷sünü ger deyi geldim

%ahtÕmÕz mÕ kara bilmem kader mi?
Babalar evlada zulüm eder mi"
Üst baú kurur alt baúa su gider mi"
HaksÕzÕn baúÕna vur deyi geldim

ÂúÕk Ali’m baúka derdin nerede"
%LUGHWDSXPX]YDUHVNLNXUDGD
Bu tapunun diplomasÕ burada
Lütfen bunu da al ver deyi geldim




 '(==(
Hakikat gördüm kÕzÕnÕ
Do÷ruyumuú sözün dezze
Gayet dilin tatlÕyÕmÕú
Güleçiymiú yüzün dezze

KÕzlarÕyÕn yerin tutmuú
Yerlerinde bir gül bitmiú
Perçemi zülüfe katmÕú
Az küçücük kuzun dezze

.DGLPEHODEHQLEXOXU
Nere gitsem karúÕ gelir
Hepisi mi güzel olur
KÕzlarÕnÕz sizin dezze

Gördüm kÕzÕn sahten güzel
Çukurun hepsini bozar
Torunun çölünde yüzer
Gördüm yeúil bozun dezze

øsmi tatlÕ Kara Eúe
Toruna olasÕn Paúa
Hükmedesin baútan baúa
Geçgel olur sözün dezze




KÕzÕn güzeller çiçe÷i,
Gelinin erbi saça÷Õ
O÷lun yi÷itler koça÷Õ
Aslan yavrubazÕn dezze

Ünün her tarafa dayansÕn
Methini duyan uyansÕn
Gayet bri uslu bayansÕn
Ceren kovar tazÕn dezze

Bu güzellik kimden kalÕk
KÕzÕn Gürcüden mi gelik
'DKD\HQLIULNROXN
KÕrÕlmamÕú kozun dezze

ÂúÕk Ali’m sana küstüm
Beklemedim yanÕlmadÕm yârim estim
Beúyüz altÕn baha kestim
Bin de de÷er kÕzÕn dezze

) DUDU’NUN
Hey a÷alar metin etsin
Eli Dudu’nun Dudu’nun
Sahten Dudu kumruyumuú
Dili Dudu’nunDudu’nun




Güzeller nerden saçÕlmÕú
Hepsi toruna seçilmiú
Gö÷sünde yeni açÕlmÕú
Gülü Dudu’nun Dudu’nun

Eúin yoktur úu çukurda
0HWLQH\OHULPKHU\HUGH
&HKL]OHULNLOLPSHUGH
HalÕ Dudu’nun Dudu’nun

Sürmesi yaman sürmeVL
Dudaklar Ba÷dat hurmasÕ
SaçlarÕ Antep sÕrmasÕ
Teli Dudu’nun Dudu’nun

Güzelli÷in gayet metin
%DEDQEH\GLUDQDQKDWXQ
SevdasÕndan eller bütün
Deli Dudu’nun Dudu’nun

Nicesin yaktÕ devirdi
Nicesinden yüz çevirdi
Ateúe yaktÕ kavurdu
Çölü Dudu’nun Dudu’nun





A÷Õr ziynet baúlarÕnda
Bir töremiú içlerinde,
Dillerinde diúlerinde
BalÕ Dudu’nun Dudu’nun

ÂúÕk Ali’m binler yaúa
Ünün gitti köúe köúe
BabasÕ bir gülle Paúa
Ulu Dudu’nun Dudu’nun

) EFENDøM
Sana bir arzum var Hüseyin Efendi
Lütfen bu iúimi bitir EIHQGLP
Mevlâ’m seni her muraza yetirsin
%HQLGHPXUD]D\HWLU(IHQGLP

ùereflisin cümle alem yanÕnda
$WDQGHGHQLQFLPHVLQVLQLQGH
YarÕn mahúer günü Hak divanÕnda
AltÕn köúk üstünde otur (IHQGLP

Bir çiften var imiú onu görücüm
Be÷enirsem kÕymetini vericim
Be÷enmezsem biraz geri durucum
Tekrar østanbul’dan getir (IHQGLP




YârÕm çakmak olsun sarÕ sÕrmalÕ
Gören avcÕ döúlerine vurmalÕ
Hem menzili üç yüz adÕm sürmeli
Al hemen trene yatÕr (IHQGLP

E÷er arif isen sözümden alÕn
Ben ördek deyince gölünü bilin
Gö÷nümüz olursa iyisi bulun
Var ise arada hatÕr (IHQGLP

ÂúÕk Ali’m bunu gece koymasÕn
Sabredemem yüre÷ime koymasÕn
Yüzsüzlü÷e geçer eller duymasÕn
Sözlerime eyle satÕr EIHQGLP

) EFENDøM
Yolunda öldü÷üm Hüseyin Efendi
Hatay içinde tek sensin EIHQGLP
Hem dillerin tatlÕ hem yüzün güleç
Velhacan içinde cansÕn EIHQGLP

AbacÕlÕ Bekbele’nin gülüsün,
øskelenin úekerisin balÕsÕn
+HPKDQHGDQhem de kiúi dölüsün
Kalbin gönlün geniú bönsün EIHQGLP




Gezdim úu Hatay’Õ menendin yoktur
$QFDNEXGHUGLPHVHQROXQGRNWXU
Gönder de sÕtanÕnÕ camiye çaktÕr
Alem úöhretine kansÕn EIHQGLP

Kadir Mevlâ’m ÕrÕzkÕnÕ bol versin
O÷lan uúak hem hayÕrlÕ döl veUVLQ
Ucu dönmez yel götürmez mal versin
Türlü dolaplarÕn dönsün EIHQGLP

Mevlâ’m nasip etsin böyle iúleri
Cennette giymeli altÕn taçlarÕ
DolanÕ dolanÕ altÕn taçlarÕ
Her kadim baúÕna konsun EIHQGLP

ÂúÕk Ali’m der ki dumansÕz getir
<HWPH\HQ\HULQL\anÕnda getir
Param batar deyi yanÕnda getir
østerse paran yansÕn EIHQGLP

) EFENDøM
Avcunuza düútüm 'urdu a÷azedeler
Bu yÕl bir hal geldi baúa EIHQGLP
7DHYYHOGHQEHULPHWKLQL]EHOOL
Çukurda birsiniz yaúa (IHQGLP




Hasan A÷a çalar a÷a dengini
0ROOD(IHQGLGHYOHWPLOOHW]HQJLQL
Cemil A÷a yaman yapar cengini
Ahmet A÷a dayanÕr diúe EIHQGLP

Hüseyin Efendi’nin sözü tutulur
Ömer A÷a a÷alara katÕlÕr
Her sözünüz bin liraya satÕlÕr
HatÕrÕnÕz yüz bin köúe EIHQGLP

Birkaç a÷a birarada oturur
Suçlu olanlarÕn iúin bitirir
Cemaliniz gören aklÕn yitirir
Nazarlar de÷mesin kaúa EIHQGLP

Gurbet elde kalan yasÕlÕr gezer
A÷alara beylere destan düzer
Usuldan boyunuz kaúÕnÕz güzel
.D\kÕ kipri÷iniz meúe EIHQGLP

Molla Ahmet A÷a’nÕn sözün tutmasÕ
Yüzünüz görenin keser sÕtmasÕ
Ne zor olur imiú da÷da yatmasÕ
YanÕmÕz geliyor taúa EIHQGLP





ÂúÕk Ali’m ancak günü gün eylen
Tükenmez derdini kimlere söylen
BarÕútÕrÕn bizi bir himmet eylen
KoymayÕn bugünden kÕúa EIHQGLP

) GELDøM
Birkaç aydaQEHULKDVLUHWLQGHQ
Bugün mah cemâlin görmeye geldim
Hem açÕlsÕn kÕla÷ÕyÕn paslarÕ
Hem gönlüne melhem sürmeye geldLP

Semercisin semercciler baúÕsÕn
&ümle alem seni baúta taúÕsÕn
HacÕ o÷lu sen hanedan kiúisin
Ben istikbalÕne durmaya geldim

Bir Hicaz’a gitsen paran gür ise
Hocalar götürsün elin dar ise
8IDNWHIHNELUDQJDUDQYDULVH
YÕkÕlmÕú yapÕnÕ örmeye geldim

ùerefin her yana yaymak isterim
øsmine hacÕlÕk koymak isterim
ùekerli sözünü duymak isterim
Biraz murazÕna ermeye geldim




Bu sene gönlümün tÕmarÕ yoktur
ùol yeúil papilin damarÕ yoktur
Bir sÕpa büyüttük semeri yoktur
Onun ölçüsünü vermeye geldim

Mevlâ’m cümlemize vermiú kaderi
Tükenmez her kulun gamÕ kederi
Çok çeletlik eder zine bideri
Kaya maneviyesini kÕrmaya geldim

ÂúÕk Ali’m baúka sözüm kalmadÕ
Senden baúkasÕna nazÕm kalmadÕ
Bizim semerciye yüzüm kalmadÕ
%XVHIHUGHVHQL\RUPD\DJHOGLP

) GÜZEL
YakÕn ettin yollarÕmÕ
ùu kÕz kÕrar kollarÕmÕ
6HWH\OHGLQGLOOHULPL
Yedi yerden büktün güzel

Yüksek kaldÕrdÕn havayÕ,
Bütün pusturdun ovayÕ
KapÕma kara deveyi
Elin ile çektin güzel




Bu sunanÕn yoktur eúi
Vaz geçmiyor gönül kuúu
Gözlerimden kanlÕ yaúÕ
Her kadimi döktün güzel

Ö÷erim nazlÕ sunamÕ
6DQNLJDULELQVHQHPL
+DUDSH\OHGLQKDQHPL
BaúlarÕma yÕktÕn güzel

Görmez olam nerden gördüm
Ben adÕnÕ ùirin vurdum
$FHUOHGLHVNLGHUGLP
Hançer ile soktun güzel

ÂúÕk Ali’m çölde kaldÕn
Gene yarÕm yolda kaldÕn
Kula÷Õm çekecek oldun
BaúlarÕma kaktÕn güzel

) SELBøNAZ
Bugün Selbinaz’Õ gördüm
AslÕ cinsi soydan güzel
Fincan gibi ela gözler
Kara kaúlar yaydan güzel





Gene çÕkar tahta köúke
Güzel gözün baksÕn meúke
Yeúil durna kazdan baúka,
Som sÕrmalÕ toydan güzel

Parlak kundura kÕçÕnda
øbriúim parlar saçÕnda
Kocaman bin el içinde
Aúireti köyden güzel

Cemalin da÷larÕn karÕ
Yürüyüúü gümüúten duru
Mevlâ’nÕn gökteki nuru
Onbeú günlükaydan güzel

Ayna gibi balkÕr yüzü
Cümle aleme geçer nazÕ
Tayfur A÷anÕn da tatlÕ sözü
øçi ballÕ yaydan güzel

ÂúÕk Ali’m metin eder
Diyar diyar ünün gider
Tepeden tÕrna÷a kadar
Selbihan’Õm boydan güzel




) HATøCE
Dü÷ünde bir güzel gördüm
ÇamsarÕ’dan kÕz Hatice
Yavaú yavaú oyun oynar
A÷Õr a÷Õr uz Hatice

BaúÕmdan geçmiyor yasÕn
Tavus kuúunun birisin
Mevlâ’m övmüú kul ne desin
Var mÕ sana söz Hatice"

Yaz geldi yanar sÕcak
øli÷e tokandÕ bÕçak
østersen Alan’a göçek
Bizim yayla düz Hatice

Sovuk yaylamÕzÕn suyu
Elimizin güzel huyu
KÕlç gibi kaúÕn yayÕ
Lamba gibi göz Hatice

Güleç yüzün úirin dilin
Kemer sÕkmÕú ince belin
SÕcaklarda hasta olun
*HQHJHOGL\D]+DWLFH




Kara zülüf belik belik,
Belikler topu÷u buluk
Atam dedem böyle gelik
Hep aúÕ÷Õk biz Hatice

ÂúÕk Ali’m ö÷er seni,
CayÕr cayÕr yaktÕn beni
Bu destanÕn bahúiúini
Gönder bana tez Hatice

) HOCA’M
Benden selam söyle Hoca Efendiye
øntizâr eyleme bizlere Hoca’P
*DULSHOGHQDmazÕmÕ kÕlarÕm
%HQGXDH\OHULPVL]OHUH+RFD’P

Mevlâ’nÕn emri bizlere böyle
Ne derdin var ise Ali’me söyle
BarÕútÕr bizi de bir himmet eyle
Uzatma bu yazÕ güzlere Hoca’P

Nere gitsem arkam sÕra gidiyor
ÂúÕ÷ÕnÕgözü ile güdüyör,
SallanÕp karúÕmda cilve ediyor
Canlar dayanÕr mÕ canlara Hoca’m.




Daha size söyleyecek sÕra var
Yüre÷imde nice dolu yâra var
Serçe Memet Karagöl de beraber
Çok düúen var idi izlere Hoca’m.

Size úeytan küçük gösterdi bini
%LQOLUDQiçin kÕrmazdÕm seni
Onlara nispeten yaptÕm ben bunu
Ol vakit çÕkmÕúÕm yollara Hoca’P

ÂúÕk Ali’m ancak Mevlâ’ya bakar,
Dostun aúkÕ hemen yüregim yakar
SakalÕnÕ yülüt sarÕ÷Õ çÕkar
O zaman sevilin kÕzlara HRFD’P

) øBøùOöLU
Gavur Da÷larÕ’na bir NHUHçÕktÕk,
Çöller vezirisin çal øbiúo÷lu
AltÕ aydÕr hapiste ölüyüm kalan
Kurtar alkÕúÕmÕ al øbiúo÷lu

Allah ba÷ÕúlasÕn evladÕn hanen
Aman çekenlerin üstüne dönen
YarÕn mahúer günü Burak’a binen
SÕrattan geçerken yoløbiúo÷lu




Ne kadar meth daha çok fazla
ÇÕkarma sÕrrÕnÕ yürekte gizle
Kurtar burdan elin ile bo÷azla,
Olurum kapÕnda kul øbiúo÷lu

1HUHJLWVHEH\OHULQHQRWXUXU
Belki ben sefilin iúin bitirir
Cemelin gören aklÕn yitirir
KaradÕr kaúlarÕn del øbiúo÷lu

Yaúa Mehmet A÷a sen binler yaúa
Nüfusun kar eder da÷lara taúa
øbiú a÷abeydir sen de bir 3aúa
Çekinmez önünden el øbiúo÷lu

ÂúÕk Ali’m metheder candan
øúallah hidayet umarÕm senden
Koluna düúeni kurtardÕn kandan
Kalbi gönlü bol øbiúo÷lu

) KILIÇ’IM
Gözlerin sevdi÷im Mustafa KÕlÕç
Dünya nasÕl imiú gördün KÕlÕç’Õm
YÕkÕlmÕú dünyayÕ do÷ru dam deyi
Hemen adilli÷ini sürdün KÕlÕç’Õm




Konuútu÷un a÷a idi bey idi
ùerefin var MursallÕ ile te÷ idi
Memurlukta hiç de gözün yok idi
Din dire÷i dikmek derdin KÕlÕç’Õm

Din dire÷i dikmek için dÕkÕldÕn
YÕlanlara akreplere sokuldun
Mehmet kudurmuú köye çekildin
Mevlâ’m hayÕrlÕ etsin yurdun KÕlÕç’Õm

Mevlâ’m halk eylemiú levhLNDOHPL
Ona davet etmiú cümle âlemi
+DWÕpta yazÕlmÕú dünya kelamÕ
Bana bir hediye verdin KÕlÕç’Õm

Çekinipte ben varÕnca
Merhaba edip hal hatÕrÕn sorunca
TanrÕ kelamÕnÕ bile verince
ùeytanÕn belini kÕrdÕn KÕlÕç’Õm

Birgünce÷iz görmeyince duramam
DünyayÕ verseler onu veremem
2ROPD]VDELUPXUD]DHUHPHP
Çennet murazÕna erdin KÕlÕç’Õm





Yüce Hakk’a ba÷lamÕúsÕn özünü
Mermiden süngüden dönmen yüzünü
Boynun darda olsa çekmen sözünü
Her kadim mertsin merdin KÕlÕç’Õm

Sen baúkanÕydÕn Hassa Sö÷üt’ün
Millet azmÕú tutmadÕlar ö÷üdün
Ölse bile ünü kalÕr yi÷idin
ùöhreti batar mÕ kurdun KÕlÕç’Õm

'HGH$OLOHUVLQEHQGHQVRUXOXU
Küçük yaútan beri iúim görülür
Bir senelik çelti÷in de verilir
Orda da gözüme girdin KÕlÕç’Õm

Dede Ali evvelden Harbiye nazÕrÕ
HassalÕya çok eylemiú naziri
O÷ullarÕ o diyarÕn veziri
ùerefi her yana serdin KÕlÕç’Õm

Dede Ali dede imiú me÷ere
AltÕn iskif taktÕrmÕú e÷ere
AydÕno÷lu pusu kurmuú pÕnara
ÇetebaúÕ on yaú gördün KÕlÕç’Õm





ÂúÕk Ali’m úimdi azdÕ zamana
økiz Ali’m su koydu samana
AvrupayÕ getirirdi naPDQD
OlsaydÕ askerin ordun KÕlÕç’Õm

 SARI FøSTAN
Niçin geri döndermiyon yönünü
Yakma ateúlere nazik canÕnÕ
Nic’ettin sevdi÷im eski donunu
SarÕ fistan yakÕúmÕyor kÕz sana

Ne güzel yaratmÕú seni Yaradan
Görmedim birkaç ay geçti aradan
Bir fistan giymiúsin sarÕ haradan
SarÕ fistan yakÕúmÕyor kÕz sana

Ala göze siyah sürme çekmeli
A÷ parma÷a altun zikar dakmalÕ
Ya yÕrtmalÕ ya ateúe atmalÕ
SarÕ fistan yakÕúmÕyorkÕz sana

Kara kaúlar kudretten e÷meli
Mevlâ’m güzel etmiú ben de övmeli
Bu sarÕyÕ atÕp baúka giymeli
SarÕ fistan yakÕúmÕyor kÕz sana




 /(</$
Biz yaylaya göçüyoruk
Sen göçmen mi bayan Leyla
KÕz göçersen at salayÕm
Ben yürütmem yayan Leyla

%L]LPHOOHUHUNDONDUODU
Al yeúil çiçek sokarlar
østiklaline çÕkarlar
Ünün úanÕn duyan Leyla

SakÕn ol sürüden azma
Her engele kuúak çözme
<DG\DUDPD]\HUGHJH]PH
Olur yÕlan çÕyan Leyla

Bizim köyler gayet çaluk
Mülk yetirik konak yapÕk
6DQPDEL]LNRUXNNRSXN
Aç gözünü uyan Leyla

ÂúÕk Ali’m halin fena,
KonuúmadÕm kana kana
Bir derdi çok sunarkene
%LQGHUWOHUHNR\DQ/H\OD




 0(/(.
Güzelce de üç güzel var
OrtancasÕ biri MHOHN
Üçü birbirinden güzel
+HSLVLGHKXUL0HOHN

ønce belli uzun boyu
Hilâl gibi kaúÕn yayÕ
Hep de÷mezse úu dünyayÕ
Mutlak de÷er yarÕ Melek

YÕkÕlmÕú verene döndüm
ùirin aúkÕna yandÕm
NiúanlÕnÕ çok be÷endim
Yi÷itlyer serdarÕ Melek

Çok methettiler sizi
Göremedim Elif kÕzÕ
Kimi al giyer kimi kÕrmÕzÕ
Kimi giyer sarÕ melek

Kimselerin yetmez gücü
AnanÕz görmesin acÕ
Üç kardeúler dört de bacÕ
Çok úükür bir sürü Melek




Hep al yeúil giyer donu
DünyalarÕ geçti ünü
Büyük bacÕn Ümmühan’Õ
Cümle kÕzlar piri Melek

Mevlâ’m ö÷müú ne demeli,
Herg üzelde çok cemalÕ
Hem aynÕ güneú semalÕ
6DQNLEDKDUQXU0HOHN

Ne kadar pek tutar iúi
Sade inci mercan diúi
Memili’nin yoktur eúi
Yi÷itler serdarÕ Melek

%LUGLOHNGLOHULNVL]GHQ
AbÕlan yaú döker gözden
Elif kÕz kaçÕyor bizden
'DKDDQDWRUX0HOHN

ÂúÕk Ali’m kaldÕr gamÕ
0LVOLQL]EXOXQPD]KHPL
<DQDUGXUXUHOPDVNLPL
Has gümüúten duru Melek





) MEMøù EMMø
%HQGHQselam söylen Memiú Emmime
Büyük bir suç ettim ben Memiú Emmi
Yüz kere úeytana havle getirdim
Hiç karar kÕlmadÕ can Memiú Emmi

Dön yönün kÕbleye poyraza dönme
ÇalÕmÕ yok deyi cip kötü sanma
(OOHUQHGHULVHsözüne kanma
Eller ha söylesin on Memiú Emmi

Öperim elini kayÕnpederim
Çoktur bu günlerde gamÕm kederim
6HQQHGHUVHQEHQR\RODJLGHULP
ønan bu sözüme kan Memiú Emmi

Ba÷Õúla suçumu alayÕm kadan
Kötülük etmemiú hiç atan deden
%LUDGDPNDQHWVHsuçun affeden
Var mÕ senin gibi can Memiú Emmi

Her ne dersen senin sözün kötü olmaz
Helal úeye haram úeyler katÕlmaz
AstÕrsan astÕrÕn kolun tutulmaz
Bize bir iylik sun Memiú Emmi




Ettik bir kötülük yürama batar
Ahbaplar yarenler gözüme tüter
(\OHEir iyilik úerefin artar
Dürt yana úan korsun ün Memiú Emmi

ÂúÕk Ali’m der ki kime küstük
ùerinden korkuyok kuú gibi pustuk
Vurdu÷un vurduk astÕ÷Õn astÕk
Köyümüzde paúasÕn sen Memiú Emmi

) MUHTAR’IM
Mustafa KÕlÕç’a bir kÕlÕç astÕm
SÕra sana geldi koca muhtarÕm
ùerefliyim deyi ma÷rurluk etme
Gönlün alçak olsun cüce MXKWDU’Õm

Ma÷rur adam hiçbir iúe yaramaz
Fakir fukaranÕn yanda duramaz
Ma÷rur ölse cennet yüzü göremez
FevasÕn veriyor hoca 0XKWDU’Õm

Yüksek beyler ile oturdun kalktÕn
Senatörlerinen kol kola taktÕn
Çiftlik satÕn aldÕn pamuklar ektin
SulattÕn sucuya gece MXKWDU’Õm




Evlat yetiútirdin çetillerini
2QODU\DNDUVHQLQILWLOOHULQL
%R\QXQDIDU]NDWLOOHULQL
Niçin gitmiyorsun hacca 0XKWDU’Õm

DanÕúmaya hocalara varsana
Elba÷layÕp divanÕne dursana
Vasiyetin sa÷lÕ÷Õnda versene
SakÕn fukaraya acÕ MXKWDU’Õm

Sen ölürsen o÷ullarÕn veremez
økisi üçü bir arada duramaz
Baban olsa bu ö÷üdü veremez
VarmasÕn sözlerim güce 0XKWDU’Õm

Günü bir gün yamacÕna çÕkarlar
Ba÷da vurur seni yere yÕkarlar
<HULQHGHELUGHPXKWDUGLNHUOHU
9XUXUODUDOWXQXWXFD0XKWDU’Õm

Hakaret ederler karnÕ kötüler
ùadumanlÕk dabancalar kütüler
Mavzerler úimúek gibi çatÕlÕr,
Çekilir a÷larsÕn uca 0XKWDU’Õm





Karalar sürerler elmas taúÕna
Endirin katarlar piúmiú aúÕna
Erde geçte bu iú gelir baúÕna
ønsano÷lu kesmiú piçe 0XKWDU’Õm

ÂúÕk Ali’m bilir böylesi iúi
Yaz bu sözlerimi cebinde taúÕ
Yine büyük Allah her úeyin baúÕ
TanrÕnÕn makamÕ yüce MXKWDU’Õm

 1$</(
0DKVXVgörmeye EHQJHOGLP
ùu çukurda birsin Nayle.
Ben söylerim metinizi
Eller gelsin görsün Nayle

BabanÕz úerefli zatlar
AnanÕ görenler çatlar
Seni saran koç yi÷itler
MurazÕna ersin Nayle

Bu güzellik Hak’tan yardÕm
ùu ismi söylemek derdim
øsmin abÕ güneúe vurdum
7DDQDQGDYXUVXQ1D\OH




Kiprikler benzer meúeye
ùan koyacak dört köúeye
Ya bir beye ya paúaya
Bir yükse÷e varsÕn Nayle

Güzellerin pehlivanÕ
AnasÕnÕn nevcivanÕ
BabayÕn ablak do÷anÕ
Tor úahanÕ torsun Nayle

Al yeúil ba÷lar baúÕnÕ
Ö÷erim tavuz kuúunu
Bu destanÕn bahúiúini
Hiç durmasÕn versin Nayle

ÂúÕk Ali’m çok gareli
AúkÕndan alem yaralÕ
Elli iki devlet kralÕ
DivanÕnda dursun Nayle

) SEMERCø
Kadir Mevlâ’m senden ÕrazÕ ROVXQ
6HQGHEHQLPHPQXQHWWLQVHPHUFL
ùu üstüme Gavur Da÷Õn devirdin
MancÕnÕklarÕnan attÕn SHPHUFL





Senin iyili÷ine karar çekemem
Senin ele zaten baúa çÕkamam
Ölene çe ben altÕndan kalkamam
Üstünden taúlarÕ attÕn SHPHUFL

Geçirme namazÕn vesvese kanma
Uyup ol laine ateúe yanma
Benim alkÕúÕmÕ ufacÕk sanma
&HQQHWWHQELr sÕra attÕn SHPHUFL

E÷ribucak senin elin vatanÕn 
Rahmete gark olsun yerde yatanÕn
AlkÕúÕnÕ almÕúsÕn sen atanÕn
Cennet lokmasÕnÕ yuttun SHPHUFL

Senin iyili÷ini kullar söylesin
Mevlâ’m evlatlarÕn hayÕr eylesin
Sen ölürsen cümle millet a÷lasÕn
&HQQHWORNPasÕnÕ yuttun SHPHUFL

Senin iyili÷ini kullar söylesin
Mevlâ’m evlatlarÕn hayÕr eylesin
Sen ölürsen cümle millet a÷lasÕn
Çünkü sen kimseyen’ettin SHPHUFL




Bahanesiz dost köyünü bulamma
Her esnaf yanÕnda lezzet alamam
Almazsan paramÕ tekrar gelemem
*HOYDULVHDOPDKDGGLQ6HPHUFL

ÂúÕk Ali’m der ki severim merdi
Yüre÷imden çÕkmaz Mevlâm’Õn ördü
E÷ribucak zaten ulema yurdu
Mücerred sülDOHQFHGGLQ6HPHUFL

) SEVDøöøM
Yeni düútüm bir sevdaya
ùu sevdamÕ güt sevdi÷im
2\QX\DNL\LELUNXPDQ
ùu âúÕ÷Õ tut sevdi÷im

Dinliyon mu sözümüzü
Kan a÷lattÕ gözümüzü
Gel deniúek özümüzü
CanÕ cana kat sevdi÷im

Büyük kÕz kalÕr mÕ bekar
Her görmeye beni yakar
Gonca gülden tatlÕ kokar
Lavantaya bat sevdi÷im




YanarÕm düúüúüm aúka,
Çekemiyom seni meúke
KÕz seversen benden baúka
Gurbet ele git sevdi÷im

Zülüflerin olmuú çengel
%HQYDUDPDPVL]HVHQJHO
DolaúÕyor birkaç engel
Bir iki taú at sevdi÷im

ÂúÕk Ali’m sözün deli
Yeni açÕlmÕú dostun gülü
Koynundaki çift úeftali
Ben âúÕ÷a sat sevdi÷im

) SøZøN
Size derim E÷ribucak uúa÷Õ
Hatay’a da÷ÕldÕ ününüz sizin
Maraú sakalarÕ taaccub kaldÕ
Maraú’a yayÕldÕ úanÕnÕz sizin

AraplÕ uúa÷Õndan gelen göçekler
Zannettim açÕldÕ türlü çiçekler
Seyretti hem yi÷itler koçaklar
Misk oldu samen úanÕnÕz sizin




AyÕ deve orta yere varÕnca
Hö÷rüúerek orta yerde durunca
6L]GHorda o derne÷i görünce
Kurudu gövdede kanÕnÕz sizin

E÷ribucaklÕlar úelek kaldÕrÕr
ùerefini her tarafa bildirir
KarúÕda düúmanÕ mutlaka öldürür
'HYHNLQLJLELNLQLQL]VL]LQ

Da÷lÕ uúaklarÕ nefsin kayÕrmaz
Yavaú yatar komúusuna duyurmaz
Ölür gider HVNLKX\XQNR\XUPD]
7HOOLNOLkoúulu donunuz sizin.

Yüksek alimleri fecirden kalkar
Tekbir sedalarÕ göklere çÕkar
Ne top tüfek ve ne dinamit yÕkar
Akkuyu’dan muhkem dininiz sizin

ÂúÕk Ali’m size nasÕl duyulur
Sizin iyili÷iniz nereye yorulur
Yüz kiúiniz bin kiúiye sayÕlÕr
OrdularÕ kÕrar onurunuz sizin





 68/7$1
A÷alar metin eyleyim
(ORLOH\HUHQ6XOWDQ
Deli olur da÷lara düúer
Cemaliniz gören SXOWDQ

Yaz gelmeden gül kokar mÕ"
Kokusu arúa çÕkar mÕ"
Dünyada kaygÕ çeker mi"
KÕz sizleri saran SXOWDQ

Elo’nun inci diúleri
Elvan kÕrmalÕ döúleri
Dünyada yoktur eúleri
Amma beller kÕran SXOWDQ

Lelik uúa÷Õ sizin yurdunuz
Beni söyletmek mi derdiniz
Cümle aleme dert verdiniz
Dertler úahÕ veren SXOWDQ

Günde ya÷lar saçlarÕnÕ
Elvan ba÷lar baúlarÕnÕ
Sürmelemiú kaúlarÕnÕ
Gözü kara ceren SXOWDQ




ÂúÕk Ali’m yok verecek
%LOPHPVL]LNLPVDUDFDN
+HUKDOELUELULQYXUDFDN
6DDWLQHQERUDQ6XOWDQ

) ùøRøN
Ben sana bir söz söylesem
Sen de beni kÕnan ùirin
.DGLUMevlâ’m yazmamÕúsa.
Tez ahtÕndan dönen ùirin

Bizle el yaylaya göçük
Bu yÕl benim yüzüm açÕk
Herhal senden vaz mÕ geçik
NasÕl verdi anan ùirin

KodallÕ mÕ yar mÕ yolun
Kaba köylüye mum olun
*HQHVRQXQXVHQELOLQ
HayÕr olsun sonun ùirin

Kara sular ÕlÕk akar
SÕ÷Õr sÕçan sasÕ kokar
SÕcak beynini yakar
CayÕr cayÕr yanan ùirin




Gündüz iúini tutman
Bin marazÕna yetmen
*HFHLYH]GHQ\DWDPDQ
Sabahaçça dönen ùirin

Al giyinin gezen süslü
Bugünler çok baúÕm yaslÕ
Üç hanemi HocalaslÕ,
Senden geri minen ùirin

Ö÷üt verrim hatun kiúi
Sahilde olmaz yayla kuúu
Sennen bir çift hece taúÕ
Bile safsÕn anan ùirin

ÂúÕk Ali’m mert sözüne,
Görsem söylerdim yüzüne
Dört adamÕn omuzuna
Bir yÕl geçmez binen ùirin

 9$5
O÷lum duydum østanbul’a varmÕúsÕn
Uçaksavar taburuna ermiúsin
6XOWDQ+DPLWGede yurdun görmüúsün
O÷lum önden öte daha nelerin var




ùükür mektubunu aldÕm bir deste
Selam söyle aste÷emene hem üste
YanÕna gidiciPFHSOHULPKDVWD
CüzdanÕmda azgÕn yaralarÕm var

Çil Ahmet’i handa gördüm a÷ladÕm
Gidece÷in duydum úunu söyledim
%HQLGHDOJLWGH\LPLQQHWH\OHGLP
'HGLâúÕkaz bir paralarÕm var

Sahil kuúu yaylalarda kÕúlamaz
ParasÕzlÕk kadim bizi boúlamaz
(OOHUgider benim atÕm iúlemez
Benim tren geçmez derelerim var

Bin yaúasÕn Beygaz’daki beylerim
O÷lum beylerine dua eylerim
YüzbaúÕna te÷menine söylerim
Daha nöbet nöbet sÕralarÕm var

ÂúÕk Ali’m mektubunu beklesin
Mektubunu çiçek deyi koklasÕn
$OODKsizi afatÕndan saklasÕn
O÷lum daha uzak karelerim var






) VAR KAöIT
Bir mektup yazayÕm sÕlaya do÷ru
Aúirete selam söyle varka÷Õt
AçÕlma yÕrtÕlma yel götürmesin
Destursuz mu kelam böyle var ka÷Õt

%XKDSislik bizi uzak yatÕrÕr
ÇÕkanlarÕ murazÕna yetirir
Sekiman’da çok yi÷itler oturur
Elini gö÷süne ba÷la var ka÷Õt

Dört kapÕ ile ba÷ladÕlar yolumu
Gözlerime gösterdiler ölümü
Kimlere söyleyim düúkün halimi
Git benden ötürü a÷la var ka÷Õt

ÂúÕk Ali’m der ki bu kara günüm
Sürdü÷ümüz devran nic’oldu hani
$KEDSODU\DUHQOHUXQXWWXEHQL
AnamÕn ci÷erin da÷la var ka÷Õt








 .2087$1/$5$
Halil ÂúÕk’ÕmÕn komut beyleri
Hürmetle sÕkarÕm ellerinizi
Mevlâ’m sizi da÷ dal etsin uzatsÕn
SoldurmasÕn yeúil allarÕnÕzÕ

Bir o÷lum var yanÕnÕzda er sizin
E÷itim bilmez belki daha tor sizin
Da÷lar kadar úerefiniz var sizin
Mevlâ’m úÕn eylesin ellerinizi

Halil’imi úark tarafa aúÕrman
So÷uk yere salÕp yakÕp piúirmen
Beyefendim topraklara düúürmen
Dilinizden akan ballarÕnÕzÕ

Dünyada insanÕn hepisi ölür
Ancak yapÕlan iyilik kalÕr
Anteke Maraú’a yazsanÕz n’olur
Halil ÂúÕk denen kullarÕnÕzÕ

Beyefendim Hatay’a gelseniz
Birkaç sene bizim burda kalsanÕz
+DNQXVXUHWverse paúa olsanÕz
Her tarafa uzat kollarÕnÕzÕ




ÂúÕk Ali’m ben Halil’e giderim
Çoktur bu dünyada gamÕm kederim
Gece gündüz sizi alkÕú ederim,
Allah ba÷ÕúlasÕn döllerinizi

 '8$
MurazÕ hasÕl oldu mu"
AhbaplarÕn yarenlerin
Aya÷Õ kesildi úimdi
Günde oraya varanlarÕn

ÂúÕk HacÕ’m %H\3aúasÕn
Sevdi÷ine kavuúasÕn
Ak elleri bin yaúasÕn
Sevdi÷ini saranlarÕn

BakarÕm eller görünmez
Gönlüm kimseye yerinmez
KollarÕ zaten yorulmaz
Sevdi÷ini savanlarÕn

6HODPROVXQVL]HEHQGHQ
Severim ahbabÕ candan
Hepisinin aynÕ bundan
Kalan a÷ca cerenlerin




Sabah oldu gün do÷du mu"
Kuúlar yüzünü e÷di mi"
Diúine taúlar de÷di mi"
A÷zÕ gökte olanlarÕn

ÂúÕk Ali’m +DNELWLUVLQ
Engel aklÕnÕ yitirsin
Mevlâ’m yolundan getrisin
%L]Htuzak kuranlarÕn

 $))(</(
.XVXUXPDIIH\OHQ6adÕk kardeúler
Bakar halim yoktur yüzlerinize
Her ne söylerseniz kabul eylerim
øhtirazÕm yoktur sözlerinize

Affeyleyin beni yüzü karayÕm
Yüzlerimi yüzünüze süreyim
Ben ölünce nasÕl sual vereyim
Yedi÷im ekme÷e tuzlarÕnÕza

Ben biliyom benden ikrah kaldÕnÕz
Hel elimden saraldÕnÕz soldunuz
Biderin ektiniz otun çaldÕnÕz
'LNHQEDWDEDWDGL]OHULQL]H




Sabah abdestini erce alalÕm
Ol namazÕ cemaatle kÕlalÕm
$Olah Allah deyi orak çalalÕm
Höbürlerinize düzlerinize.

Yo÷urt getirdiniz dolu tuluklar
Celil A÷a çÕngÕl ile salÕklar
KÕzarttÕnÕz yastÕk gibi balÕklar
Terler dola dola gözlerinize

Sizin denginize kimse çÕkamaz
Sizin vurdu÷unuz geri kalkamaz
$OODKLçin kimseler yan bakamaz
Gelinlerinize kÕzlarÕnÕza

Küçük yaútan beri oturduk kalktÕk
Hak nasibeyledi çeltik de ettik
Nice da÷ÕnÕza avlara çÕktÕk
*HGLNOHULQL]HJH]OHULQL]H

ÂúÕk Ali’m bilir böyle iúleri
Yüklendim sÕrtÕma cümle suçlarÕ
Yi÷itler serdarÕ saka baúlarÕ
Kimseler yetiúemez tozlarÕnÕza





) DÜöÜN
Bizim o÷lan dü÷ün kurmuú
øreyhanlÕ eliynen
Dü÷ünlerini biz savdÕk
AkÕllÕynan deliyinen.

+HU\HUOHUGHQVDPDQJHOGL
YazÕ yaban atlÕ doldu
Gayetten úerefli oOGX
(GHSHUNDQ\ROX\QDQ

Çifte toy dü÷ün kurdular
Miletin gönlün gördüler
A÷Õr çeyizler verdiler
Kiliminen halÕyÕnan

Bir úer çÕka yazdÕ kuúluk
Millette kalmadÕ dÕúlÕk
ÅúÕ÷a bir kadife iúlik
SalÕn yi÷en Ali’yinen

Bir daha her güzel övmem
Ölür JLGHUVRQXQVD\PDP
BaúkasÕ dikerse giymem
(VPDGLNVLQHOL\LQHQ




ÂúÕk Ali’m yas çekmesin,
A÷layÕp yaúlar dökmesin
ønneye iplik takmasÕn
Diksin zülüf teliyinen

) YÜREK ERøDø
Kadir Mevlâ’m úu sevdadan,
Yürek eridi eridi
Bu kÕz her kÕza benzemez
+HUKDOSHULGLSHULGL

Ben sana yanÕyom niçün"
Var ise affeyle suçum
Muhabbetsiz yârim içün
Ömrüm çürüdü çürüdü

'XUDQGLOLPGXUPD]ROGX
Yan hatÕrÕm sormaz oldu
øúe elim varmaz oldu
1XWNXPNXUXGXNXUXGX

=HKLUOHUNDWPDaúÕma
KÕzhançer vurma döúüme
Kasavet çöktü baúÕma
Duman bürüdü . bürüdü




ÂúÕk Ali’m çekme kader
KÕz sen de yan benim kadar
.RUNX\RPJHOLQJLGHU
*H]HUJHULGLJHULGL

























SONUÇ

2]DQbaksÕ gelene÷inden baúlayarak øslamiyet ve OsmanlÕ ile
úekillenip günümüze kadar gelen âúÕktarzÕ úiir gelene÷i önemini
yavaú yavaú yitirmektedir. Bu gelene÷in devam edebilmesi için
baúÕndan beri bir okul ciddiyeyi içinde olan ÂúÕk edebiyatÕna
meraklÕ olan çocuklarÕn yetiúmesi ve gelenek taúÕyÕcÕsÕ durumunda
RODQâúÕklarÕ dinlemesi gerekir. 
Zengin bir folklorik ve etno÷rafik yapÕya sahip olan CeylanlÕ
köyünde yaúayan halk umumiyetle fakirdir. Daha önceleri köy
a÷alarÕYHzengin úahsiyetler tarafÕndan sevilen, meclislerde de baú
köúeye oturtlulan âúÕklar, bugün yeterince destek görememektedir.
ÂúÕklarÕn hayat hikayelerine baktÕ÷ÕmÕzda bu durum alenen ortaya
çÕkmaktadÕr. 
Derlemesini yapmÕú oldu÷umuz úiirlerin hepsi, önceleri
ND\QDNNiúilerin a÷zÕndan türkü úeklinde söylendikten sonra kayda
alÕnmÕútÕ ve daha sonra da yazÕya geçirilmiútir. Bunlar ayda
alÕnmasaydÕ, belki köy halkÕ da Kul Abdullah, ÂúÕk $OL ÂúÕk
+DVDQYH ÂúÕkHacÕ’yÕ tanÕmayacaklardÕ. ÇalÕúmamÕzÕn en zorlu
kÕsmÕ bunlarÕ kayda alÕrken söylenen türkülerin do÷rulu÷u ile ilgili
tereddütlerimiz oldu. Fakat yapacak baúka çaremiz yoktu. Bir an
evvel bunlarÕ kayda almak ve folklor hazinesine dahil etmek
birinci amacÕmÕz oldu. 
Çekmiú oldu÷umuz di÷er bir sÕkÕntÕ da âúÕk NHOLPHVL LOH
ilgiliydi. Hassa, KÕrÕkhan, Kumlu ve reyhanlÕ halkÕ da bu tarz türkü
söyleyen ve özellikle dü÷ünleri úenlendiren bu kiúilere “âúÕk”
GL\RUGX %X âúÕklarÕn yaptÕ÷Õ ek iú yoktu. Sadece gü÷ünlere ve
e÷lence yerlerine gelip türkü söyleyerek geçimini kazanÕyorlardÕ.
Bu kiúilerin dünya ile ilgili de yabilece÷i iú yoktu. Beklki de âúÕk
GHPHOHULQLQVHEHELEX\GX
Anadolu’da âúÕklÕk gelene÷ini inceledi÷imizde Hatay’da
yaúayan ve âúÕk denilen bu kiúilerle çok farklÕ sonuçlar ortaya
çÕkmaktadÕr. Onlar be gelene÷in kurallarÕna sonuna kadar uyan
kiúilerdir. Hatay’da yaúayan bu kiúiler ise gelene÷in farkÕnda
de÷ildir. 




Hece sayÕlarÕna çok fazla uyulmamÕútÕr. Bunun sebebi de Amik
OvasÕ çevresinde ve içinde ikamet eden halk “uzun hava” YH\D
“usulsüz ezgi” diyebilece÷imiz türkülerden “barak yöresi”
havalarÕnÕ sevmekte ve dinlemektedir. Hece sayÕsÕna dikkat
edilmemesinin sebeplerinden biri bu uzun havalarÕn etkisi olabilir
düúüncesindeyim.
Her ne olursa olsun, ister iyi ister kötü EX PDO]HPHOHULQ
GHUOHQPHVL ]DUXUL\GL 7HPHl çizgileriyle halkÕmÕzÕn sezgisine,
becerisine ve yaratma gücüne dayandÕrÕlacak olan kültür
politikamÕz; kültürel de÷erlerimizin yok olmasÕnÕ önleyebilece÷i
gibi koruyup arÕtarak milli boyutlar kazandÕrÕlabilecektir.
ønsanlarÕ sosyal kÕlan birbirleriyle kurduklarÕ iletiúimdir.
ønsanlarÕn yazÕ, matbaa ve elektronik gibi ses ve sözü mekâna
ba÷layan teknolojiler kullanmaksÕzÕn yüz yüze ve sese dayanarak
iletiúim kurdu÷u ortama sözlü kültür ortamÕ adÕnÕ veriyoruz.
øletiúim amacÕna yönelik bir araç aracÕlÕ÷ÕylD QDNOHGLOHUHN YH
kaydedilerek icradan ba÷ÕmsÕzlaútÕrÕlarak aktarÕmÕnÕn sa÷landÕ÷Õ
kaydedilmiú icralara da kendi içinde yaratÕldÕklarÕ yazÕlÕ kültür
ortamÕ, elektronik kültür ortamÕ adÕnÕ veriyoruz. YaúadÕ÷ÕmÕz
dünyada teknolojinin de geliúmesiyle, önemli bir kültür mirasÕ
olan âúÕklarÕmÕzÕn bu geliúmelerden nasibini almasÕ gerekti÷i
düúüncesindeyim.
ÂúÕklÕk gelene÷i günümüz insanÕnÕn be÷enisine uygun
özünden sapmadan yozlaúmadan yeniden yapÕlanmalÕdÕr. Bilgi
VDKLEL ROXQPDGDQ ILNLU VDKLEL ROXQPD] <HQL JHOHQHN DQFDN L\L
ö÷renilen ve uygulanan eski gelenek üzerine bina edilebilir.
ÂúÕklar halktaki geliúimi ve de÷iúimi yakaladÕklarÕnda yeni özü ve
biçimiyle gelenek yaúama÷a devam edecektir. Bu da yeni kitleleri
kucaklayacak bir yenileúme hareketinin baúlatÕlmasÕna ba÷lÕdÕr.
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AYAKLAR DøZøNø
Acep neyim tokandÕ bu kanÕna., 119
A÷Õr a÷Õr uz Hatice., 232
Ah ettikçe ci÷erime batar yâr., 147
AhbabÕ yok derdim benden ziyade.,

Ahretin yollarÕn bellet kendine.,

AkÕllÕynan deliyinen., 260
ArabayÕ getir dereye Osman., 113
Ararsan çamlÕ÷Õn sÕrasÕynan.

ÂúÕklarÕn karÕ bülbül., 128
AvÕnÕ aldÕrmÕú soya÷a döndüm.,

AyrÕlÕklar yaman úimdi., 192
Bahúiúim para isterim., 158, 159

Ben yanarÕm eli yakman Kürt o÷lu.,

Ben yürütmem yayan Leyla., 239
%HQLGHPXUD]D\HWLU(IHQGLP
Beni doyurmadÕn suyuma felek.,

Berk ba÷lama kollarÕmÕn ba÷Õn yâr.,

Bir daha olasÕn Celal Efendi., 129
Biraz kekik tütün Eúe., 178
Böyle bir zulümü Döne’m., 132
Bu haberi sana vermeye geldim.

Bu iúimiz olur dezze.
Bu yalancÕ dünya saman Efendim.,


BakardÕm mallarÕna ben.

Bunlar suçlu senden özür dilerler.,


Belirsiz baharÕ kÕúÕ Fidan’Õn., 43,


%XUPDEXUPDbur FatÕma., 180

Bembeleú durucuyum ben., 153
Ben bir koyun çobanÕyam., 158
Ben dua eylerim sizlere Hoca’m.,

Ben inandÕm sözlerine.
Ben size anlattÕm hallerimizi.

Ben söyleyim çal Ahmet’im.

Cemaliniz gören Sultan., 251
Ceplerime koydum dilber.
Ci÷erim ateúte çaman a÷larÕm., 204
Ci÷erimi serdi közün üstüne., 43,

Cümle âlemin yolu gardaú.
Cümle günahlarÕm sil deyi deyi., 95
ÇÕkar aramÕzdan seç bizim için., 92




Çift öttü davulu bazÕ Esme’nin.,


Garipler sÕlasÕn görmeyi ister.


Çok ederler zulüm bize., 168

Gavlimiz bir idi sözlü yâr kaldÕ.,


Çukurda birsiniz yaúa Efendim.,

Demem adÕnÕ adÕnÕ., 199
Derya deniz göle benzer., 155
Destursuz mu kelam böyle var
ka÷Õt., 255
Dil versin kuúlarÕ Gavur Da÷Õ’nÕn.,

'LOL'XGX’nun Dudu’nun., 222
Direksiz durduran sen de÷il misin?


Gel de götür kalan külümü gelin.,

Gel utanma söylesene yüzüme., 157
Geldin gözünle gördün a÷lama.,

Genç gelinler yuvasÕna döner yâr.,

Geri çevir dönder beni.
*H]HULPGHUGLQGHQGHOLElif’in., 98
Girer kanÕma kanÕma.

Doktor açtÕ gözlerimi., 118

Gitsem tümen temen Bey’im,, 166

Dost gelse yolundan gönül., 42, 183

Gönlün alçak olsun cüce
Muhtar’Õm., 243

Dört köúeye ilan oldu bu sene., 169
DüúmanÕn elinden alÕr Mehmet
%H\
Düzen ver sen tellerine., 123
Elin ço÷u dertli imiú.,

Gör benim yaremi aúkÕndan iste.,

Göremezsem bana ar deyi geldim.,


Eller gelsin görsün Nayle., 245

Götürmesin seni yeller mektubum.


Ellere kaptÕrdÕm güllerim benim.,


Götürün o yâre verin turnalar.


Emeklerin boúa Halil.

Güleçiymiú yüzün dezze.

Etme zulümü zulümü., 200

Günde oraya varanlarÕn., 257

Ettin bana yörü tilki., 144

HakikatÕ güle benzer., 156

Gaflete mi düútün Bey’im?, 210

HallarÕm periúan yârdan Efendim.,


Gam getirme el üstüne., 193

Hani gerdanÕnda çalman Kürt kÕzÕ.,





+DWD\YLOD\HWLLOLPL]EL]LP
HatÕrÕnÕ vermem güllere Vakkas.,

HayÕr umdum bir kahpenin dölüne,,

Hem gönlüne melhem sürmeye
JHOGLP

KalmadÕ bir canlÕ mal Arabistan.,

KapÕdan dÕúarÕ çÕkamaz oldum., 142
Kara gözlü kaúlÕ Arif., 163
.DUa kaú sürmeli göz senin Eúe.,

Kara kaúlar yaydan güzel.

Hemen adilli÷ini sürdün KÕlÕç’Õm.,


Karaoluk’ta düze HacÕ’m., 184

Hemen gönül yana÷Õna bel etti., 43,


Kimdi üstadÕm bilin mi bunu?


+HSLVLGHKXUL0HOHN

Kin ba÷lamÕú kollarÕnÕn ba÷Õn yâr.,


+HUKDOSHULGLSHULGL

Konar insanÕn döúüne., 119

HicablÕ sevdi÷im içmez dediler.,


Kurtar alkÕúÕmÕ al øbiúo÷lu., 234

Hiç karar kÕlmadÕcan Memiú
(PPL

Mâh cemalin nuryaratmÕú
<DUDGDQ

Hiç yoktur kareli gelin., 103

MancÕnÕklarÕnan attÕn Semerci., 246

Hoúuna bak hoúuna bak., 205

Maraú’a yayÕldÕ úanÕnÕz sizin., 249

Hükmeyle gökteki kuúa Mahmut
%H\

Mayana parasÕn alma dokturum., 95

øhtirazÕm yoktur sözlerinize., 258
øki güzel rast geldi gözüme., 156
økisi de bir kÕyacak taú de÷il., 130
ønan benim sözlerime., 
.DEXOROVDGLOHNEDQD
Kadim kadim dokundu mu söz
EDQD
Kâfirin belini kÕrdÕ bu Türkler., 146
Kalay çaldÕrsana bakÕr dediler., 94

Mesken kur içinden çÕkma Müdür
%H\
Muhabbet úerbetin için da÷lÕlar.,

N’olur úu namazÕn kÕlsana o÷lum.

1e berk dokanÕyor kanÕma felek,,

O sevgili Muhammed’in., 109
O÷lum önden öte daha nelerin var.,






Ölmez de gelirsen görün
Mustafa’m., 110
Salanarak yâr bahçeye iner mi?,

SallanÕr karúÕmda seyrana çÕkar.

Sana bir Mevlâ’dan periúan oldu.,


7H]ahtÕndan dönen ùirin., 252
Tükenmez ömrümü az edip durma.,

UmarÕm ki o cennette yeri var., 116
Utanma aslÕnÕ sor dedi gönül., 43,

Velhacan içinde cansÕn Efendim.,


SarÕ fistan yakÕúmÕyor kÕz sana.


YakÕúÕr mÕ úerefine úanÕna?, 120

SelamÕmÕ götürmen mi?, 118

YanarsÕn ateúe orda dediler., 173

Sen de kÕymetini bil Döne Döne


YanaúÕp duruyon kÕyÕma felek.


Sen kaúÕnÕ kaldÕrmÕyon ne fayda.,


Yaren yoldaú için hale yerginem.


SevdanÕ baúÕmdan Õramaz oldum.,


YazÕk kÕyma benim canÕma felek.,


Sevdi÷im bir yerde gizli mi ola?,


Yedi yerden büktün güzel,, 229

Sevgili HacÕ Duran’Õm.

SÕtaran var malÕn için., 187
SoldurmasÕn yeúil allarÕnÕzÕ., 256
Süremedim úu gençli÷in ça÷ÕnÕ.

Sürmelenir gözü kÕzÕn.
ùu âúÕ÷Õ tut sevdi÷im., 248
ùu gönlümün çÕralarÕ., 81, 121
ùükür merhameti bilir Beylerim.


Yemiyom içmiyom yasÕnan bile.,

Yeni bildim beni öldürmek kastÕn
yâr., 148
YÕkanmÕú olursun göller içinde.,

Yusuf’u çÕkaran sen de÷il misin?

Yücelerde döner gezer., 182
Yüküm kumaú iken soydular beni.,

Zamanenin kÕzlarÕna.







SÖZLÜK

AbacÕ $U): øskenderun’a ba÷lÕ bir köy.
$EDODN: KÕrÕkhan’a ba÷lÕ bir köy.
DEDNDSDN\HQLSDUODNWHPL]
DcÕyÕm: acÕyayÕm.
AddÕno÷luCeylanlÕ köyüne ba÷lÕ bir yayla adÕ.
DIDW $U DIHW
afen, affÕn $U DIIH\OH\LQ
a÷DNEH\D]
Akbez, A÷bez: Hassa’ya ba÷lÕ bir belde.
Alan YaylasÕCeylanlÕ köyüne ba÷lÕ bir yayla adÕ.
DODIDOHY
DODWPDN: a÷latmak.
DOHQPHN: e÷lenmek.
DlÕnanDOLOH
alkÕú: dua, övgü.
altÕn savat: altÕn diú.
DQJDUL\D <XQ DQJDU\D
$QWDNL\H$QWHNH$QWDN\Dmerkez ilçesi.
$UDELVWDQ(Ar. ): halk tarafÕndan Amik OvasÕ’na verilen isim.
arice, e÷rice: erkek örde÷in kuyru÷undaki yeúil tüy. 
DVHU(Ar. ): 1. bir tür büyük çivi, 2. pekzor ve çetin, dayanÕlmasÕ güç.
aslÕ pakQHVOLWHPLz, köklü, soylu sülaleden olan.
DúÕrman: aúÕrmayÕn.
DúlanÕk: úaka.
ateú almaya gelmek: geldi÷i yerde fazla kalmamak, acelH\OH
ayrÕlmak. 
ba÷da: baúkasÕ yürürken aya÷Õna çelme atmak.
%DKD )DU ILDWWXWDU
EalkÕr : güzel, parlak, süslü.
EanÕ: belirli bir süre için geçici olarak oturulan \HU
ED] )DU): avcÕnÕn, yÕrtÕcÕ kuúun avÕ.
ED]HW )DU R\XQR\QDPDN
EazÕúiúman
%HNEHOHøskenderun’a ba÷lÕ bir nahiye.
EHOH: bulaútÕr%HOHQ: Hatay’a ba÷lÕ bir belde. ÂúÕklarÕn yaúadÕ÷Õ
dönemdeCeylanlÕ köyü, Belen’eba÷lÕydÕ.
Belen gedi÷i: Belen’den Antakya’ya giderken yolun en yüksek kÕsmÕ.
bem beleú(Ar. ): çok ucuz, bedavD
EHQ: ço÷u do÷uútan, tende bulanan ufak, koyu renkli leke vH\D
kabartÕ.
EHUGL: sazlÕk.




EÕldÕr: geçen yÕl.
ELGH: so÷an tohumu.
ELQHNELQHOLP
ELULQELULQL
ERODWGHPLU
EoylamÕú: gitmiú.
ER]X: 1. boz ördek, 2. cins olmayan, döküntü.
Eö÷ürEHOLQ\DQtarafÕ, kolun altÕ.
EönWHPL]NDOSOLVDI
BudaklÕ: KÕrÕkhan’a ba÷lÕ bir köy.
EXVDW: toprak damÕn altÕna muhafaza için konan a÷aç.
EX\HPLU
bük: çalÕ, ot dikenlerle kaplanmÕú geçilmez çalÕlÕk.
FDKDO(Ar. ): zavallÕ, cahil.
FDU: nara atmak, ba÷Õrmak.
FHOILQ: piliç, civciv.
CeylanlÕ(Mo÷. ): KÕrÕkhan ilçesine ba÷lÕ bir köy.
FLS: çok fazla, aúÕrÕ.
FRUGHGLNRGX
cöbelGXYDUGLEL
FXNOD: çuhadan yapÕlmÕú çuval.
FXUD: zayÕf.
çalWHPL]OHPHN
çerak, çeyrek: çeyrek mecidiye, beú kuruú.
çDOPD\D]PDçember denilen baúörtüsü, sark.
çDPDQ: közde ateúle piúirilen et.
Çerçili: Antep’in øslahiye ilçesine ba÷lÕ bir köy.
çHNLQGLQ: örttün.
çeletlik: yaramazlÕk
çoluk: çocuklar.
çöl: kumluk, ÕssÕz ve susuz arazi.
çukur: mezar, kötülük.
dakÕm: takÕm.
GDU $U WDUD, 2. bahçe, etraf.
De÷irmenkaúÕ: ReyhanlÕ ilçesinin eski adÕ
GHKQHN: de÷nek, sopa. 
deniú: de÷iú
GHUFHW: hafÕzaya almak saklamak, kaldÕrmak.
GH\LFLQGL\HFHNVLQ
GH]]HWH\]H
dÕkÕlJLU
GLGLQLGLGLQLGLGLQHUHNGLGLQHGLGLQH
dili bazÕna akmaN: ne yapaca÷ÕnÕ bilmemek, nutkuWXWXOPDN




döl: çocuk, yavru, evlat.
GXOGD: rüzgar almayan yer.
GXUQDWXUQD
dü÷ür: dü÷ürcü, aracÕ, kÕz istemeye giden saygÕn kiúi.
dümbek, dümbelekGDUEXND
düvün: dü÷ün.
düz\D]
(GHOKDQ$GLOKDQ: Gelibolu’ya ba÷lÕ ELUEHOGH
HGHPHGH\LP
HGLQLHGLQLHGLQHUHNHGLQHHGLQH
ILOVHULQYHVDNLQHVHQ\HO
(OR(OLI
egre mazÕlar: kötü niyetliler.
E÷ribucak: Hassa’ya ba÷lÕ bir köy.
HQGLULQ]HKLU
HQJHOHHQJHO
HQQLHQOL
HUEL: belik, örülmüú saçÕn bele kadar inmesi.
EúeAyúe.
Eúmiúek: KÕrÕkhan’Õn yaylarÕndan biri.
IDN $U WX]DNNDSDQ
farÕsa: yorulsa, gönlü geçse.
farÕX]DNGXU
farÕz, farisNXUQD]EHFHULNOLPDKLU
fasÕk: kötü, fesat.
fÕrgatlÕ $U GRNunaklÕ, hasret dolu, fera÷atli.
ILJDQNXU )DU7 : a÷laLQOH
ILULN: taze, genç.
JDEDODN: fes, baúlÕk.
gadasÕn al: günahÕnÕ vebalini üstlenmek.
JDGLP(Ar. ): devamlÕ, eskiden beri.
JDKLU(Ar. ): kahÕr, çile.
JDUHOL: karalÕ, dertli.
JDUH]NLQQHIUHW
JDVWDONDVWDO: çeúme, eski tip düz oluklu çeúme. 
Gavur Da÷Õ: ToroslarÕn OsmaniyeK. Maraú arasÕnda uzanan kolu. 
JD\HWWHQ(Ar. ): çok aúÕrÕ.
geçgelVRQUDJHOPHN
geçiúin: geçince.
JHYHU: bahçe ve bostanlara arktan su salÕverecek 
GHOLNJHGLN
*H]EHO: Amanos Da÷larÕ üzerinde Belen ile KÕrÕkhan arasÕnda
bulunan bir geçit.
gidiúinJLGLQFH




göv: mavi, gökyüzü rengi.
gövel: yeúil ördek.
göynün: gönlün.
Jüman )DU): úüpheye düúmek, úüphelenmek.
günüz: gündüz.
KDNL $U WRSUDNUHQJLWRSUDNODLOJLOL
KDOIW $U EXGDlalÕk.
haki bayÕna(Ar. ): önüne, topra÷Õna yanÕna
+DOHS (Ar. ): Antakya ve Belen’in eskiden ba÷lÕ oldu÷u vilayet.
Bugün Suriye sÕnÕrlarÕ içinde kalmÕútÕr.
KDPLV $U Perúembegünü, beúinci gün.
KDQD $U): 1. ev, 2. beyit veya kÕt’a.
KDUDQHUHQHUH\H
+DULP $U  HVNLGHQ +DOHS’eba÷lÕ kazalardan biri. Antakya ile
ReyhanlÕ arasÕnda bulunan bu kaza bugün Suriye’de kalmÕútÕr.
KatÕp $U KDWLS
KDYOX(Yun. ): avlu, bahçe.
KayÕf(Ar. ): yazÕk.
+HNLPDQ Ar. ): Trakya’da bir ilçe.
KHNPDW $U KLNPHW
KHOEHW $U HOEHWWH
KHPLKHPGH
+HPLOLbir aile adÕ.
KHSLKHSVL
her dayÕm: devamlÕ.
KHYLODUN
hÕcÕl, hÕcÕn olPDKFXSRO
KLGDS(Ar. ): sürme.
+RFDODV(Far. ): KÕrÕkhan’a ba÷lÕ bir köy. Yeni adÕ Çilo÷lan.
Koúuna )DU NH\ILQH
KR\XN: korkuluk, bostan korkulu÷u.
höbürWHSH
hö÷rüú: ba÷Õr
hörü $U KXUL
Ku÷(Ar. ): göçebelerin saz ve kamÕútan yaptÕklarÕ çadÕr biçimindeki
EDUDND
Õra: ayrÕl, uzaklaú
Õras gel )DU : karúÕlaúUDVWOD
ÕrazÕ(Far. ): razÕ.
øbiúÂúÕkHacÕ’nÕn yaúadÕ÷Õ dönemde keman çalan bir úahsÕn adÕ.
LFD]H $U L]LQ
LKWLUD] $U LWLUD]
LNUDK(Ar. ): i÷renme.




LQQH: i÷ne.
øreyhanlÕ: ReyhanlÕ ilçesi.
LVPLQ $U LVPLQL
ispir bakÕúlÕ: úahin veya do÷an gibi keskin bakÕúlÕ.
LVWLQWDN(Ar. ): sorgu, sorguya çekme.
LYH]VLQHN
L]DU(Ar. ): kadÕnlarÕn örtündü÷ü ve vücudu baútan aúa÷Õ örten örtü.
NDGDQDO: günahÕnÕ, vebalini al
NDGLP(Ar. ): devamlÕ, her zaman.
NDNDU : kalkar, yükselir.
NDODQEXQGDQVRQUD, artÕk,JD\UL
kaley çalNDOD\ODPDN
NDQWDU(Ar. ): tartÕ.
.DUDROXN: øskenderun’a ba÷lÕ bir köy.
NDUHGHUW
.DWPD: úimdi Suriye içinde kalan ve demiryolu üzerinde bulunan bir
NDVDEDÂúÕkHacÕ burada altÕ ay askerlik yapmÕútÕr.
.DYO(Ar. ): kavuúma.
kaykÕGLNROPD\DQmeyilli, sarkÕk.
NHOHELGRO: iúlerin bozulmasÕ, düzenin bozulup da÷ÕlmasÕ.
NHOS(Ar. ): köpek.
NHULVRQUD
kÕsÕk: sÕkÕú, dara düú
NLPLJLEL
NLQHNL
NL]LE $U \DODQ
koçak : yi÷it mert.
KodallÕ: KÕrÕkhan’a ba÷lÕ bir köy.
NROODQNROLOHNROOD
NR\XU: bÕkak
kula÷ÕyÕn: kula÷ÕnÕn.
kölge: gölge.
NXPDQNXPDU $U R\XQ
NXUD: köyler.
NXUNWDYXN
kutnu úalvarNXmaútan yapÕlmÕú nakÕúlÕ úalvar.
kütüleSDWOD
ODE(Ar. ): lakap, soyadÕ.
ODLQ(Ar. ): kovulmuú, lanetlenmiú
leçe: taúlÕ tarla.
OLNOHGLNOH
Lelik uúa÷ÕLelik sülalesinin oturdu÷u köy.
PDKDQD )DU EDKDQH




PDKIX](Ar. ): muhafaza, gizli, saklÕ.
PD\D(Far. ): güzel.
PD\DQD $U PXD\HQH
PD]DUDW $U PD]HUHW
PHIDK $U YHID
PHQHQG )DU GHQN
PHUHP $U PHUDPGHUW
metin düz $U 
: úiirle methetmek, ö÷mek.
mÕraz, muraz $U GLOHPHNDU]XHWPHN
Mina Da÷ÕKDc esnasÕnda kurban kesilen yer.
mÕrÕ: kurnaz.
0ROOD(IHQGL(Ar. ): øbrahim HakkÕ KonyalÕ (Sefil Molla).
PR]ER]
PXFXNsivrisinek cinsi bir haúere.
PXKDWDUD $U WHKOLNH]DUDU]L\DQ
murazÕna yetir: sevdi÷ine kavuú
mülk yetir(Ar. ): mülk edinmek, zenginleúmek.
Münker, Nekir $U PH]DUGDVRUXVRUDQPHOHNOHU
Müúür $U): OsmanlÕ döneminde bir rütbe.
Müjdelife $U : hac sÕrasÕnda Arafat’tan sonra gidilen úeytan
taúlamak için hazÕrlÕk yapÕlan yer.
QDIDWQH]DPDQ
QDQ )DU HNPHN
1D\OH $U 1DLOH
QHQHWX\X
QHQQH\LQ
QXVXUHW $U : nusret, yardÕm.
QX]: 1. ne ekúi ne tatlÕ, mayhoú, KDNSDUDHNPHN
ROLP: olayÕm.
ROXQROXUVXQ
ot çal: ot temizlemek, ayÕklamak.
öleneçe: ölene kadar.
örd, ört: korku, ateú, od.
örüm: otlak, çayÕr.
örtüyünen: örtü ile örtüyle.
3DSD(øt. ): Birinci Dünya SavaúÕ sÕralarÕnda yaúamÕú bir çete reisi.
SDSLOL $U yeúil biber.
SahÕl )DU WDPDKFLPUL
Peler, Pe÷ler )DU CeylanlÕ köyününeski adÕ.
Serçem(Far. ): kakül.
SHULGL SHULLGL
SLQH )DU : ayaklarÕn kenar tarafÕ, yama.
6DDGHW $U ÂúÕkHacÕ’nÕn Adilhan’da bÕraktÕ÷Õ eúi.




sa÷alt: yarayÕ, hastalÕ÷Õ iyileútir
sa÷ vezir: kÕymetli olan taraf.
VDKWHQ(Far. ): gerçekten.
VDKDU]DKDU $U KHUKDOGHEHONL
saptÕrmaPHzarÕn içine konan a÷aç parçasÕ.
6D\ODN: KÕrÕkhan’a ba÷lÕ bir köy.
VHEDS $U VHEHS
VHKDS $U VDKLS
sÕçanIDUH
sÕ÷ÕnDODJH\LN
sÕpa: yeni do÷muú eúek.
sÕtaran: kÕymetli olmak.
VLQLPH]DU
VR\D: av, avlanma tarzÕ.
VR\DN: 1. soyulmuú, 2. sürekli olarak, arka arkaya.
VR\NDVR\KDJHEHUHVLFH2. ölünün bÕraktÕ÷Õ çamaúÕrlar.
sökün : hücum, saldÕrÕ.
VXQDUNHQHsunarken, anlatÕrken.
süsüynen: süsüyle.
úaduman )DU 1. úenlik zamanÕ, 2. sevinçli.
úahan : úahin, do÷an.
úam bastÕ÷ÕLQFLUYHFHYL]GHQyapÕlan tatlÕ, kÕúlÕk yiyecek.
úarGX\XUPDN
úaúÕk: yanlÕú.
úelekRGXQyükü.
úÕh(Ar. ): köy köy dolaúÕp yiyecek YH\DSDUDtoplayan kiúilere verilen
LVLP
úimbil: tenekelik tahÕl ölçüsü.
úimdik: úimdi úu an.
tanÕrÕk: tanÕrÕz.
WDPDQKDQL\D
WHEHULN )DU. ): 1. balta, 2. meúin bÕça÷Õ.
te÷: denk, bedel, eúit.
Tel Ariú(Ar. ): Suriye’de bir kasaba.
WHOHI $U ]DUDU]L\DQ
teút(Far. ): büyük geniú le÷en.
WH]HUHN )DU WD]HXIDN
WLUHNWLU\DN $U ELURWLVPL
7L\HN: 1. Hassa’ya ba÷lÕ bir köyadÕ, 2. yapra÷ÕnÕ dökmüú üzüm ba÷Õ.
WRNDQGRNXQ
WRNODQEHVOHQ, büyü
WRU: acemi, ö÷retilmemiú, yabani.
WRUúahan: yeni yetiúmiú yavru úahin.




WR\: bir kuú adÕ.
WR]DN: yeúil örde÷in kuyru÷undaki e÷ri tüy ya da tavus kuúunun tüyü. 
7öre: yetiú, çÕk
WXF: tunç.
WXOXNWXOXP
uçun: için.
X] uygun, münasip.
üce: yüksek, yüce.
üleú: leú.
ülüzgel: yel, rüzgar.
üstünde al olmak: üskünde kötülük, u÷ursuzluk olmak.
üzer ipi: üzenginin ba÷landÕ÷Õ ip.
YDVHWYD]HW $U YD]L\HWGXUXP
YDUDK: varalÕm.
YHOKHFDQ : canlar içinde.
YHUHQ )DU YLUDQ
veriúin: verince, verdi÷inde.
\DJDO: yanÕlma, úaúÕrma.
\DOXPVDUS\HU
\DQDQ: yanarsÕn.
yangÕ: ateú.
yasÕl\DVWXW
\DYUXED]: genç, delikanlÕ.
\D\ELçmek, hayvanlarÕ meraya salmak.
\HJLQ KDILI
\HNLQNDON
\HOOHU \HUOHU
\HUJLQHP\Hrinirim, üzülürüm, eseflenirim.
\HVLU $U HVLU
yeúil boz : yeúil ördek.
\HWLUHUGLU, kavuútur
yÕra: uzaklaú
yÕrak X]DN
\LWLW
\X: yÕka
\XNDIazla derin olmayan, 2. yumuúak.
\XQDN: çamaúÕr yÕkama yeri.
yülüt: traú et
yürama: yüre÷ime.
za÷feran: safran çiçe÷i.
]DKDU]DKLU(Ar. ): sanÕrÕm, herhalde.
]DQ $U. ): sanma, sanÕ, úüphe, iúkil.
zaralÕ Ar. ): 1. hastalÕklÕ, 2. zarar.




]HKPLP $r. ): zahmetim, gücüm, takatÕm.
]HUI(Far. ): üzerinde altÕn iúleme olan süs eúyasÕ.
zÕrrÕkÕ (Far. ): çok fazla, aúÕrÕ.
]LNDU]H\NLU: bilezik, yüzük.
]LQHELGHUL\DVDNiliúkiden do÷muú çocuk.
]LQHW(Ar. ): zihniyet, anlayÕú.
]DQVDQPDN











