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SÖZ BAŞI 
Memleketimizde Halk kültürü ve hususiyle Halk Edebiyatı 

üzerindeki çalışmaların tarihi aşağı-yukarı bir asra yaklaşmaktadır. 
Bu zaman içinde konulara ve meselelere amatörce başlayan yaklaşım, 
giderek ilmi' bir hüviyet kazanmağa başladı. İstanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi'ne bağlı Türkiyat Ensitüsü'nde hocam merhum Fuad 
Köprülü'nün başlattığı çalışmalar bunun zeminini teşkil eder. 

Konumuz olan Halk Edebiyatı, Türk Edebiyatı'run "bütün"ü 
içinde geniş halk kütlesi ile tarikat zümrelerinin edebi' zevk, düşünce, 
inanç ve hayat görüşlerini umumiyetle sMe bir dille aksettiren anonim 
veya ferdi' eserlerdir. 

Bu tariften hareketle hazırladığımız Hlalk Edebiyatına Giriş: 
Nazım, Anlatım mahsulleri ve Tiyatro olmak üzere, üç grupta top
landı; her gruba bağlı türler hakkında kısa bilgilerle birer bibliyogra
fya verildi. Kitabın metinlerini seçme işinde fayda yanında estetik se
viye göz önünde tutuldu. 

Bilindiği üzere, hususiyle Halk şiirimizin belli-başlı kaynaklan 
sözlü gelenekler cönkler ve mecmüalar'dır. Bu kaynaklardaki malze
mede şekil, beste ve tür meseleleri türlü sebeplerden dolayı büyük 
karışıklıklar göstermektedir. Aynca bu kaynaklan kullanın bazı 
a raştırıcıların, yayınladıkları eserlerde bu üç konuyu iyi 
değerlendirmedikleri bir gerçektir. Biz bu sebeple malzemesinin 
kaynağını sıhhatle araştırma imkliru bulamadığımız antolojilerle mo
nografilerden seçtiğimiz metinlerde hataya düşmemek için şiirler ev
velce verilmiş başlıklaiı kolaylık sağlar düşüncesiyle aynen bırakmayı 
tercih ettik; başlıksız olanlarına ise şfilrlerin adlarını yazdık. 

Okuyucular bu kitapta bazı konulan tamamlayan bir kaç araştırma 
ve sarıat yazısı ile bibliyografya bulacaklardır. 



"Halk Edebiyatına Giriş". Türkiye'deki ihtiyacı karşılamak mak

sadı ile hazırlandı. Bu sebeple tarih seyri içinde gelişen Türk Boylan 

ve Cumhuriyetleri Halk edebiyatın mahsullerine fazla yer aynlmadı. 

Ancak lehçe ve agız imkınlanrun müsaadesi nisbetinde bazı örnekler 

kitaba renk verdi. 

"Halk [debiyatına Giriş", Türk Halk edebiyatı'run bir disiplin ola

rak dü;:ünülmesine ve anlaşılmıı0ına dolayısıyle yardımcı olursa vazi

fesini yapmış olacaktır. 

Başfangıçtan bu güne kadarki Halk Edebiyatı mahsulleri hakkında 

toplu bir fikir vermek gayesiylı: hazırlanan kitabın. üniversite, akade

mi ve yüksek okul öğrencileriyle meraklılara, çalışmalarında bir 

başlangıç o!ması en büyük dileğimizdir . 
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HALK EDEBİYATI 

Türk dilinde ve düşüncesinde •Halk Edebiyatı• tabiri 
oldukça yenidir. Türkiye' de aşağı-yukarı 10-0 yıldan beri cDi
van Edebiyatı» dışında kalan saz ve tekke şiiri nev'inden ferdi 
mahsullerle, malzemesi dile dayanan atalar sözü, destanlar, 
masallar, hikayeler, fıkralar. bilmeceler, maniler, türküler, 
ağıtlar, ninniler vb. gibi ilk söyleyicilerini umumiyetle tesbit 
edemediğimiz eserler, bu tabirle yaygın hale gelmiştir. 

Memleketimizde Halkçılık, Türkçülük ve MilUyetçilik ha
reketlerinin tesiri ile düşünülen bu tabirin şümulüne giren 
mahsullerle bunların mahiyetlerini açıklayabilmek için ·halk-, 
«edebiyat» ve «folklor» kelimelerinin delalet ettiği manalar 
üzerinde durmak liizımdır. 

Türkçede bfızen «kavim», bazen «devletin teb'ası•, bazen 
de «millet» ve «Ümmet» manalarında kullanılmış olan chalk· 
kel imesi ve mefhumu, dini, siyasi ve içtimai hadiselerle iş 
bölümünün meydana getirdiği birtakım zümrelerin doğması 
ile ortaya çıkmıştır. 

Bilind iği üzere İslamiyetten önceki Türk hayatında idare 
eden sınıfla (füle, zümre) idare edilen •boy, il, ulus veya 
bodun» arasında duygu, düşünce, ülkü, kısaca ifade etmek 
icfıp ederse hayat ve kainat anlavışı bakımından büyük bir 
fork yoktu. Aynı müşterek sade dilde «Ozan� denilen şairle� 
tarafından «kobuz» adı verilen sazlarla çalınarak terennüm 
edilen aşk ve tabiat şiiri «koşuk»larla büyük hadiselerin (sa
vaş, göç vb. gibi) manzum hikayesi destanlar veya matem 
münasebetiyle yakılan •sagu» !ar, Totemizm, Şamanizm ve 
Budizm gibi inanç veya dinlerin m anevi havası içinde bütün 
Tiirklerin estetik heyecanlarına tercüman oluyordu. 



Türklerin büyük çokluğu İslamiyeti kabul ettikten .sonra 

göçebe veya yerleşik halkların i
.
kt.isa.di hayatlarında s:ı�ekl ı 

değişiklikler olmadığı için -duş
.
unu� tarzı kısmen . harıç 

zevkte ve yaşama şekillerinde eskı an ane devam ettı. Ancak 

şehirlerde ve kasabalarda kurulan «medrese
_
,, �er, mahdut .sa: 

yıdaki insanları, _yeni din in emrinde,
.
« Isl�m Ilımlerı ''. ı l�. bılgı 

bakımından üstün hale getirince manevı havanın bırlıgı bo

zulclu. «Kur 'an» da «ey nas» hitabına mazhar olan; bütün 

insanları da içine alan «halk» telakkisi mefhumu, üstünlük 

duygusuna kapılan medreseliler tarafınrlan sınıflandı.-ıldı. 

«Havas» ve «avam» adları ile bir ikilik doğdu. 

Türk halkını yüzy:llar boyunca hor gören ve kendilerini 

«havas»tan sayan bu medı·eseliler dışınd� idare siyaset ve 

askerlik sahalarında oynadıkları mühim rollerden ötürü ira
de ve abiyon bakımından rekabet kabul etmeyen ve birinci
ler gibi devletin veya sarayın zaman zaman himayesini gören 

«eşraf» ve «zadegan» adlı tarihi bir zümre de ortaya çıktı. 

Arap ve hususiyle İran edebiyatının taklidi ile başlayıp geli

şen ve sonradan «Divan Edebiyatı» adı verilen manzum, men

sur bütün eserler bu zümrelerin zevk, düşünce ve ülkülerin i 
aksettirmişlerdir. 

Bizde cemiyetin iç bünyesiııckrı gelen -kesk:n çizgilerle 
belirmemiş- bu sınıfl aşma, zümr�leri bftze'1 ayırıp bazen bir
leştirirken Avrupa'da «Rönesarıs»tan sonra, bilhassa 16. asır
dan itibaren halk hayatıııa karşı aydınlarda uyanan ilgi , 
1789 Fransız İht.i\3li'ni� getirdiği fikirlerle beslenerek yeni bir 
şuur Lızandı. «Halk» ve «millet » mefhumlarının modem ma
nasıyla ele alınması bu zamanın eseridir. 

Av-rupa'nın «akılcı» ve «teknik» üstünlüğe dayanan yeni 
medeniyeti karşısında bütün Türk dünyası ve hususiyle Os
manlı İmparatorluğu gerilemek, parçalanmak zorunda ka
lınca, zaman içinde «Siyasi Tanzimat» adını verdiğimiz şuur 
doğdu. Bu şuurun ardından gelen «Edebi Tan zimat», 1789 
prensipleri ile 1839 hareketinin fikirlerini gazeteyle, matbaay· 
la, mekteple, tercüme ve sanat eserleri ile Türk halkına yay

maya başladılar. Bizde «halk» mefhumunun (cumhur) aran 
ması bu devreye isabet eder. Şinasi'nin Durfib·ı Emsal-i Os
maniye'si, Ziya Paşa'nın Şiir ve İnşa'sı, Namık Kemal'in ti
yatroları ve «Vatan» gibi makalelePi, «mutla·k» rej imden «meş-
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rütiyet »e doğru giden yolda, asLrncla var olan «halk•ı ve 
« millet»i Avrupai bir görüşle arayan eserlerdir. 

1908'den sonra Tü.-k:ye Türklerinde bu halk dönüş ha· 
reketi, Türkçülük ve Mmiyetçilik davalarına muvazi olarak 
nazari bir folklor cereyanı şeklinde kendini gösterdi .  Halk kül
türü ile aydınların bilgi veya kültürleri arasındaki hududu 
tayin etmek, Türk halkının maddi ve manevi hayatını ara
mak, bulmak düşüncesi ve «Divan Edebiyatı» yanında bir 
«Halk Edebiyatı» tasavvuru ıbu devrin romantizmini teşkil 
eder. 

Avrupa'da «halk» hayatının maddi ve manevi cephelerinin 
tetkiki « folklor» denilen ilmin doğmasına sebep oldu. Avru
palılar, folklor çerçevesinde mütalaa ettikleri malzemesi dile 
dayanan: Destan, rn.asal, atalar sözü, bilmece, türkü, ninni 
cinsinden anonim ve kollektif karakter taşıyan eserleri «la 

·ıitterature orale» . «la litterature populaire» isimleri altında 
topladılar. Avrupalı türkologlarla folklorcular da aynı ka
naatle, mesela Radloff, Kunoş, Paul Sebillot, Van .Gennep ve 
en yenilerden Edmond Saussey topladıkları malzemeyi -ferdi 
olsun, olmasın- «litterature populaire» olarak düşündüler. 

İşte Avrupalılar arasında benimsenmiş olan bu görüşe 
bağlanan Ziya Gökalp, Fuad Köprülü ve Rıza Tevfik ıhalkın 
tasarrufundaki gelenek mahsulü eserleri, Türkçede, tercüme 
yolundan hareketle « Halk Edebiyatı» adı ile isimlendirdiler. 
Ahmet Kutsi Tecer'le Pertev Naili ıBoratav da sonradan aynı 
görüşe kat ılmışlar i,:e de F. Köprülü ile birlikte bazı yazıla
rında ferdin damgasını taşımayan eserleri edebiyat dışında 
mütalaa etmişlerdir. 

Edebiyat, dar manası ile söz ve yazı ile yapılan edebi 
değer! haiz ferdi dil mahsulleridir. Su tariften hareket edi
liınce « Littcrature populaire» adı altındaki mahsullerin ede
biyat dışınd:.ı kalması icap eder. H albuki milletlerin en eski 
hayatlarında yaratılan eserler ferdin malı olmaktan çok ce· 
miyetia mah:;ulüdür ve bu mahsuller onların zevk ve düşün
celerine tercü.:ıan olmuşlardır. Bugün asıl edebiyat saydığı
mız mahsuller zaman iç inde bu eser!erin teka:nülii ile mey
dana gelm işlerdir. Orta ve yeni zamanlarda, yaratıcısı belli 
manzum eserier, vezin, kafiye, şekil gibi nazmın d:ş unsur-
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lan bakımından tamamiyle ilk mahsullerin tekniğine ve anane
sine sadık kalmışlardır. Divan edebiyatımızın dilinden, vezin
lerinden, şekillerinden ve mecaz unsurlarından faydalanan 
bu mahsullerde saz, -kalem şuarası adı verilen, saz çalması
nı bilmeyen şairlerinki istisna edilirse- yani musiki bugüne 
kadar eserlerin bünyesinden ayrılmamıştır. Üstelik bu eserler, 
umumiyetle tahsil görmemiş aşiret, köy, kasaba, şehir insan
ları ile bu insanların yeniçeri ve tekke muhitleri gibi yine 
halktan ayrılmamış zümreleri arasında tarih seyri içinde İs
lam dini, tasavvuf ve buna bağlı tarikatlar, divan edebiyatı 
ve her türlü hayat hadiseleri arasında dil, üslup, zevk ve ülkü 
değişikliğine uğramış mahsullerdir. Bu mahsulleri yaratan
lar da yukarıda zi,krettiğimiz hal·kın içinden gelen, onun zev
kini terennüm eden ve kısmen aynı dünya ve ahiret görüşüne 
bağlı insanlardır. Hitap ettikleri zümreleri de -zaman za
man- keskin çizgilerle tayin etmek imkansızdır. Bu sebeple 
doğuş hususiyetleri ne olursa olsun, anonim ve kollektif ka
rakter taşıyan mahsullerle : Efsane, menkabe, destan, masal, 
hikaye, atalar sözü, fıkra, türkü, bilmece, mani, ninni .

.. 
ağıt, 

«köy orta oyunu,, dediğimiz temsilleri; meddah, karagoz ve 
ortaoyumınu hatta kuklayı «Halk Edebiyatı» adı altında top
luyoruz. 
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ARAŞTIRMA 

CÖNKLER VE MECMÜALAR ÜZERİNE 

Eski kütüphanelerimizde veya şahısların ellerinde baba 
yadigarı, çoğu zaman anonim, el yazması birtakım kitaplar 
vardır. Bu kitaplar şekil bakımından birer defterden başka 
bir şey değildirler. Bunların alttan yukarıya, uzunlamasına 
açılanlarına «cönk», sağdan sola, soldan sağa, bugünkü eser
lerde olduğu gibi tertip edilenlerine «mecmua• adı verilir. 

Eskiden cönkler ve mecmualar Arap harfleri ile yazılır
lardı. Bunların yazılışlarında, tertiplerinde herhangi bir kaide 
ve nizama bağlı kalınmazdı. Bir çeşit seçme; kendi çerçeve
sinde bir nevi antoloji olan bu defterlerin yazarları ve yazıl
dıkları tarihler çoğu zaman bilinmemektedir. 

Cönkler, halk; mecmualar, klasik kültürümüzün mahsul
leridir. Cönklerde saz ve tekke şiirimizle folklorumuzu, mec
mualarda ise Arap-Fars dil ve edebiyatlarının tesirinde med
rese -mektep mensuplarının manzum- mensur; edebi, dini, 
tar!hi, tasavvufi ... eserlerinden yapılmış seçmeleri buluruz. 

Her iki kültürü türlü sebep ve tesadüflerle içine alan mec
mualarla cönkler de vardır. Türk milletinin uzun asırlar oku
ma zevk ve seviyesini gösteren bu adsız, iddiasız, samimi, 
tekellüfsüz, mahremiyet ifadeli eserler, dış görünüşleri ve 
muhtevaları ile ayn ayn değer taşırlar. 

Kütüphanelerimizde ve anlayışsız ellerde boynu bükük, 
tetkikçiler bekleyen bu deftercikler; ciltleri, kağıtları, yazılan 
(hat) ve bu yazılar için kullanılan boyalarla, nadir de olsa 
minyatürleri ile yalnız plastik ve tezyini sanatlar bakımından 
değil, muhtevaları ile yazıldıkları devirlerin bilgilerini, ede
biyat ve sanat anlayışlarını, tefekkür tarzlarını aksettirmek 
itibariyle de manalı eserlerdir. 

Cönkler, mecmualara nisbetle Türk halk kültürü bakı
mından daha büyük ehemmiyet taşırlar. Bunlar şifahi anane
de, yazıya geçmemiş kültürümüzün belli-belirsiz ve fakat ba
zen sağlam kilometre taşları, kırk anbar kitaplarıdır. 

s 



Bilindiği üzere klasik muharrir ve şairlerin halktan gele

ne, ·kısacası anane medeniyetimize karşı şuurlu-şuuı·suz düş
manlıkları, tahkirleri. tezyifleı·i, i.is llinlük kompleksi, bu 
medeniyetin sözden ve hafızadan yazıya intikaline engel oldu. 

Bu gün hal k kül türünü incelemeye çal ışanl ar, bu medre

seli -mekteplilerin bıraktıkları boş l ukları- mahdut da olsa 
cünklerle doldurmaya gayret e tmek te, saz ve tekke şiirimizi 
kıyme tlendirmeye çalışmaktadırl ar. 

Matbaanın memleketimize gelişi.nden evvel ve sonra aşık
lar, meddahlar ,askerler, ağalar, mollalar, katipler . . .  gibi me
raklılar tarafından kaleme alınan cönklerde bütün hal k  ede
biyatı ve folklor mahsulleri karşımıza çıkar : Destanlar, koş
malar, ağıtlar, türküler, atalar sözü, maniler, fıkralar, masal
lar . . .  akla gelen ilk eserlerdir. 

Ortaoyunu ve Karagöz gibi metinleri, tasavvuf gibi felse
fe, Alevilik, Bektaşilik gibi tarikat ıbi lgilerin i  ve inanmaları 
içine alan cönkler de vardır. 

•Mecınlıalar daha ziyade eserleri yazıya geçmiş , kütüpha
nelere intikal etmiş şair ve mu\ıarrirlerden yapılmış seçme
lerdir. Divan edebiyatımızın bütün nevileri : Şiir, mesnevi, 
tarih, tezkire . mektup, seyahatnfıme, seUaretname; Kur'an, 
tefsiı·, hadis , fıkıh, kel5m . . . gibi İslami i l imler; batıl ve ger
çek bilgiler, mesela: İlm-i simya, ilm-i remi (bazı şekillere 
göre murad ve niyeti haber verme). sihir, rü'ya tabiri ,  ilm-i 
nücı'.ım, ilm-i zayiçe (yıldızların ve burçların hareketlerinden 
hüküm çıkarıp is tikbali anlama), musiki . . .  mecmı'.ıaların belli 
başlı mevzularıdır. 

Bugüne kadar isimleri bilindiği halde elde edilememiş mü
him bazı müstaki l eserlerin asılları, sürctleri, parçaları ile 
birtakım nadir vesika ve kay ı t ları n bir kaynağı da yine bu 
mecmüalardır. 

Türk kültür tarihi tetki kkri bak ı nı ındaın değerli olan 
cönklerle mecmüaları bi lgisiz ellerden kurtarıp Ankara'da 
Milli Kütüp1lıane'ye ın:ıl etmek ve rlolayısiyle ilim ve sanat 
:ıd:ımlarının istifadesine hazır bulundurmak, kanaatimizce, 
bütün aydınlar için hem zevkl i bir vazife, hem de baha bi
çilmez bir hizmettir. 
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(Şükrü Elçin, Türk Yurdu, 
Sayı : 278-8, Kasım 1959) 

HALK ŞİİRİ HAKKINDA KISA BİLGİLER 

Tür,, Halk Edebiyatı'nda nazım, anonim ve ferdi olmak 
üzere iki kolda toplanabilir. Anonim olanlar başlangıçta bir 
kişi tarafından söylenmiş veya yazıya geçirilmiş, cemiyetin 
ortak duygu, düşünce, terbiye ve tefekkürünü aksettiren kol
lektif mahsullerdir. Bunlar sözlü gelenekte yaşadıklan, za
mana ve muhite göre değişikliklere uğradıkları iç.�n tam bir 
sanat seviyesine ulaşamamışlardır. Ancak bu mahrnllerden 
bazılarının ferdi eserlerden keyfiyet bakımından üstün olduk· 
lan söylenebilir. 

Türk Halk Edebiyatı'nda bir «bütün», teşkil eden nazmın 
ikinci kolunu sanat seviyesine ulaşmış eserler teşkil etmek
tedir. Bu eserler, umumiyetle ananenin getirdiği tekaiğe bağ
lı olarak halkın anlayacağı. tabii, sade bir dille yeni inanç, 
fikir ve ülküleri beşeri temlerle birlikte işlemişlerdir. 

İslamiyeti kabulden önce Mani ve Burkan kültür çevre
lerinde yetişen Aprinçur Tigin, Kül Tarkan, Sıngku Seli Tu
tung, Ki-ki, Pratyaya - Ş.iri, Asığ Tutung, Çısuya Tutung, Ka
lım Keyşi gibi şairler yanında 1 1 . asırda Divanü Lügat-it Türk' 
teki malzemeden bir kısmının kendisine ait olacağı tahmin 
edilen Çuçu'ya; Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig'te; Yük
nckli Edib Ahmed'in Atabetü'l Hakayık'ta, Ahmed Yasevi'nin 
Divan'ında ve Ali'nin 730/1232 yılında yazdığı Yusuf ve Zü
leyha'da kullandığı ve yine Uzunköprü'de bulunmuş, Harezm 
sahası edebi diline girebilecek manzum Oğuz destanı par
çasında görülen milli vezin ve şekillerle söylenmiş mahsullere 
bakarak birçok sanatkarların yetiştiğini kabul etmek lazım
dır. Anc:ık bu ozanların adlarını bu gün için tesbit mümkün 
olmamıştır. 12. asırda Türkistan'da İslami bilgi, ahlak ve ta
savvuf prensiplerini geniş halk kütlelerine öğretip telkin eden 
Ahmed Yasevi ve hal ifeleri bu ananenin bilinen şairleridir. 
Tas;ıvvuf, Türkler a.·asında Ahmed Yesevi'den adını alan «Ye-
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sevilik» şekli ile yayıldıktan sonra, bir çok dervişler ve ozan 
!ar, 11. asırdan itibaren devam eden akınların ve muhaceret· 
!erin kapısından Anadolu'ya geldiler. 13. asırda, AnadoJu·da 
sıyasi ve iktisadi buhranların hazırladığı; dini - tasavvufi fi· 
kirlerden gıdasını alan bir zemin üzerinde Mevlana ve Yunus 
Emre gibi iki büyük şahsiyet yetişti. Klasik İslam kültii�üne 
bağlı bu şahsiyetlerden birincisi Farsça söylediği veya y:ıl<lığı 
siirleri ve fikri eserleri ile daha ziyade okumuş çevrelerde; ikincisi ise Türk dili ile söylediği veya yazdığı, aynı zamanda 
bir kısmı milli vezin ve şekillere bağlı manzumeleri ile geniş 
halk kütleleri üzerinde büyük tesir yaptı. 

«Umumiyetle ladini bir ruh taşıyan ozanların şiirinin de
vam ettiği bu devirde Türk Divan Edebiyatı'nın ilk mahsul
lerini verdiğini göıiiyoruz. Ozanların şiiri gibi ladini karak
teri hakim bu mahsullerin yanı başında, hususiyle din ve 
tasavvuf fikirlerini tekke muhitlerinde sistemli şekilde yay
maya çalışan birtrıkım şeyhler ve dervişlerin bir şiir yarat
tığını göıiiyoruz. Çoğu zaman tekke çevrelerindeki inkişafını 
göz önünde bulundurarak bu şiire «Tekıke Şiiri EdebiyatP 
demek adet olmuştur. 13. asırdan 20. asrın başlarına kadar, 
tasavvuftan doğan; usul, erkan ve adab itibarıyla bazen ayrı
lan birtakım tarikatların şfıirleri, eski Türk Şamanizminin iz
leri ve Mevlana - Yunus Emre temeli üzerinde zengin bir ede
biyat yarattılar. Bu şfıirler, geniş halk kütlelerine de hitap 
ettikleri için şiirlerinde az-çok sade bir dil kullanmışlardır. 
Milli vezin ve şekil ananesine sadık kalarak muvaffakiyetli 
eserler veren bu şairlerden bazıları aym zamanda aruz veznini 
ve Arap, İran nazım şekillerini de kullanmışlardır. Estetik 
bakımdan saz ve divan şiiri unsurlarını bir terkip halinde or
taya koyan ve fakat, fikri ve felsefi karakteri ile onlardan 
:ıvrılan bu sanatkarların eski Türk şiirlerinde olduğu gibi 
beste ile düşündükleri veya sonradan bestelenip okunan eser
lerine «ilahi» adı verilmektedir. Bu ilahilerin, daha umumi 
bir tabirle şiirlerin tasavvuf mesleklerini yaymakta büyük 
rolü oldu. Yunus Emre'nin tesiri altında kalan Aşık Paşa ile 
Kavgusuz Abdal, Bayramiyye tarikatının kurucusu Hacı Bay
ram, Kadiriyye'nin Eşrefiyye şubesini hazırlayan Eşrefoğlu 
Rumi (ölümü: 874/1469-70), Halvetiyye'nin Sinaniyye şube· 
sini kuran Ümmi Sinan (öl. 958/1551-52), Melamiyye-i Bay 
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ramiyye'den Ahmed sarban (öl. 952/1545-46), İdris Muhtefi 
(öl. 1024/1615-16), Seyyid Seyfullah Halveti (öl. 1010/1601-1602), 
Nakşi Akkermaru (öl. 1062/1651-52), Oğlanlar Şeyhi İbrahim 
Efendi (öl. 1066/1655-56) ve müridi Sun'ullah Gaybl (öl . 

1072/1661-62) gibi şairler tekke muhitleri dışında geniş halk 
kitlelerinin de benimsediği sanatkarlardır». 

Yukarıda adlarını işaret ettiğimiz şahıslar ve meslekler 
arasında Bektaşiliğin ve onun edebiyatının büyük bir mevki 
i�gal ettiğini söylemeliyiz. 

«Esaslarını, -büyük ölçüde- eski Türk Şamanizmi ile 
tasavvuftan alan ve Yunus Emre'den sonra, 15. asırdan itiba
ren kuvvetli şahsiyetlerini yetiştiren Bektaşilik, Ahilik, Abdal
lık, Hurufilik, Kızılbaşlık, Kalenderilik ve Haydar'ilikten un
surlar alıp bir halita-fikir meydana getirdi. Bu fikir halita
sını terennüm eden şairler «aşk ve muhabbete, Allah, Mu
hammed, Ali üçlüsüne, Al-i Aba'ya, fazl'ın uluhiyetine harfle
rin sırlarına, Hacı Bektaş Veli'nin Muhammed ve Ali'den ay
n olmadığına, tarikatın müşkillerine, ayin usullerine, Seyyid 
Gazi, Kızıl Deli Sultan, Balım Sultan gibi Bektaşi büyük
lerinin menkabelerine ve Yezid'in mel'unluğuna dftir duygu ve 
düşünceleri sade, halkın anlayacağı bir dille ve umumiyetle 
hece vezni ile terennüm ettiler». 

«Şehirlerde Bektaşi, köylerde Alevi Ye Kızılbaş şairleri 
olarak bilinen bu san:ıtkarlar, "':öyledikleri veya yazdıkları• 
nefes, nutuk, medhiye, devrive. güzelleme, ıa:;lama. şathiye 
ve muamma vb. gibi şiirleri ile zarif. :ılaycı ve çoğu zaman 
«ŞÜphe»ci bir fikir ve manzara içinde milyonlarca Türk'ün 
kalbini fethetmişlerdir. Bu daha ziyade tekkelerle Bektaşi 
tarikatına bağlı yeniçeriler arasında gelişen, zaman zam.on J,e. 
şeri temlerle az-çok tabiatı terennüm eden Bektaşi-Aievi, şiiri, 
Türkiye'de aydınlar tarafından 70-80 yıldan beri •Saz Şiiri., 
veya «Aşık Edebiyatı» adı verilen şiirin tam hüviyetiyle orta
ya çıkmasını hazırladı. 15. asrın ortalarına kadar devam eden 
«OZan» yerine İslam tasavvufundan gelen tesirle «aşık» adı 
yayıldı. 16. asırdan zamanımıza kadar gelen zengin halk ana
nesinin bu kendine hiis şiirinin yaratıcıları veya nakilleri umu
miyetle hece veznini kullanmışlardır. Az-çok tahsil gören bir 
kısmı, aruz vezni ile de şiir söylemişlerdir. Bektaşi fikir ve 
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zevkinden uzaklaşarak profa!l mahiyette halk dili ile eser ve
ren bu şairler, ya kendi şiirlerini veya aşıkların, köy, kasaba 
veya şehir muhitlerinden ayrı ıbiçim ve isimdeki sazlarının 
yardımı ile türlü türlü ezgilerle dinleyici kitlelerine ulaştı
ran insanlardır. Bu .vasıfları ve hemen çoğu zaman seyahat 
etmeleri sebebiyle eski ozanları hatırlatan, düşman önünde, 
ordu saflarında söyledikleri destanlarla askerlere kahraman
lık ve cengaverlik ruhu aşılayan bu aşıklar, kendilerine has 
estetiklerine rağmen divi!iı edebiyatımızdan kelime, bazen 
tamlama, mecazlar ve hatta şekiller almışlardır. Gazel, Divan, 
Semai, Kalenderi ve Satranç bunlar arasındadır. Yalnız şehir 
kültüründen ve divan edebiyatı tesir sahasından uzakta yaşa
mış aşiret şairleriyle bir kısım köylü şairlerin bu şekilleri 
ve aruzu kullanmadıkları bi: gerçektir». (F. Köprülü) 

Sözlü geleneklerle, cönk adı verilen defterlerle, aşıkların 
hafızaları ile, bazı tarihi kayıtlarla ve divanlarla az-çok bilgi 
edinebildiğimiz saz şiirinin ilk devirleri hakkında tam bilgi
m iz yoktur. Divan edebiyatı mensuplarının bu şiiri yaratan 
şairlere düşmanlık beslemesi, tezkirelerinde onların biyogra
filerine ve eserlerine yer vermemeleri yüzünden de 16. asır
dan Karacaoğlan, Kerem Dede, Kul Mehmed, Öksüz Ali, Ha
yali, Bahsi. Armutlu, Çırpanlı, Kul Çulha, Koroğlu ve Köroğlu 
gibi bazılarını 3-5 şiiri ile tanımak zorundayız. Destan, türkü, 
koşma, varsağı, koçaklama, ağıt vb. gibi tür ve şekillerde eser 
veren birçoğu asker ocağından yetişme bu aşıkların teknik 
itibariyle zayıf oldukları görülür. Adeta bir hazırlık devri 
karakteri gösteren bu asırdan sonra Türk saz şiirinin altın 
devrine ulaştığını görüyoruz. Kemiyet ve keyfiyet itibariyle 
saz şiiri en büyük şairlerini 17. asırda yetiştirmiştir. Şöhreti 
çok yaygın ikinci Karacaoğlan gibi üç-beş aşık müstesna, di

van şiirinin dil, zevk ve estetiğinden bir hayli unsurlar al

mışlardıı-. Bununla beraber halk şairi hakim vasıflarını kay

betmemişlerdir. Aşık Ömer, Gevheri, Katibi, Kayıkçı Kul 

Mustafa, Şahinoğlu, Katip Ali, Karacaoğlan, Aşık, Gazi Aşık 

Hasan, Üsküdari, Aşık Halil, Benli Ali, Aşık Mehmed belli başlı 

şahsiyetlerdir. 18. asırda geçen asra nisbetle büyük aşıklar ye

tişmemiştir. Ananeye uygun olarak diyar diyar dolaşan ve halk 

muhitlerinin şiir zevkini temsil ederek estetik heyecanlarına 
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cevap veren aşıklar arasında Kaba Sakal Mehmed, Levol, 
Kıymeti, Nuri, Ermeni Vartan ve Mecnuoi kayda değer_ 

19. as;rda bir kısmı saz çalmadığı için •kalem şuarası� adı
nı da alan aşıkların keyfiyet !bakımından 18. asır şairlerinden 
üstün oldukları bir gerçektir. Divan edebiyatı tesirini bir hayli 
aksettiren, geniş ve devamlı şöhret kazanan Bayburtlu Zihni, 
Derdli, Seyrani, Tokatlı Nuri ve Erzurumlu Emrah dışında 
Ruhsati, Sümmani, Celali, Muhibbi ve aşiret şairleri Dadaloğ
lu, Deliboran, Beyoğlu, Seyyit Osman vb. sayılabilir. 

Bu asırdan sonra Tanzimat hareketinin ve dolayısıyla 
mekteplerin, matbaanın, yolların, teknik imkanların, mesela 
radyo ve televizyonun halk şiiri ananesini söndürmesine rağ
men Mazlılmi, Kahraman, İrşadi, Mesleki, Talibi, Dizari, Ka
ramanlı Gufrani gibi sanatkarlar dikkate değer şahsiyetlerdir. 

Aşık teşkilatının ehemmiyetini kaybettiği zamanımızda 
bu şiir, Aşık Ali İzzet'le Aşık Veysel'i yetiştirmiştir. Aşık 
Veysel'in 17. ve 19. asır şairlerinden keyfiyet bakımından 
düşük olmadığını söyleyebiliriz. 
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NAZIM 



ı. DİN, TASAVVUF ve TARİKAT ŞİİRLERİ 
BUGÜNKÜ TÜRKÇESİ 

A) İslamiyetten Önce ve İslam Muhiti Dışındaki Eserler 

1 Tan tann geldi, 1 _ Mani Çevresi Şüri Örnekleri : 
Tan tann kendisi geldi; 

- 1 - Tan tann geldi, 
Tan tann kendisi geldi. 

tang tengri kelti 
5 Kalkınız, bütün beyler, kardeş.ter 

tang tengri özi kelti 
Tan tannyı övelim! tang tengri ıkelti 
Gören Güneş tann, tang tengri özi kelti 
Siz bizi koruyun 

5 turunglar kamag begler kadaşlar Görünen Ay tanrı, 
tang tengrig ögelim 10 Siz bizi koruyun! 
köriigme kün tengrl 

Tan tann, siz bizni ıkiizeding 
Giizel kokulu, misk kokulu, köriinügme ay tengri 
Panltılı, ışıltılı 

10 siz bizni kurtgaring Tan tann! 

tang tengrl 15 Tan tann! 
yıdlıg yıparlıg 

Tan tann, yanıklug yaşuklug 
Giizel kokulu, misk kokulu, tang tengri 
Parıltılı, ışıltılı 

15 tang tengri Tan tann! 

tang teııgri 20 Tan tanrı! 
tang tengri 
yıdlıg yıparlıg 
yanıklug yaşuklug 
tang teııgri 

20 tang tengrl 
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- 11-
(bizing tengrimiz ed) güsi redni tiyür 
( bizing tengrimiz ed) güsi redni tiyür 
(redni) de yig mening edgü (tengr)im alpım bekreklm 
redinid yig mening tengrim alpım bekrekim 

• • •  
bilegüsüz yiti vaj ( ı r  ti yür) 
bilegüsüz yitl vaj (ır ti yür) 
vajırda ötvi biligligim tüzünüm yanıkum 
vajırda ötvi biligligim bilgem yangam 
kün tengri yarukın teg köküzlüğüm bilgem 

• •• 
kün tengri yarukın teg köküzlügüm bilgem 
körtle tüzün tengrim külügüm küzünçüm 
körtle tüziin tengıim burkanım bulunçsuzuın 

BUGÜNKÜ TÜRKÇESİ 

Bizim tanrınuzın iyiliği cevherdir derler, 
bizim tanrımızın iyiliği cevherdir derler; 
Cevherden daha üstün benim iyi tanrım, alpım, kudretlim. 
Cevherden daha üstün benim iyi tanrım, kudretlim. 

... 
Elmas için bilenmeden keskin derler, 
elmas için bilenmeden keskin derler · 
elmastan daha keskin benim bilgili�, asilim, ışığım, 
elmastan daha keskin benim bilgillm, bilgem, filim, 

• •• 
Benim, güneş tann ışığı gibi, göğüslüm, bilgem, 
benim, güneş tann ışığı gibi, göğiislüm, bilgem; 
güzel, asil tanrım, şöhı·etlim, koruyucum, 
güzel, asil tannm, burkanım, bıılunmazım. 
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2 - Burkan (Buddha) Çevresi Şiiri Öntelf: 

adkaşu turur Jcat kat tag-ta 
amıl aglak aranyadan-ta 
artuç söğüt altın-mta 
akar suv-luk-ta 
aınrançıgın uçdaçı kuş-kı-a-lar 
tirin-ilk kuvrag-lık-ta 
adkag-sız-ın-mengi tegingülüg ol 

anı teg orun-lar-ta 

• • •  
i ç  terlng kat bük tag-ta 
irte:ki söki aranyadan-ta 
idiz tikim kay-a-lık basguk-luk-erip 
idi tiki-siz-te 
imrirt çogurt sögüt arasmta 
inçge-ki-e suv kıdıg-mta 
ilinmeksiz-in dyan olugu-lung ol 

anı teg orun-larta 

... 
sengir bulung tering tag-ta 
sevlglig aranyadan-ta 
sermellp akar suv-lug erip 
sep sem aglak-ta 
sekiz türlüg yill-ler öz-e tepremetln 
serilip anta 
sere yalnguz-ın nom mengi-sln teglngülüg 

anı teg orun-larta 

• •• 
kökerip turur körklüg tag-ta 
köngül yaraşı aglak orun-ta 
köp yigi telim sögüt-lüg erip 
köprlrlp turur kölmen suvluk-ta 
köz başlap kaçıg-lann yıgınıp 
köz-ünmiş bllllrn1ş-çe ( <c'-:un )-larta. 
küsençig-slz-ln mengi tegfugülüg ol 

anı teg onm-larta 
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BUGÜNKÜ TÜRKÇESİ 

Bfrbirine bağlı duran kat-kat dağlarda 
sakin ve tenha aranyadan'da, 
ardıç ağaçlan altında, 
akar sular boyunda; 
sevinç içinde uçuşan kuşçuklann 
toplandık.lan, bir araya geldikleri yerde, 
hiçbir şeye bağlarunadan, huzüra kavuşmalı 

işte öyle yerlerde! 

* ** 
İç-içe, derin, kat-kat, kıvnm-kıvrım dağlarda, 
eski kadim aranyadan'da, 
yiiksek, yekpare kayalıklann baskısı altında, 
tam bir sessizlik içinde, 
imirt, çoğurt ağaçlan arasında, 
incecik sulann kıyısında, 
hiçbir şeye ilinmeden, dhyana'ya dalmalı 

işte öyle yerlerde! 

* ** 
Derin dağlann köşesinde, eteğinde 
sevimli aranyadan'da, 
süzülüp akan sular arasında, 
ıp-ıssız bir tenhalıkta, 
sekiz türlü yel ile kımıldanmadan 
orada sükfuı içinde, 

' 

sabırla, yalnızca töre huzurunu tatmalı 

işte öyle yerlerde! 
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... 
Göğerip duran güzel dağlarda, 

gönlün hoşlandığı tenha yerlerde, 

kesif, sık süğütlükler içinde, 

kaynayıp köpüren göller arasında, 

başta göz olmak üzere, bütün hiısselerden sıynlıp, 

her şeyin göründüğü, bilindiği gibi olduğu yerde, 

hiçbir arzu beslemeden, huzur tatmalı 

tşte öyle yerlerde_ 
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B) İslamiyetten Sonraki Devir 

Ahmed Yesevi 

HİKMET 

1 
On sikiz ming alemga scrver bolgan Muhanuned 
Otuz üç miılg ashabga rehber bolgan Muhammed 

Yalangaç u açıkka kanaatlıg Muhammed 
Asi cıini üınmetga şefıiatlıg Muhammed 

Tünler yatıp uyunıas tilavetlıg Muhammed 
Garib birle yetirnga mürüvvetlıg Muhammed 

Yoldın azgan gümrahga hidayetlıg Muhammed 
Mühim tüşse her kirnge kifıiyetlıg Mulıammed 

Ebu Cebi Bu Lehebga siyasetlıg Muhammed 
Melametni sabunı selametlıg Muhammed 

Namaz riıze kılguçı ibadetlıg Muhammed 
Tinmey tesbih aytküçi riyazetlıg Muhammed 

Mel'un lain şeytanga siyasetlıg Muhammed 
Şeriatnı yolıga inayetlıg Muhammed 

Tarikatga reh-nürna iradetlıg Muhammed 
Hakikatga mukteda icazetlıg Muhammed 

Duaları müstecab icabetlıg Muhammed 
Yamanlıgga yahşılık kerametlıg Muhammed 

Tevfik birgen zalimge celaletlıg Muhammed 
Secde kılgan egllip itaatlıg Muhammed 

Biş vakt namaz bolganda lmametlıg Muhammed 
Ml'rac aşıp barganda şehadetlıg Muhammed 

Arş u Kürsi hazan inayetlıg Muhammed 
Sikiz behlşt igesl velayetlıg Muhammed 

Miskin Ahmed kulıga kltabetlıg Muhammed 
Yetim fakir garibga sahavetlıg Muhammed 

HİKMET 

2 

Ol kadirim kudret birlen nazar kıldı 
Hurrem bolup ylr astıga kirdlm muna 
Garib bendeng bu dünyadın güzer kıldı 
Merhem bolup yir astıga kirdim muna 

Zakir bolup şaklr bolup Haknı taptım 
Dünya ukbıi haram kılıp yançıp tiftlrn 
Şeyda bolup rüsva bolup candın öttlrn 
Bi-gam bolup ylr astıga klrdim muna 

Şomlugumdın tag u taşlar sögtl mlnl 
Fasih tilde sögüp aydı ft'llng kanı 
Aşık bolsang evvel banp Haknı tam 
Merhem bolup yir astıga klrdlm muna 

Slznl biznl Hak yarattı taat üçün 
Ey bü'l-aceb içmek ylmek rahat üçün 
«Kaili bela» didi ruhum mihnet üçün 
Edhem bolup yir astıga kirdim muna 

Nefsim mini köp yügürttl Hakk'a bakmay 
Kiçe gündüz bi-gam yördüm yaşım akmay 
Hay u heves ma vii menlik otka yakmay 
Pür-gam bolup ylr astıga kirdlm muna 

Kulnı körsem hızmet lülıp kulı boldum 
Tofrak-sıfat yol üstlde yolı boldum 
Aşıklamı köyüp öçken küli boldum 
Hemdem bolup ylr astıga kirdlm muna 
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Candın kiçip mihnet tarttım bendem didi 
Kanlar yutup Allah didim rahm eyledi 
Duzeh içre bolmasun dip gamını yldi 
Hurrem bolup ylr astıga ldrdim rnuna 

Yaşun yitti altmış üçke bir künçe yok 
Va-dıriga Hak'nı tapmay köılglüın sınuk 
Ylr üstlde sultan mln dip boldıım uluk 
Şakir bolup ylr astıga kirdlm rnuna 

Şeyh min dlben da'va kılıp yolda kaldını 
Fes il destar püçek pulga satıp kildim 
Nefs il heva tugyan kıldı hanp kaldım 
Bi-dem bolup yir astıga kirdim muna 

Başım tofrak özüm tofrak cismim tofrak 
Hak vaslıga yiter min dip rühum müştak 
Köydüın yandım bolalmadım hergiz afak 
Şebnem bolup yir astıga kirdiın muna 

Pir-1 mugan nazar kıldı şarab içtim 
Şibli yaılghg sema urup candın kiçtlın 
Sermest bolup il  Ü halkdın tanıp kaçtım 
Zemzem bolup yir astıga kirdim muna 

Kul Hace Ahmed nasih bolsaııg özüngge bol 
Aşk bolsaıtg candın kiçip bir yolı öl 
Nadanlarga aytsang sözüng kılmas kabül 
Muhkem bolup yir astıga kirdim muna 

HİKMET 

3 

Ömrüm ahır bolganda ne kılgay min Budaya 
Can alguçı kilgende ne kılgay ınin Budaya 

C4n birmekni vehmidin Azazilni zahmıdın 
Şefkat bolmasa sindin ne kılgay min Budaya 

Can birmek işi düşvar asan kılgı! ya Cebbar 
Sindin özge yok gam-har ne kılgay min Hudaya 

Canım cüda bolganda tenim munda kalganda 
Tahta üzre alganda ne kılgay min Hudaya 

Aciz bolup yatkanda ferişteler kirgende 
«Men rabbük» dip sorganda ne kılgay min Budaya 

İltip gürge koy.ı::anda yiti kadem yanganda 
Sorguçılar kirgende ne kılgay min Hudaya 

«Men rabbük» dip turgancia kara kündiir uş anda 
Rabbıng kimdür digende ne kılgay min Hudaya 

Kul Hace Ahmed sin bende nefs ilgide �ermende 
Mahşer küni bolganda ne kılgay min Hudaya 
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YUNUS EMRE 

ı 

Canlar canını buldum bu canum yağma olsun 
Assı ziyandan geçdüm dükkiinum yağma olsun 

Ben benllgürnden geçdüm gözüm hicabın açdum 
Dost vasfına irlşdüm gümanum yağma olsun 

Benden benllgüm gltdi hep mülkümi dost dutdı 
La-mekana kavın oldum mekanum yağma olsun 

Ta'allukdan üzüşdüm ol dostdan yana uçdum 
lşk divanına düşdüm divanum yağma olsun 

İkllikden usandum ışk fonını tonandum 
Derdüm honına kandum dennanum yağma olsun 

Varlık çün sefer kıldı dost andan bize geldi 
Viran gönül nur toldı clhanum yağma olsun 

Geçdüm bitmez sağınçdan usandum yaz u kışdan 
Bostanlar başın buldum bostanum yağma olsun 

Yunus ne hoş demişsin bal u şeker ylmlşsln 
Ballar balını buldum kovanum yağma olsun 
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Yine yaz günleri geldi söyle bülbülcügüm söyle 
Cümle çiçekler zeyn oldı söyle bülbülcügüm söyle 

Kış çıkıcak irdi bahar dinuru gafletden uyar 
Ce1111ete döndi her diyar söyle bülbülcügüın söyle 

Yeşil ton geydi ağaçlar pervh. urup uçar kuşlar 
Nefesün canlar bağışlar söyle bülbülcügüm söyle 

lşk ile eylegll cuşı gider gönlünden teşviş! 
Çıkuban gülzara karşu söyle bülbülcügüın söyle 

Kun dikende gül biter hasretinden gine yiter 
Dertli ml oldun benden beter söyle bülbülcügüın �le 

Bülbül aşıkdur güle aşıkun halin kim bile 
Güle karşu hoş ışk-ıla söyle bülbülcügüm söyle 

Kudret haznesi açıldı aleme rahmet saçıldı 
Hulle tonları biçildi söyle bülbülcüı:üm söyle 

Şeyhüm andadur ben bunda dinun karar kılmaz tende 
Zarılığum dün ü günde söyle bülbülcügüm söyle 

Kanadun açabllürsln açuban uçabllürsin 
Deryalar geçebllüı<sln söyle bülbülcügüm söyle 

Yuvandan yavrun aldılar seni divane kıldılar 
Zaman böyl' olur didller söyle bülbülcügüm söyle 

Geçdi ya ömrümün varı kor gidersin bu gülzan 
Yunus'un mı'.ınlsl yari söyle bülbülcügüm söyle 
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Işkun aldı benden beni bana seni gerek seni 
Ben yanaram düni güni bana seni gerek seni 

Ne varlığa sevlnürem ne yokluğa yirlnürem 
Işkun ile aıvınuram bana seni gerek seni 

Işkun <4ıklar öldürür ışk denizine taldurur 
Tecelliyile toldurur bana seni gerek seni 

Işkun şarabından içem Mecnun olup tağa düşem 
Sensin dün ü gün endişem bana seni gerek seni 

Sıifilere sohbet gerek ahilere ahret gerek 
Mecnunlara Leyli gerek bana seni gerek seni 

Eger beni öldüreler külüm göge savuralar 
Toprağum anda çağıra bana seni gerek seni 

Yunus durur benüm adum gün geldükçe artar odum 
İki cihanda maksudum bana seni gerek seni 
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Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri 
Ger taş-ısan eriyesin bakup göricek bunlan 

Şunlar ki çokdur mallan gör nice oldı hallerl 
Sonucı bir gönlek geymlş anun da yokdur yenleri 

Kanı mülke benüm diyen köşk ü saray begenmeyen 
Şimdi bir evde yaturlar taşlar olmuş üstünleri 

Bunlar eve girmeyeler zühd ü taat kılınayalar 
Bu begligi bulmayalar zira geçdi devranlan 

Kanı ol şirin sözlüler kanı ol güneş yüzlüler 
Şöyle gayib olnuş bunlar hiç belürmez nişanlan 

Bunlar bir vakt begler idi kapucılar korlar idi 
Gel şimdi gör bilmeyesin beg kangıdur ya kullan 

Ne kapu vardur giresi ne yimek vardur ylyesl 
Ne ışık vardur göresi dün olmışdur gündüzleri 

Bir gün senün dahı Yunus benven dlclüklerün kala 
Seni dahı böyle ide nitekim itdl bunları 

27 



5 

Aceb şu yirde var m'ola şöyle garib bencileyin 
Bağn başlu gözi yaşlu şöyle garib bencileyin 

Gezerem Rfun ile Şiim'ı Yukarı illeri kamu 
Çok istedüm bulımadum şöyle garip bencileyin 

Kimseler garip olmasun hasret odma yanmasun 
Hocam kimseler olmasun şöyle garlb bencileyin 

Söyler dllüm ağlar gözüm gariblere köynür özüm 
Meger ki gökde yılduzum şöyle garib bencileyin 

Niçe bu derd ile yanam ecel lre bir gün ölem 
Meger ki slnümde bulam şöyle garib bencileyin 

Bir garib ölmlş diyeler üç günden sonra tuyalar 
Soğuk su-y-ıla yuyalar şöyle garlb bencileyin 

Hey Emrem Yunus bi-çare bulınmaz derdüme çare 
Var imdi gez şardan şara şöyle garib bencileyin 
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Nlçe yıllar ömür sürdüm anca ağlayuban güldüm 
İşde ecel sana geldüm esenledüm dünyam seni 

Sürdüm ömriimi geçürdüm ciinum Hazret'e uçurdum 
Ecel şerbetin lçürdüm esenledüm dünyam seni 

Yürürdüm sağ selamet takdir eyledi mellimet 
Ecel kıldı hoş melamet esenledüm dünyam seni 

Gelen geçernıiş n'idelüm gelün ahrete gidelüm 
Bu fenayı terk idelüm esenledüm dünyam seni 

Hayr u şer ltdügüm işler ol görünen dürlü düşler 
Bltdi bu kamu teftişler esenledüm dünyam seni 

Dün Ü gün iderdüm zikir kılurdum Ha�'a şükür 
Ecel lrdi bizi okur esenledüm dünyam seni 

Ben bir derviş-ldüm dostum Hak'dan yana oldı kasdum 
Ecel duzağına basdum esenledüm dünyam seni 

Yaranlarum kardaşlarum Hakk'a layık yoldaşlan.ım 
Esen kalsun razdaşlanım esenledüm dünyam seni 

İy Yunus Emre bi-çare özün dutgıl toğrl yare 
Ölüme yoğ-imiş çare esenledüm dünyam seni 



7 

Geldi geçdi ömrüm benüın şol yil esüp geçmiş gibi 
Hele bana şöyle geldi şol göz yunup açnuş gibi 

İşte söze Hak tanukdur bu can gevdeye konulı.�-ur 
Bir gün ola çıka gide kafesden kuş uçmış gibi 

Miskin ıitdem oğLmıru benzetmişler ekinciye 
Kimi biter kimi yiter yire tohum saçmış gibi 

Bu dünyada bir nesneye yanar içüın köynür özüm 
Ylğid iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi 

Bir hastaya vardun-ısa bir içim su vlrdün ise 
Yarın anda karşu gele Hak şarabın içmiş gibi 

Bir miskini gördün i�" bir eskice vlrdün ise 
Yarın anda sana gele Hak libasın biçmiş gibi 

Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalur dider 
Meger Hızır İlyas ola ab-ı hayat içmiş 1 lbi 
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Her kime kim dervişlik bağışlana 
Kalbi gide pak ola gümüşlene 

Nefesinden müşk ile anber tüte 
Budağından il ü şar yemlşlene 

Yaprağı dertli içtin derman ola 
Gölgesinde çok kademler işlene 

Aşıkın göz yaşı hem göl ola 
Ayağından saz bitüb kamışlana 

Cümle şfilr dost bahçesi bülbül: 
Yunus Emre arada dürraclana 
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MJsldnlikde buldılar kimde erlik var-ısa 
Nerdüvandan yitdiler yüksekden bakar-ısa 

Gönül yüksekde gezer dem-be-dem yoldan azar 
Taş �e su sızar içinde ne var-ısa 

Ak sakallı pir koca bllimez ki hali niçe 
Emek yimesün hacca bir günül yıkar-ısa 

Sağır işitmez sözi gice sanur gündüzi 
Kördür münkirün göz! ıilem münevver-ise 

Gönül Çalab'un tahtı gönüle Çalab bakdı 
İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar-ise 

Sen sana ne sanursan ayruğa da anı san 
Dört kitabun ma'nası budur eger var-ısa 

Bildük gelenler geçmiş konanlar giril göçmiş 
Işk şarabından içmiş kim ma'na tuyar-ısa 

Ytinus yoldan azuban yüksek ylrde tıınnasun 
Sinle sırat görmege sevdügl didar-ısa 
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Hak'dan gelen şerbeti içdük elhamdü lillah 
Şol kudret denizini geçdük el-hamdü IUlılh 

Şol karşuğı tağları mişeleri bağlan 
Sl\ğlık safalıgıla aşduk el-hamdü lUlıih 

Kun-yıduk yaş olduk kanatlanduk kuş olduk 
Birbirmüze iş olduk uçduk el-hamdü llllıih 

Vaı·duğıımuz illere şol safa gönüllere 
Halka Tapduk ma'nıisın saçduk el-haındü lillıih 

Beri gel banşalum yad isen blllşelüm 
Atumuz eyerlendi eşdük el-hamdü IUIAh 

indük Rıiın'ı kışladuk çok hayr ü şer işledük 
Uş bahar geldi giril göçdük el-hamdü llllıih 

Dirildük bınar olduk irklldük ırmağ olduk 
Akduk denize tolduk taşduk el-hamdü lillıih 

Tapduğ'un tapusında kul olduk kapusında 
Yunus miskin çiğ-idük bişdük el-hamdü Ullah 
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Çıktım erik dalına anda yedim üzümü 

Bostan issi kakıyup der ne yersin kozumu 

Uğrıluk yaptı bana bühtan eyled� 
.. �

a 

Çerçi de geldi aydur ham aldın gozunu 

Kerpiç koydum kazana poyraz i�e ��a!
.
tun 

Nedir diye sorana bandun vudıın ozunu 

İplik verdim culhaya sarup yumak etmemiş 
Becid becid ısmarlar gelsin alsın bezini 

Bir serçenin kanadın kırk katıra yüklettim 
Çift dahı çekemedi şöyle kaldı yazını 

Bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere 
Yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu 

Bir küt ile göreştim elsiz ayağım aldı 
Güreşüp basamadun göyündürdü özümü 

Kaf dağından bir taşı şöyle attılar bana 
Öylelik yola düştü bozayazdı yüzümü 

Balık kavağa çıkmış zift turşusun yemeğe 
Leylek koduk doğumıuş baka şunun sözünü 

Gözsüze fısıldadun sağır sözüm işitmiş 
Dilsiz çağırup söyler dilimdeki sözümü 

Bir öküz boğazladun bakıldım sere kodum 
Öküz ıssı geld'aydur bağızladın kazımı 

Bundan da kurtulınadun llidesini bilmedim 
Bir çerçi de geld'aydur ham aldın közümü 

Tosbağaya sataştım gözsüz sepek yoldaşı 
Sordum sefer nereye Kayseri'ye azimi 

Yunus bir söz söylemiş hiçbir söze benzemez 
Münafıklar elinden örter ma'ni yüzünü 

İs : saJıip; kakımak : öfkelenmek, i t iraz etmek, kızmak; koz : ceviz; 
bühtan : ift.ira; ugrılamak : çalmak; çerçi : satıcı, gezgin satıcı; ay
mak : söylemek; becid : çabuk, acele, derhal; yazı : ova, kır; küt : kötü
rüm; göyünmek : yanmak; koduk : eşek sıpa:ıı; sepek : azm; azim : bir 
şeyin üstüne düşmek, sarılmak. 
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Şol cennetün ırmakları akar Alı ili deyü deyü 
Çıkınış İslam bülbülleri öter Al ah deyü deyü 

Salınur Tüba dallan Kur'an oı -ır hem dilleri 
Cennetde hüri kızlan gezer Alh.h deyü deyü 

Kimi yiyüp kimi içer hep me. ekler rahmet saçar 
İdris Nebi hulle biçer biçer /.ilah deyü deyü 

Hep nurdandur direkleri gürn işdendür yapraklan 
Uzandukça budakları biter Allah deyü deyü 

Aydan andur yüzleri misk ü anberdür sözleri 
Cennetde hüri kızları gezer Allah deyü deyü 

Hakk'a aşık olan kişi akar gözlerlnün yaşı 
Pür-nür olur içi taşı söyler Allah deyü deyü 

Ne dilersen Hak'dan dile kılavuz ol toğri yola 
Bülhül aşık olmış güle öter Allah deyü deyü 

Açıldı gökler kapusı rahmetle toldı hepisi 
Sekiz cennetün kapusı açar Allah deyü deyü 

Rıdvan durur k: ,..ı açan hulle tonlarını biçen 
Kevser şarabını içen kanar Allalı deyü deyü 

Miskin Yunus var yarına koma bu giini yanna 
Yann Hakk·un didarına varur Allalı deyü deyü 
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Sen bunda garlb mJ geldün nJçün ağlarsın bülbül hey 
Yorulup iz mi yanıldun nJçün ağlarsın bülbül hey 

Karlı dağlar mı aşdun derin ırmaklar mı geçdln 
Yarundan ayn mı düşdün niçün ağlarsın bülbül hey 

Hey ne yavuz inilersin benüm derdüm yentlersin 
Dostı görmek mi dilersin nJçün ağlarsın bülbül hey 

Kal'alı şı:hrün mi yıkıldı namus u arun mu kaldı 
Gurbetde yarun mı kaldı nJçün ağlarsın bülbül hey 

Gülistanlarda yaylarsın tize gülleri yıylarsm 
Yavlak zarılık eylersin nlçün ağlarsın bülbül hey 

Uykudan gözün uyandı uyandı kana boyandı 
Yandı şol yüregüm yandı nlçün ağlarsın bülbül hey 

N'oldı şu Yunus'a n'oldu ışkun deryasına taldı 
Yine baharlstan oldı nlçün ağlarsın bülbül hey 
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Canum kurban olsun senün yolına 
Adı güzel kendü güzel Muhammed 
Şefaat eylesün kemter kulına 
Adı güzel kendü güzel Muhammed 

Mü'mJn olanlarun çokdur cefası 
Ahiretde olur zevk u safıisı 
On sekiz bin alemün MustafA•ı 
Adı güzel kendü güzel Muhammed 

Yldi kat gökleri seyrin eyleyen 
Kürsinün üstlnde cevlan eyleyen 
Ml'racmda ümmetini dileyen 
Adı güzel kendü güzel Muhammed 

Dört çaryar anun gökçek yarldür 
Anı seven günahlardan berldür 
On sekiz bin alemün sultanıdur 
Adı güzel kendü güzel Muhammed 

Sen hak peygambersin şeksüz gümansuz 
Sana uymayanlar gider lmıinsuz 
Aşık Yıınus n'eyler dünyayı sensüz 
Adı güzel kendü güzel Muhammed 
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KA YGUSUZ ABDAL 

1 

Hak yaz deyüben yazdığı 
Kelam sen misin ola mı 
Kullar üzre ruizil olan 
Kelam sen misin ola mı 

Kerem etmiş sana Sübhan 
Her nesne emrine ferman 
Şimdi dertlilere derman 
Kılan sen misin ola mı 

Huda vermiş sana devlet 
Sendendürür kula NUSlat 
Şimdi bu aleme rahmet 
Olan sen misin ola mı 

Dost ile olmış nazarın 
Sensin gösteren didarın 
Halk üzre Hakk'ın nazarın 
Salan sen misin ola nu 

Gözler eınıini mezfilıir 
Hem batın düştün hem zahir 
Mazhar-ı Hak evvel filur 
Heman sen misin ola nu 

Kaygıısuz bu sözi söyler 
Senin zatını şerh eyler 
Yüzinde göz dilinde söz 
Olan sen misin ola nu 

2 

Kaplu kaplu bağalar kanatlannuş uçmağa 
Kertenkele derilmiş diler kının geçmcğe 

Kelebek ok yay almış ava şlkara çıkmış 
Toılğuzlan korkudur ayulan kaçmağa 

Ergene'nin köprüsi susuzlukdan bunalmış 
Edime minaresi eğilmiş su içmeğe 

Kazana balta koydwn çervişin deremezem 
Çuval çayırda gezer seglrdüben kaçmağa 

Allah'ımung tağında üç bin balık kışlamış 
Susuzluktan bungalmış kanlı ister göçmeğe 

Leglek koduk toğumuş ovada zuma çalar 
Balık kavağa çıkmış sögiit talın biçmeğe 

Kelebek buğday ekmiş Manisa ovasına 
Sivri sinek derilmiş ırgad olup biçmeğe 

Bir sinek bir devenin çekmiş budun koparmış 
Salınuban seyirdür bir yar ister koçmağa 

Bir aksacık karınca kırk batman tuz yüklenmiş 
Kah yorgalar kah segirdür şehre gider satmağa 

Toılğuz dügiin eylemiş ayuya kızın virmiş 
Maymun sındı getürmiş kaftan gönglek biçmeğe 

Deve hamama girmiş tana dellaklik ider 
Su sığın natır olmış nöbet Aster çıkmağa 

Kaygusuz'un sözleri Hindistan'ung kozlan 
Bunca yalan söyledüılğ girer misin uçmağa 

(Kaygusuz Abdal, Kltab-ı Miglate'den) 
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Beğlerimüz Avlan gölün üstüne 
Ağlar gelür şahum Abdal Miısa'ya 
Unun abdalları postun eğnine 
Bağlar gelür şahum Abdal Mlisa'ya 

Unun abdalları gelür dost deyü 
Eğnimüzde aba hırka post deyü 
Hastalan gelür derman isteyü 
Sağlar gelür şiihum Abdal Musa'ya 

Meydanında dara dumıış gerçekler 
Çalınur koç kurbanlara bıçaklar 
Döğülür kudümler ahun sancaklar 
Tuğlar gelür şahuın Abdal Musa'ya 

Benüm bir istegüm vardur Keriın'den 
Münkir bilmez evliyanun sımndan 
Kaygusıız'am ayru düşdün pirimden 
Ağlar gelür şilhuın Abdal Musa'ya 

4 

Bir kaz aldım ben kandan 
Boynı da uzun borudan 
Kırk abdal kaıun kurudan 
Kırk gün oldu kaynadınm kaynamaz 

Seklzimiz odun çeker 
Dokuzumuz ateş yakar 
Kaz kaldırmış başın bakar 
Kırk gün oldu kaynadınm kaY.Jlamaz 

Kaza verdik bir çok akçe 
Eti kemiğinden pekçe 
Ne kazan kaldı ne kepçe 
Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz 

Kaz değilmiş be bu azmış 
Kırk yıl Kaf Dağını gezmiş 
Kanadın kuyruğun düzmüş 
Kırk gün oldu kaynadınm kaynamaz 

Kazı koduk bir ocağa 

Uçtu gitti bir bucağa 
Bu ne haldir Hacı ağa 
Kırk gün oldu kaynadınm kaynamaz 

Kazımın kanadı selki 
Dişi koyıın emmiş tilki 
Nuh Nebi'den kalmış belki 
Kırk gün oldu kaynadınm kaynamaz 

Kazımın kanadı sarı 
Kemiği etinden an 
Sağlık ile satma kan 
Kırk gün oldu kaynadınm kaynamaz 

Kazımın kanadı ala 
Var yürü git güle güle 
Başımıza katma bela 
Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz 
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HACI BAYRAM 

Çalabum bir şar yaratmış 
İki cihan arasında 
Bakıcak didar görinür 
Ol şanın kenııresinde 

Nagehan ol şara vardum 
Ol şan yapılur gördüm 
Ben dahı bile yapıldum 
Taş ve toprak arasında 

Ol şardan oklar atılur 
Gelir clgere batılur 
Arifler sözl satılur 
Ol şarın bılzılreslnde 

Şaklrdleıi taş yonarlar 
Yonup üstada sunarlar 
Çalab'ın ismin angarlar 
Ol taşın her paresinde 

Bu sözl ıirlfler anglar 
Cahiller bllmeyüp tanglar 
Hacı Bayram kendü banglar 
Ol şarun mJnıireslnde 

EŞREF<XiLU 

Aşkın odu clğerlml 
Yaka geldi yaka gider 
Garib başun bu sevdılyı 
Çeke geldi çeke gider 

Firkat kar itdi canıma 
Gelsin ılşıklar yanıma 
Aşk zencirin dost boynuma 
Taka geldi taka gider 

Bülbül ider ziir ü efgan 
ı\şk oduna yandı bu can 
Be:tlm gönillcigüm heman 
Hak' Jan geldi Hakk'a gider 

Arlfler durur sözine 
Gayri görünmez gözine 
Eşrefoğlu yiir yüzine 
Baka geldi baka gider 
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HATAYI 

Be erenler be giiziler 
Gelen Murteza Ali'dür 
Yezid'e batın kılıncın 
Çalan Murteza Ali'dür 

Alçağa indirmiş özünü 
İder Hakk'a niyazunu 
Kırklar ile bir üzümi 
Yiyen Murteza Ali'dür 

Turnaya ıvlnniş sesini 
İmamlar çeker yasını 
Yine kendü devesini 
Ylden Murteza Ali'dür 

Getür ahret azuğunu 
Aşık çeker yazuğunu 
Muhammed'in yüzüğünü 
Yundan Murteza Ali'dür 

Cennetin yemişi alma 
Sarar benzim sarar solma 
Şah Hata'yem inkar olma 
Gelen Murtezt\ All'dür 

Gevherin geçmeyen yerde 
Satma· kardaş kerem eyle 
La'l taşını çay taşma 
Katma kardaş kerem eyle 

Gördün bir yerde aşına 
Her ne dersen öz başına 
Yol taşını yol kuşuna 
Atına kardaş kerem eyle 

Gördünse bir yerde rakib 
Neylersin yüzine bakıp 
Miinklri katara çeküp 
Yedme kardaş kerem eyle 

Firdevs güllerinden misin 
İmam kullanndan mısın 
Ali oğulundan mısın 
Gitme kardaş kerem eyle 

HATAYi çağırır ere 
Dünya böyle gelmiş zf� 
Arif okun abes yere 
Atma kardaş kerem eyle 
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Kerem Dede 

VARSAGI 

Şol alemde seyyah olup gezerem 
Şaz oluban girdügüm yola De dersin 
Üstinin esresin kor kalem ile 
Ya şunı yazan ele ne dersin 

Mü'ıninler içer cennetde şarabı 
Allah'um sun'etdi virdi türabı 
Kimi Farsi söyler kimJ Arabi 
Yetmiş iki dürlü dile ne dersin 

Lam-elif oluban belüm bükilür 
Hasım kavına dosta dolu çekilür 
Bir çeşmedür taşdugünce dökilür 
Akmaz iken akan göle ne dersin 

Erenler kisbetin geydüm serilme 
Hizmet idüp yüz süriiyem pirüme 
Yemen'den bezirgan geldi şanınıa 
Gevheri dükenmez göle ne dersin 

Yandun şol güzelin canı elinden 
Bülbül olan dönmez bakça gülünden 
Bir sümük idüm endüm ata belünden 
Ananın rahmına göre ne dersin 

Kerem Derle Kerem Dede'nin kulı 
.4.ı;u oldı hana bu dünya balı 
Bin bir yaprağı var on iki dalı 
Bir dalda biten güle ya ne dersin 
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Karacaoğlan, XVI. yüzyıl 

VARSAGI 

Evvel Allah ahır Allah 
Andan ulu gelmemişdür 
Hak Muhammed'den sevgülü 
Hakk'ın kulı gelmemişdür 

Şah-ı Merdan idi adı 
Cömerd sofrasın kim kodı 
Ali'ye arslanum dldl 
Ayruk Ali gelmemişdür 

Pir olmayan aşka gelmez 
Koç olmayan kurban olmaz 
Ecel gelse derman olmaz 
Hak' dan rıza gelınemişdür 

Od düşdügl yire yakar 
Degme dalda gül mi biter 
Kudret dilin çok kuş öter 
Bülbül üngi gelmemişdür 

Karacaoğlan Hakk'a yalvar 
Virdüglne kanalı ol var 
Şol alemde eksiksüz yAr 
Kimse bulup gelmemişdür 
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PİR SULTAN 

Yemen ellerinden beri gelirken 
Turnalar Ali'mi görmediniz mi 
Hava üzerinde sema' iderken 
Turnalar Ali'mi görmediniz mi 

Şah'ım Hayber kal'asıru yıkarken 
Nice Yezid halka olup bakarken 
Muhammed Mustafa Mi'rac'a çıkarken 
Turnalar Ali'mi görmediniz mi 

Kim gördi deryada balık izini 
Eğildi öpdi Kanber'in göziini 
Neı·de dinler Ali'm hub avazını 
Turnalar Ali'mi görmediniz mi 

Havanın yüzünde sema' tutarken 
Ab-ı Kevser şarabından içerken 
Muhammed gül-ü reyhanın seçerken 
Turnalar Ali'mi görmediniz mi 

Şeriat yolunu Muhammed açtı 
Tarikat menzilini Ali seçti 
Bu meydandan nice erenler geçti 
Turnalar Ali'mi görmediniz mi 

PiR SULTAN'ım eydiir vur gidiyi 
Dilim zlkr-lder daima Hüda'yı 
On iki İmamın nesli sultanı 
Turnalar Ali'mi görmediniz mi 

2 

Evvel bu dergahdan kısmet 
Alır da •Var almaz da var 
Tarikate kadem basup 
Gelir de var gelmez de var 

Bazını alınış destine 
Hizmet iderdi dostuna 
Ahd ile ikrar üstüne 
Durur da var dunnaz da var 

Olayım der isen Hızır 
İrfan defterine yazıl 
Hak her yerde hazır nazır 
Göriir de var görmez de var 

İçin bizim dolumuzdan 
Çıkman sakın yolumuzdan 
PIR SULTAN'ım hillmizden 
Blllr de var bilmez de var 
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3 

Hazret-! Şah'ın avazı 
Turna derler bir kuşıadır 
Asası Nil deryasınlla 
Hırkası bir dervlşı.:dit' 

Nil deryası iki şak oldu 
Saı-ardı gül benzim soldu 
Bakışı arslanda kaldı 
Darbı dahi bir koçtadır 

Özen güzel Ali'm özen 
Vwr kendine bir yar kazan 
Hayrını şerriri yazan 
Sağ yanında feriştedir 

Ali'm eylemez benliği 
Kalbinde tutmaz !tinllği 
Zülflkiit·'ın keskinli,Ji 
Zerrecesl kılıçtadır 

Mürde PİR SU!.TAN'ım mürde 
Özümüz asılı dardı• 
Yemen'den öte biı yerde 
Dahi Düldül savaştadır 

4 

Ben gayrı nesne bilmezem 
Allah bir Muhammed Ali 
Özümü gayra salmazam 
Allah bir Muhanuned Ali 

Bir mum yanar bir şişede 
Bülbül eğlenmez meşede 
Yedi iklim dört köşede 
Allah bir Muhanuned Ali 

İki kuş gördüm yuvada 
Döner muallak havada 
Dağda deryada ovada 
Allah bir Muhanuned Ali 

Yaktıcağun bir çırağdır 
Bindiceğim bir Bu.rak'tır 
Yerden göğe bir direktir 
Allah bir Muhammed Ali 

PİR SULTAN'ım bu bir sırdır 
Sırrını saklayan erdir 
Ay da sırdır gün de sırdır 
Allah bir Muhammed Ali 
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DERVİŞ HİMMET 

Uyan be hey gafil hab-ı gafletden 
ömrün geldi geçti haberin var mı 
Bir haber aldın mı sırr·ı vahdetden 
Murg-ı canm uçtu haberin var mı 

Bu dar-ı rıhletdir bunda kalınmaz 
Hem sonu fenadır murad alınmaz 
Kafile kalkacak geri dönülmez 
Kervanbaşı göçtü haberin var mı 

Azığın rvar mıdır yola gitmeğe 
Döşeğin hazır mı varup yatmağa 
Ejderler gibi dem çeküp yutmağa 
Yerler ağzın açtı haberin var mı 

Ma'slyet yükünü aldıııg boynunga 
Hiç ölüm korkusu gelmez aynınga 
Felek bir kaç arşın bezi eğnine 
Yakasız don biçti haberin var mı 

Derviş Himmet senden evvel gelenler 
Kfmlsl kul kimi sultan olanlar 
Diinya benim mülküm deyüp yelenler 
Ecel cAmıng içti haberin var mı 

GAYBİ 

Göngül gitti elimden 
Ele giresi değil 
Halliik ile bir oldu 
Artık ölesi değil 

Ol bir ile bir olan 
Cümle aleme dolan 
Böyle sultanlık bulan 
Kulluk kılası değil 

Erişmeyen vahdete 
Vahdetdeki izzete 
Girse bile cennete 
Lezzet bulası değil 

Can iline girmeyen 
Hak vannı bulmayan 
Bu sıiretde gülmeyen 
Sonra gülesi değil 

İkiliğin silmeyen 
Hakk'ı canda bulmayan 
Gaybi kendin bilmeyen 
Rabb'ın hilesi değil 
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KUL HİMMET 
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Gice gündüz hayaline döndüğüm 
Bir gice rüyama gir Hacı Bektaş 
Günahkarım günahlardan bezerim 
Özüm dara çektim sor Hacı Bektaş 

Yandı bu kulunun nedir çaresi 
Yine tazelendi yürek yarası 
Onulmaz dertlere derman olası 
Bu sınık bendimi sar Hacı Bektaş 

Arının yaptığı bala benzersin 
Şu garib illerde gönlüm eğlersin 
Bend edüben ikrarına bağlarsın 
Sailin sattığı kul Hacı Bektaş 

Gahi bulut olup göğe ağarsın 
Gahi yağmur olup yere yağarsın 
Ay mısın, gün misin gökte doğarsın 
Ilgıt ılgıt esen yel Hacı Bektaş 

Derdimin dermanı yaramın ucu 
Dört anasır mevcut Gürüh-i Naci 
Belinde kemeri başında tacı 
Yüzünde balkıyor nur Hacı Bektaş 

Dayima KUL HİMMET ider niyazı 
PİR SULTAN yolundan ayırma bizi 
Ol mahşer gününde isteıiz sizi 
Muhammed önünde car Hacı Bektaş 

2 

Yolcu oldum yola düştüm 
Yollarım Ali çağırır 
Bülbül oldum güle düştüm 
Güllerim Ali çağırır 

Bir zaman türabta yattım 
Türlü çiçeklerde bittim 
Arı ile çok bal yaptım 
Ballarını Ali çağırır 

Bulut oldum göğe ağdım 
Yağınur olup yere yağdım 
.Çoşkun çoşkwı ben kaynadım 
Sellerim Ali çağırır 

Bu haneye mihman gelmişim 
Gah ağlayup gah gülmişim 
Bahr-i ummana dalmışım 
Göllerim Ali çağırır 

KUL HİMMET'im aşka diiştii 
Aşk deryası boydan aştı 
Virdimlz Ali'ye düştü 
Dillerim Ali çağırır 
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NiZAMoGLU 

Gül isteyü bir bülbülüm 
Bu bağa ötmeğe geldim 
Nlile vü ah ü zar ile 
Gülzara yetmeğe geldim 

Hicab oldu benlik bana 
Gidemedim dosttan yana 
Ben benliğimden geçıneğe 
Şeyh elin tutmağa geldim 

1 

Evliyftnın tuttum elin 
Hakdır bildim doğru yolun 
Mürşidin hakikat balın 
Elinden tatmağa geldim 

Azsın bağrundaki başlar 
Aksın gözümdeki yaşlar 
Eski dertliyim kard�lar 
Derele dert katmağa geldim 

Seyyid Nizfunoğlu ile 
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Gelen gelsin bu hak yola 
Ceddim Muhauuned All'yle 
Birliğe yetmeğe geldim 

Ben ezelden dost yüzünü 
Gördüm de geldim bu ile 
Adem'le cennet zevklerin 
Sürdüm de geldim bu ile 

Münafıklar gelmez yola 
Kafirlere mihnet gele 
Nuh kavmini cümle sele 
Verdim de geldim bu ile 

Mıisa ile çıktım Tlır'a 
Gözlerim Hak yüzün göre 
Tecelli olunan nfu-a 
Erdim de geldim bu ile 

Aşık olan vere serin 
Göre yarın Hak didann 
Davud 'la Cahlt askerin 
Kırdım da geldim bu ile 

Meşhur olmuştur illerde 
Söylenen cümle dillerde 
Süleyman tahtın yellerde 
Kurdum da geldim bu ile 

il 

Eyyüb ile düştüm derde 
Nice yıllar ah-ü zarda 
Hep gövdemin etln kurda 
Verdim de geldim bu ile 

Zekeriya'yla ilk ağaca 
Girdim gizlendim ey hoca 
Destere ile biçince 
Durdum da geldim bu ile 

Ya'kub'la başladım zara 
Gözümde ak oldu kara 
Yüreğimi yüz bin pare 
Yardım da geldim bu ile 

Ahır budur benim sözüm 
Muhammed' dir iki gözüm 
Ayağı tozuna yüzüm 
Sürdüm de geldim bu ile 

Tanrı arslanı Veli'yle 
Bir kez yetiştim eliyle 
Hayber kal'asın Ali'yle 
Kırdım da geldim bu ile 

SEYYİD SEYFULLAH adını 
Komıştur koyan bu dini 
Yerin göğün bünyadını 
Urdum da geldim bu ile 
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TESLİM ABDAL 

Dükkan açtım ma'rifetden 
Dükkılnıma gelici yok 
Bir küpe yaptım kudretden 
Kulağına takıcı yok 

Dükldbıı açtım örterim 
Alır yok kime satarım 
Cevherim ağır tutarım 
Kıymetini bilici yok 

Canını almış eline 
Bülbül ağlay;ır gülüne 
Şimdi caniinır. yoluna 
Sıdk ile bir gidici yok 

Bezirganlar gelüp geçer 
Kimi konar kimi göçer 
TESLİM ABDAL kaldı naçar 
ikrarında durucu yok 

Mahtum Kulı 

SUBHANIM 

Seniı1g dek kadırdan dileg dilernıen 
Rehm eyleyip yağınır yağdır Subhanım 
Ganybam gamgiınmem nalış eylerem 
Rehm eyleyip yağmır yağdır Subhanun 

Kadır Allah dökgin rahmet baranı 
Ekiniı1g hem-desti yeriı1g yaranı 
Yeriı1g göğiı1g arşıılg kürsiı1g Subhanı 
Rehm eyleyip yağmır yağdır Subhanım 

Bilbiller mest olsun elem ayılsm 

Gaygılar dep bolsun gamlar sayılsın 

Nuşirvan vağh dek cahan yayılsın 

Rehm eyleyi!J yağmır yağdır Subhanım 

Rahmatıılg aşlği ,ırşdan acılsın 

Nfınng inip ycryüzine saçılsın 

Gubar uçsın elem yüzi açılsın 
Rehm eyleyip yağmır yağdır Subhanım 

Elem takdir gözler takdir pernıanı 

Cahanı best eyle çıksın armanı 

Senden biter derdllleriılg dermanı 
Rehm eyleyip yağmır yağdır Subhanım 
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Bend&-1 permAnam ne bardır mende 
Rahlmsen rahmAnııen keremlik sende 
Keremliig bolmua galdmı dermAııde 
Rchm eyleyip yağmır yağdır Subhılmm 

Dergaluiigdan diler Dilıflı gullar 
Munlkılt eyleyip açarlar kollar 
Yamanlık gösterllp yiyılsm iller 
Rehm eyleyip yağmır yağdır SubhAııım 

MAHTUM KULI ışğıng eyler ırada 
lşkırigı kemıll et goyma arada 
Yetlrgln bıirçinı maksad . mırılda 
Rehm eyleyip yağmır yağdır Subhinım 
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HASAN DEDE 

Efrefoğlu al haberi 
Bahçe biziz gül blzdedtr 
Biz de Mevla'run kuluyuz 
Yetmiş iki dil blzdedtr 

Erlik midir eri yormak 
Irak yoldan haber sonnak 
Cennetteki ol dört ırmak 
Coşkun akan sel blzdedtr 

Adam vardır cismi aemlz 
Abdest alır olmaz temiz 
Halkı dahi eylemek nemiz 
Bilcümle vebal blzdedtr 

An vardır uçup gezer 
Teni tenden seçüp gezer 
Canan bizden kaçup bezer 
An biziz bal bizdedir 

Kimi sofu kimi hacı 
Cümlemiz Hakk'a duılcı 
Resftl-1 Ekrem'ln tılcı 
Aba hırka şal blzdedtr 

Biz erenler gerçeğiyiz 
Has balıçenln çiçeğiyiz 
Hacı Bektaş köçeğiylz 
Edeb erkin yol bizdedir 

Kuldur HASAN DEDEM kuldur 
MAnılyı söyleyen dildir 
Elif Hakk'a doğru yoldur 
Cim ararsan dal bizdedir 
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HÜSEYİN 

Gaziler Hasan Dede'min 
Meydanı döşeli m-ola 
Meleşir gelir kuzusu 
Koyunu koşalı m-ola 

Aşağı ovada bağı 
Elinde sar�ağı tuğu 
Söykesinde Denek Dağı 
Mor menevşeli mi-ola 

Kevserinden suyun içer 
Odasına konan göçer 
Kurban kesüp ekmek saçar 
Göynü çar köşeli mi-ola 

Abdalının dervişinin 
Gitmez coşu cümbüşünün 
Konusunun komşusunun 
Beyleri paşalı mı-ola 

TaUb olan eşik bekler 
Eşikte Hak vardır haklar 
HÜSEYN'lm der bu emekler 
Vanr Hakk'a ulaşır mı-ol� 

DERTLİ 

1 

Haraba kul olduk bezm-l alemde 
Abad olsak da bir olmasak da bir 
Düştük çare nedir dame alemde 
Azad olsak da bir olmasak da bir 

Aşk oduna yannuş ciğer-kebabız 
Hicr ile glryıinız dide pür-abız 
Yapılmış yıkılnuş hane-harabız 
Bünyad olsak da bir olmasak da bir 

Bir Şirin elinden aşk meyin lçdlk 
Hak ile batılı fark edüp seçdik 
Varlık daglan;:ıı deldik de geçdlk 
Ferhad olsak da bir olmasak da bir 

Ey DERTLİ alemde biz şalı-ı dlllz 
Hak'dan haklkatden agah-ı dlllz 
Tarik-ı esrara ervah-ı diliz 
İrşad olsak da bir olmasak da bir 
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Ervah-ı ezelde evvelki safda 
Elest hitabında ben bela dedim 
Koyma beni anfurda gılafda 
Canım cemalinge mübtela dedim 

Ruhlar aşk meyinden oldu mesUlne 
Klınf küfre daldı kimi Jınaııe 
Saf-be-saf olduk durduk diviine 
Münkirler la dedi ben illa dedim 

Ne çare kün emri zuhura geldi 
Eşya ve mahlıikat hep zahir oldu 
Her ervah kendini bir yolda buldu 
İmônı lkran ben sana dedim 

Dertli çok hlkmetden lrşad olmadı 
Sensiz mahşer yeri güşad olmadı 
Çok nebiye vardım lmdad olmadı 
Şefaat kônı.sın Mustafa dedim 
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SEYRANi 

Can ipini ten yükünden 
Saran klnnen ular bir gün 
Sulu yalçınlar önünden 
Açılan gül solar bir gün 

Gül dalında diken yarar 
Diken güle vermez zarar 
Toprak bir gün başın taı-ar 
Saçlarını yolar bir gün 

Dünya olur bir gün harab 
Ne bülbül kalır ne gurab 
Rızka sebeb olan türab 
Gözlerine dolar bir gün 

Kudret koçunu koynuna 
Katmış seyr eder oynuna 
Ecel kulların boynuna 
Habersizce dolar bir gün 

Acı tatlı yenmez olur 
Yalan gerçek dlnmez olur 
Taş çarhıla dönmez olur 
Hep kesilir sular bir gün 

Çal SEYRANI durma sazın 
Hakk'a eyle sen nlyizın 
Sana secdesiz namazın 
Kısmet olan kılar bir gün 
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Hak yoluna gidenlerin 
Asa olsam ellerine 
Er pir vasfın edenlerin 
Km·ban olsam dfllerine 

Torunuyuz bir dedenin 
Tohumuyuz bir bedenin 
Münkir ile cenk edenin 
Silah olsam ellerine 

Bir üstada olsam çırak 
Bir olurdu yakın ırak 
Kemiğimi yapsam tarak 
Yar saçının tellerine 

Vücudumu kavursalar 
Yönüm yare çevirseler 
Harman edüp kavursalar 
Muhabbetin yellerine 

Vakit kalmadı durmağın 
Kaldır SEYRANi parmağın 
Deryaya akan ırmağın 
Katre olsam sellerine 

NOKSANi 

El-aman mürvetdir kapuna geldim 
MuhaıtUJled Mustafa Ali gel yetiş 
isyan deryasına gark oldum kaldım 
Hünkar Hacı Bektaş Veli gel yetiş 

Tama' aldatmaktadır geziyor her bar 
Hırsa nefse fırsant verme ya Cebbar 
Sana sığmnuşım Vahidülkahhar 
Car günidlr İmam Zeynel gel yetiş 

Yezidler elinde müşkil halimiz 
Münkir münafık ferş itdi yoluruz 
Ya Muhammed Bakır sen al elimiz 
İmam Ca'Eer kaldır kali gel yetiş 

Dağlarca günahım vunna gül yüze 
Cehennem narını gösterme bize 
Müsi-1 Kazım ile pirüm İmam Rıza 
Taki Naki İmam Ali gel yetiş 

Tevbekarun muhahh .. fan var bu .yolda 
Mürvete gelr _:şim kusurum var elde 
Göster c-:;nalini eyleme dalda 
l-f::. .. anü'l-Askeri şahım gel yetiş 

Noksiini arzu !der didar-ı cennet 
Ma'sfı.m-1 paklerden lrlşe himmet 
El-aman mürüvvet Mehdi Muhammed 
San Saltık Kızıl Deli gel yetiş 
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İLHAMİ 

İki turnam gelir başı cıgab 
Eğlen turnam eğlen Ali misin sen 
Birisi Muhammed birisi Ali 
Eğlen turnam eğlen Ali misin sen 
Yoksa Hacı Bektaş Veli misin sen 

iki turnam gelir rengi yemyeşil 
Biri imam Hasan ol pak(i) nesil 
Biri imam Hüseyn cennetde bir gül 
Eğlen turnam eğlen Ali misin sen 
Yoksa Hacı Bektaş Veli misin sen 

İki turnam gelir rengi kırmın 
Biri İmam Zeynel sürelim yüzü 
Biri İmam Bakır idem niyizı 
Eğlen turnam eğlen Ali misin sen 
Yoksa Hacı Bektaş Veli misin sen 

İki turnam gelir rengi Ca'feri 
Biri İmim Kizını ol yol rehberi 
Biri İmam Rıza Horasan Piri 
Eğlen turnam eğlen Ali misbı sen 
Yoksa Hacı Bektaş Veli misin sen 

İki turnam gelir rengi beyazdır 
Biri Taki Naki zikrl niyazdır 
Biri de Askeri merd-l Jllciz'dır 
Eğlen turnam eğlen Ali misin sen 
Yoksa Hacı Bektaş Veli misin sen 
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Turnalar lllcAz'dan sökün eyledi 
Muhammed Mehdi'yt yakın eyledi 
Hakikat ehlini memnun eyledi 
Eğlen turnam eğlen Alt misin sen 
Yoksa Hacı Bektaş VeU mlsln sen 

Turnalar geldiler verdiler selam 
Aldım selamını eyledim kelam 
İLHAMi şübheslz gördüm vesselam 
Eğlen turnam eğlen Alt mlsln sen 
Yoksa Hacı Bektaş Veli mlsln sen 
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il. LADİNİ ( PROFANE) ŞİİRLER 

Destan ve Türk Destanları 

Destan (epos), bir boy, ulus (kavi m )  veya millet haya
tında tam estetik hüviyet kazanmamış eser sayılan efsane
lerden sonra nazım şeklinde ortaya çıkan en eski halk ede
biyatı mahsullerinden biridir. Sözlü geleneğe bağlı bu anonim 
mahsuller, zaman ve mekan içinde cemiyetin iradesini elle
rinde tutan •Kahraman-Bilge» şahsiyetlerin menkabevi ve 
hakiki hayatları etrafında teşekkül etmiş uzun, didaktik hi
kayelerdir. Tarihe bağlı olmakla beraber, tarih sayılmayan; 
ozanların ·kobuzlarla terennüm ettiği; cemiyetin ortak hayat 
görüşü ile ülkülerini aksettiren bu eserlerin teşekkülü için bir 
«yaratma zemini» ile savaş, din değiştirme, göç, kuraklık vb. 
gibi büyük hadiselerin millet vicdanında birtakım sarsıntı
lara sebep olması lazımdır. 

İşte millet hayatında askeri, dini, siyasi, içtimai hadise
lerin hazırladığı muhit içinde : KahramanJı.klar, anekdotlar, 

,menkabeler, felaketler, aşklar, hatıralar, bilgiler, görgüler, 
«kızılalma» sayılan hedefler tek ve büyük olma ihtirası ozan
lar tarafından ananenin getirdiği teknik ve kompozisyonla te
rennüm edilmeye başlanır. 

Umumiyetle İslamiyetten önce ve sonra olmak üzere iki 
kolda sınıflandırılan destanlarımız bu esaslar içinde meydana 
gelmişlerdir. 

İslamiyetten Önceki Türk Destanları 

. 
t�lfıı�iy�ttcn önceki Tüı·k destanlarının orij inal , tam nıc· 

tınlcrı elımıze geçememiştir. Çin, Arap, İran, Türk vb. kay-
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naklardaki dağ':'1ık bilgiler destan geleneğimizin çok eski d<"l
vırlere gıden h ı r

_ 
tarihi olduğunu göstermektedir. E.le geçen 

malzeme�e naturısme ( tabiat kültür) devresinin izlerini taşı
yan : « Gun, ay, yıldız, gök, dağ, deniz• gibi isimlerle •boz
kurd,  ışık, ağaç, güneş yada taş1> nev'inden motiflerin bu
lunması bunun en canlı del il idir. 

İçten dışa ruhi faaliyetin eseri ve maddi-manevi kültür 

mi rasımız'.n abideleri destanlarımızı n bugünkü bilgimize gö
re en eskı halkası Saka Türkleri arasında teşekkül etmiştir . 
Bu des tan « ı\lp Er Tonga» ile «ŞU» adlı iki kahramanın mü
cadelelerini anlatan müstakil eserlerdir. 

A) ESKİ DESTANLAR 

1 - Alp Er Tonga Destanı 

En eski Türk boylarından biri olan Sakalar arasında te
şekkül eden bu destan, milattan önce 7. asırda yaşayan Alp 
Er Tonga adlı kahramanın şahsiyeti etrafında toplanmıştır. 

Türklerin «Buku Han, Buka Han• ve Farsların cEfrasi
yab» adını verdikleri; Gazneliler devrinde yaşamış Firdevsi'nin 
Şehname'sinde mühim yer tutan Turan Padişahı, M.Ö. 624 
ta r ihinde Türk-İran savaşları sırasında Keyhusrev tarafından 
hile ile öldürtülmüştür. 

Kaşgarlı Mahmud'un i l .  asırda «Cihan Beği• olarak va
sıflandırdığı, h iç şüphesiz «Türk Cihan İmparatorluğu• ülkü
sünün ilk öncülerinden biri olan Alp Er Tonganın adı ve ha
tırası mi lattan sonraki yerli ve yabancı birçok kaynaklara ko
nu teşkil etmiştir. 

İran kaynağında ölümünün bayram olarak kutlulandığı 
kabul edilen Saka kahramanı için 8. asırda, Göktürkler za
manında Köl Tigin ve Bilge Kagan abidelerinde yazıldığına 
göre bir yuğ merasimi düzenlenmiştir. Yine Alp Er Tonga'nın 
ölümünden aşağı-yukarı 1 700 yıl sonra Kaşgarlı Mahmud'un 
Divanü Lügat-it Türk'ünde kaydedilen bir sagu parçası ha
tırasının Türkler arasında yaşadığının dikkate değer vesika
sıdır. Kaşgarlı Mahmud'un çağdaşı Yusuf Has Hacib'in Ku
tadgu Billg'inden aldığımız şu : 
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Bu Türk deglerinde atı belgU.lU.g 

Tonga Alp Er erdi kutı belgu�ug 

Bedük bilgi birle öküş erdemı . 
Biliglik ukuşlug budun kördümı 

Ne ödrüm ne ködrüm ne ersig eren 

Ajunda tetig er yidi bu cihan 

Tejikler ayur anı Efrasiyab 

Bu Efrasiyab tuttı iller talab 

(R. R. Arat, Kutadgu Bilig, I, met in, s. 43) 

Bugünkü Türkçesi : 

«Bu Türk beğleri arasında adı meşhur ve ikbali ayan -
beyan olan Tonga Alp Er idi. O yüksek bilgiye

. 
v
.
e 

.
ç�k fazilet

lere sahip idi; bilgili, anlayışlı ve hal·kın seçkını idı. Ne seç
kin, ne yüksek, ne yiğit adam idi; zaten alemde ferasetli in
san bu dünyaya hakim olur. İranlılar ona Efrasiyab(*l derler; 
bu Efrasiyab akınlar salıp, ülkeler zaptetmiştir».  (R. R. Arat,  
Kutadgu Bilig, bugünkü Türkçesi, s .  31)  mısralarda kahrama
nın şahsiyetini ve Türk cemiyetinde gördüğü itibar ve saygıyı 
anlatması bakımından büyük ehemmiyet taşır. 

Alp Er Tonga'nın hatırasının izlerini 1 5. asırda Kaygu
suz Abdal' danı, 17. asırda . Evliya Çelebi' de ve bugün Van -
Hakkari çevresinde teshil ediyoruz(')· 

2 - Şu Destanı 

Şu Destanı, M.Ö. 330-327 yılları arasında Türk illerinde 
hakanlık eden «Şu»nun hayatı ve faaliyetleri etrafında teşek
kül etmiştir. Menkabeye göre Büyük iskender'in (Zülkarneyn) 
Semerkand'ı geçüp Batı Türkistan'ı istilaya başladığı sırada 
• Şu• hakan idi. Balasagun yakınında kendi adı ile anılan 
• Şu Kal'ası»nı yaptıran odur. 

(!) • . ... Cihanı tutan, Tanrılık davası kılanlardan eser kalmamıştır .... 
Cemşid, Karun, Efriısiyiıb nerede» Kaygusuz, Mesnevi'den. 

(2) Seyahatname. 
(*) F. Kırzıoğlu, Afrasiyiıb ile Dede Korkul Oğuznameleri. 
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Milattan önce yaşamış bir hakanın lskender'le olan mü
c�de�el�rinin

_ 
hatıralan sözlü gelenekle ı ı .  asra kadar gele

bılmıştır. Kaşgarlı Mahmud'un Türk boylan arasında tesbit 
ettiği «Altın Kan» hikayesi destanın yeniden onanmı veya in· 
şası hususunda faydalı bilgiler vermektedir. 

(Divanü Lügat-it Türk tercümesi, C .  III ,  s. 412416) 

3 - Hun · Oğuz Destanı 

Oğuz Destanı, Türklerin en eski atalarından sayılan Oğuz 
Kağan'ın hayatı ve faaliyetleri etrafında teşekkül etmiş des
tanlardan biridir. Milattan önceki tarihi ve efsanevi hatıra
ları da aksettiren bu destanın ayrı, sözlü ve yazılı kaynaklar
dan gelen başlıca iki rivayeti vardır. 

a - Uygur Rivayeti : 

Uygur rivayeti, 1 3. asırda henüz Müslümanlığı kabul et· 
memiş Türkler arasında tesbit edilmiş küçük, hülasa bir me
tindir. Uygur alfabesi ile yazıya geçirilen bu metnin aslı Pa
ris Milli Kütüphanesi'ndedir. Profesör W. Bang ve Profesör 
Reşid Rahmeti Arat tarafından işlendikten sonra bugünkü 
Türkçeye nakledilmiştir. 

b - İslam Rivayeti : 

1 3 .  asır başlarında Moğol tarihçisi Reşidü'ddin'in Camiü't. 
tevarih adlı eserinde «Tarih-i Oguz ve Türkan ve H ikayat-ı 
Cihangir-i O» başlığı ile Farsça kaydedilen bu rivayet İslami 
bir karakter taşımaktadır. Tarihi bilgiler vermesi itibariyle 
Uygur rivayetinden daha geniş ve tafsilatlı olan bu eser, Mo
ğol isti lasından sonra eski bir Türkçe yazmadan Farsçaya aık
tarılmıştır. Profesör Zeki Velidi Togan'ın tercümesi ile tah
lilini yaptığı Reşidüddin rivayet i  Uygurcasıyla karşılaştırıldığı 
takdirde muhtelif Türk boylarında destanın hatırasının ya
şadığı göıiiliir. Nitekim Hive Hanı Bbülgazi Bahadır Han'ın 
( 1 643-1665) Reşldüddin tarihindeki bilgilere dayanan Şecere-! 
Terakime adlı eseri, birinci ve ikinci destanda göriilmeyen 
•Kazan Alp » medhiyesini kaydettiğine göre Türkmenler ara· 
sında dolaşan sözlü ve yazılı rivayetlerden faydalanıldığı ih
timalini ortaya koymaktadır. 
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Gö!�türk Destanı 

Göktürk Destanı, «Türk» adını tarihte ilk . 
d�fa devlet is. 

· n Göktürkler arasında teşekkül etmıştır. Hunların 
mı yapa . . .  . . I ,.1 T . .  . . 
oyundan gelen Göktürklerın • tureyış »lerıy e ı gı ı uç rıva. 

�et Çin kaynaklarında bulunmaktadır. İlk ikisi birbirinin ay. 

nı olan bu rivayetler şunlardır : 

a. Birinci Rivayet : 

Hunların soyundan gelen ve Aşina adlı bir aileden türe. 

yen Türkler, Lin kavmi tarafından kılıçtan geçirildi. Sav�şt� 

askerlerin acıdığı on yaşındaki bir çocuk canını kurtarabıldı, 

ama askerler onun ayaklarını kestiler ve bir bataklığa attılar. 

Bu sırada dişi bir kurt peyda oldu. Çocuğu etle besledi, ÇO· 

cuk büyüdü. Kurt onunla kan-koca hayatı yaşadı; gebe kaldı. 

Lin kıralı çocuğun yaşadığı haberini aldı. Onu öldürme

leri için askerlerine emir verdi. Askerler çocuğu kurdun ya· 

nında buldular. Önce kurdu öldürmek istediler. Kurt, Turfan 

( Kao-ch'ang) ülkesinin kuzeyindeki dağa kaçtı. B u  dağda de

rin bir mağara vardı. Mağaranın içinde çevresi birkaç yüz 
milden ibaret ot ve çayırlarla kaplı 'bir ova göıünüyordu. Ova· 

nın etrafı dik dağlarla çevrili idi. 

Kurt bu mağaranın içinde on çocuk doğurdu. Çocuklar 

büyüdüler; dış ülkelerden getirdikleri kızlarla evlendiler; her 

birinden birer soy türedL Göktürk Devleti'nin kurucularından 

·A-şi-na• ailesi de bu «Ün boy»dan biridir. Onların oğullan 

ve torunları çoğaldılar, yavaş yavaş yüz aile oldular. Birkaç 

nesil sonra mağaradan çıktılar. Ju-ju'lara (Juan-juan) tabi 

oldular. Altay ( Chin-shan ) dağları eteklerine yerleştiler. Bun

dan sonra Juan-juan ülkesinde demir madenlerini işlemeye 

başladılar. 

Not : Çin kaynakları Göktürkler'in bayraklarına kurt ba· 

şı koymalarını kurttan türeme sebebine bağlamaktadırlar. 

b. İkinci Rivayet : 

Göktürkler'in atalarının yurdu, Hunların oturdukları ye· 

rin kuzeyindeki « Sou• ülkesi idi. Onlar kabile reislerine •A 

Pang-pu .. ndını vermişlerdi. «A Pang-pu•nun kendisinden bil· 

76 

yük ve k�ç�k olmak üzere on yedi kardeşi vardı. Ağabcyle-rınden bırının adı « İ·ci Ni·SU·tu• id' 0 b. k d 
k d k k il 

ı. • ' ır urıtan oğdu. Bu 
on ar eş pe a ı ı sayılamazlardı. Devletlerinin süratle ı· kılmasına sebep oldular. 

y 

. 
"
.
İ-ci

. 
�i· SU·tU•, tabiat üstü kudret ve hususiyetlere sahip hır kışı ldı. Yağmurun yağması ve rüzgarın esmesi için emir· 

!er verebılırdL Yaz ve kış tanrılarının kızlan ile evlendi. Bu 
kadınlardan bırı dört çocuk doğurdu. Çocukların bir tanesi 
beyaz leylek oldu. !kincisi •A·fu• ile •Kem• nehirleri arasın· 
da yaşadı. Adı •Çi-gu (Kırgız) »  idi. Üçüncüsü cÇu-cin• suyu 
b�yu�u .. mesken tuttu. (Adı metinlerde ok.ınamamıştır) Dör· 
duncusu «Chıen·SU» ve •Şin• dağlarında · ·;_ >dı. Dört kard · 
en büyüğü bu idi.

. 
Bu dağlarda yıhlan �ski devletin baş�!�� 

•A Pang-pu»nun hır oymağı jdşıyordu. Burası soğuk bir yer· 
dı

: .�s�.nmanın . çarelerini bulamamışlardı. Dört kardeşin en 
buyugu •ateş•ı buldu; onları ısıttı, ölümden kurtardı. Sonra 
dör

·
d

·
ü birleşti, en 

.. 
büyük kardeşi başkan seçtiler. o. başkan 

ser ılince •Turk• unvanını aldı. •Türk»ün göbek adı •Na·tu 
liu» idi. «Na-tu-liu»nun on karısı vardı. Bu kadınlardan doğan 
çocuklar soy adlarını analarından aldılar. Göktürk Devleti'ni 
kuran •Aşina» •Türk.ün küçük karısının soyundandır. 
«Türk»

. 
ölünce on ayrı anadan doğan çocuklar bir başkan 

seçmeyı kararlaştırdılar. Büyük bir ağacın altında toplar;dı
lar. Ağaca doğru en uzun atlayan başkan olsun, dediler. 
«Aşina•nm oğlu en küçükleri 'idi. Atlamayı başardı, başkan 
oldu. •AHSİen Şad• Unvanını aldı. •AHSİen Şad•dan sonra 
«Bumm Kagan» (Tu·men) başa geçti. 

(Bahaeddin Öge!, Türk Mitolojisi, C. I, s. 20..27) 

Ergenekon Destaıu 

Göktürk destanlarından biri de «Ergenekon• destanıdır. 
13 .  asırda Reş'idüddin tarafından tesbit edilen destanın konu· 
su şöyledir : 

Moğol olarak gösterilen Göktürk hakanı İl Han'la Tatar 
Sevinç Han'ın giriştikleri savaşta Göktürkler'in hepsi kılıç
tan geçirilir. Bu savaştan yalnız İl Han'ın Kıyan (Kayan) ad
lı oğlu, karısı, Kıyan'ın amcası oğlu Nukuz (Tukuz) ve eşi ka· 
çıp kurtulurlar; geçit vermeyen, ücra bir ülkeye sığınırlar; bu 
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1 kal ogvalırlar Sonunda bulundukları  yer: 
ülkede 400 yı · ıp ç · · k 1 G"' 

· b" d · · dagv ı n  demirini erıtere yo açar. ok. 
dar gelır· ır emırcı 

d.. 1 T ' ' k 'd çıkarak ana yurtlarına oner er; a-
tiirkler Ergene on an 

d 1 • k 1 
torlar'dan atalarının intikamını alırlar. Bu sıra a la an arı 

Börteçine (Bozkurd )idi. 

Not : Göktürkler Ergenekon'dan çıkışı
_ 

her yıl kutla
.:

lar-

d At te kızdırılan bir demir örsün üstune konulur, once 
ı. eş 

· d k "  k "  1 d · 

hakan, sonra beyler sırasiyle ellerın e ı çe ıç e emıre VU· 

rurlardı. 

Dokuz Oğuz · Uygur Destanı 

Dokuz Oğuz . Uygur Destanı; 1 - Başlangıç, 2 - Mani
haizmin kabulü, 3 - Göç, olmak üzere birbirini tamamlayan 
üç parçadan ibarettir. 

a - Başlangıç (Dokuz Oğuz · Uygurların efsanesi)  : 

Eski Kun yabgularından birinin aıic
"
h Tanrı ile evlene

bileceklerine inandığı çok güzel iki kızı vardı. Yabgu yaptır
dığı kuleye iki kızıni kapattı. Gökten Tanrı'nın gelmesi için 
yalvardı. O sırada kulenin dibinde uluyan bir kurt peyda ol
du . . .  Küçük kız, babalarının kendilerini vermek istediği Tan
rı'nın bu kurt olduğuna ablasını 'inandırdı. Kızlar bu kurt
la evlendiler. Uygur nesli bu kurttan türedi. 

b - Manihaizın'in Kabulü : 

ilhanoğulları tarihçisi «Cüveyni»nin 1 3 .  asırda Tarih-! Ci
han Kuşa adlı eserinde tesbit ettiğine göre «Böğü Kağan» yur
duna davet ettiği manihaist din adamları ile kendi kamları· 
na bir münazara yaptırdı. Din adamlarının karşılıklı münii· 
kaşalan sonunda, Uygurlar, başta Bögü Han olmak üzere 763 

tarihinde topluca Mani dinin kabul ettiler. 

c - Göç : 

Göç parçasının birlbirine çok benzeyen Çin ve İran olmak 
üzere iki kaynağı vardır. 

Çin Kaynağı Efsanesi : 

Uygur ilinde Hulin dağında Tuğla ve Selenge adlı iki  ır· 
mak akıyordu. Bir gece bu iki ırmak arasındaki ağacın üze-
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rine gökten bir ışık indL Ağaç zamanla şişti, ortası yarıldı, beş çocuk �ıktı. .En kuçukleri Bögü Tigin idi. Halk, Tanrı ta· r�ından gond�rı
.
l�n bu çocukları büyüttü. Bögü büyüyünce hakan oldu. Bogu den sonra başa geçenlerden biri olan ·Gali Tigin» bir Çin prensesiyle evlenmek suretiyle Çin düşman· lığını ortadan kaldırmak istedi. Prenses sarayını Hatun dağı

na kurdurdu. Bu dağda kutlu bir kaya vardı. Hatun dağının 
saadeti bu kayaya bağlı idi. Çinliler bu kayayı istediler. Gali 
Tigin kayayı verdi. Çinliler kayayı ısıtıp üzerine sirke döktü· 
!er. Parçalanan kayayı ülkelerine taşıdılar. Bu hadiseye kuş
lar, hayvanlar ağladılar. Memleketi felaket kapladı. Toprak 
yiyecek vermez oldu. Beşbalık'a göç ettiler. 

Not : Bu rivayet, 840 tarihinde Kırgızlar'ın hücumu ile 
güneye göçe mecbur kalan Dokuz Oğuz . Uygurlar'ın hayatını 
anlatıyor. 

B )  İSLAMİYETTEN SONRAKİ DESTANLAR 

Türkler'in büyük çokluğu 9. asrın ortalarından itibaren 
Müslüman olmaya başladılar. İslamiyet, başta Kur'an olmak 
üzere tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf vb. ilimlerin te· 
siriyle milletimizi yeni birtakım manevi değerlere ve ülkü
lere ulaştırdı. Hunlar devrinden başlayan ve Göktürkler'le 
devam eden alplık «Cihan hakimiyeti» ülküsü • i'la-i keii:ne · 
tullah» fikri ile beslenerek milletimize üç kıt'ada •cihacl» ka· 
pılarını açtı. Birbiri ardından gelen Türk devletlerinde siyasi, 
askeri ve içtimai hadiselerin hazırladığı muhit içinde hayatın 
aynası olan edebiyat, eski geleneklerden hız alarak yeni bir 
terkiple (kompozisyon )ortaya ıÇıktı. ıKaşgarlı Mahmud'un 

Diviinü Lügat-it Türk'ünde kaydedilen Müslüman Türkler'le 
Budist Uygurlar arasındaki savaşların hatırası destan parça
ları, Karahanlılar'ın İslam medeniyeti dairesine girişinin 
doğurduğu Manas Destanı, Cenglzname, İslam-Bizans mücade· 
lelerinin eserleri : Battalniime (Seyyid Battal Gazi) ve onun 
devamı Diinişmendniime; Timur ve İdige gibi büyük mahsul· 
!erin yam başında ve ardından gelen ortalama 3-75 dörtlüğ� 
kadar uzayan küçük manzumelerle -karşılaşıyoruz. Büyük ör· 
neklerde görüldüğü gibi didaktik karakter taşıyan, her türlü 
hayat ve tabiat hadiselerinin doğurduğu bu anonim veya fer
di destanlar : Aşık Sadık'ın «Mehrali Bey», Ispartalı Seyrii· 
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nı nın •Vak'a-i Hayriye», Aşık Ali'nin •Nizip» ,  Silleli Niga
ri'nin •A'şar», İmdadi'nin •Kolera», Aşık Kamili'nin • Esnaf., 
Reşidi'nin • Züğürtlük », Aşık Sırrı'nın ·Kahveci»,  Sabit Mü
dami'nin •Erzincan Zelzelesi»; bekçi ve Ramazan konuların
da vb. cönkler ve mecmualar vasıtası ile zamanımıza kadar 
gelebilmiştir. Bugün de destan söyleyen veya yazan halk şair-
1<.'rine rastlanmaktadır. 

Araştırma 

ALP ER TONGA DESTANI 

İran padişahı «Minılçehr»in ölümünü haber alan Turan 
padişahı Peşeng, İran aleyhine savaş açmak için Türk ulula
nnı topladı : «İranlılar'ın bize yaptıklarını biliyorsunuz. Tür
kün öç alma zamanı gelmiştir» dedi. Oğlu •Alp Er Tonga»nın 
içinde öç duyguları kaynadı. Babasına : «Ben arslanlarla çar
pışabilecek kişiyim. İran'dan öç almalıyım• dedi. Boyu servi 
gibi, göğsü ve kollan ar5Jan gibi idi . Fil ·kadar güçlü idi. 
Dili yırtıcı kılıç gibi idi. 

Swaş hazırlıkları yapılırken Türk padişahının öteki oğlu 
« Alp Arız» saraya gelip babasına : «Baba! Sen Türkler'in en 
büyüğüsün. Minılçelır öldü ama İran ordusunun büyük kah
ramanları var. İsyan etmeyelim. Edersek ülkemiz yıkılıp gi
der• dedi. Peşeng, oğluna şöyle cevap verdi : •Alp Er Tonga 
avda arslan, savaşta savaş filidir. •Bahadır bir timsahtır. Ata
larının öcünü almalıdır. Sen onunla birlik ol. Ovalarda otlar 
yeşerince ordunuzu «Arnul»a yürütün. İran'ı atlannıza çiğne
tin. Suları kana boyayın•. 

Baharda Türk ordusu Alp Er Tonga'nın buyruğunda İran 
üzerine yürüdü. Dehistan'a geldi. İki ordu karşılaştı. Türk 
kahramanlarından ·Barınan İran lılara doğru ilerleyip er diledi. 
İran kumundanı ordusuna baktı. Gençlerden kimse kıyışama
dı. Yalnız kumcmdanın kardeşi Kub:'ıd atıldı. Fakat yaşlıydı. 
Kardeşi ona dedi ki : •Barınan genç, arslan yürekli bir atlı
dır. Boyu güneşe kadar uzanmıştır. Sen. yaşlısın. Kan, ak saç
larını kızartırsa yiğitlerimiz ürkı::r». Fakat Kub:'ıd dinlemedi : 
•İnsan av, ölüm onun avcısıdır» diyerek savaşa çıktı. Barınan 
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ona : " B aşını bana veriyorsun. Biraz daha bekleseydin daha 
i viycli .  Çünkü wman zaten senin hayatına kasdetmiştir• de
d i .  Kuba<l : • Ben zaten d ünyaJan payımı almış bulunuyorum• 
diye karşılık vererek atını saldırdı. Sabahtan akşama kadar 
uğraştılar. Sonunda Barınan kargı ile Kubad'ı devirerek zafer
le Alp Er Tonga'nın yanına döndü. Bunu görünce İran ordu
su ilerledi. İ k i  ordu birbirine girdi. Cihanın görmediği bir 
savaş oldu. Alp Er Tonga üstün geldi. İranlılar dikiş tuttu
ramayıp dağıldılar . İran padişahı iki oğlunu memlekete gön
dererek kadınlan Zave dağına yollattı. 

Türk ve İran orduları iki gün dinlendikten sonra üçünôl 
gün Alp Er Tonga yeniden saldırdı. İran büyükleri ölü ,.c 
yaralı olarak savaş alanını doldurdular. Geceleyin İranlılar 
bozuldu. Bunu görünce İran padişahı ve başkumandanı De· 
h istan kalesine sığındılar. Alp Er Tonga kaleyi kuşattı .  İran 
padişahı kaleyi bırakıp giderken ardına düşen Alp Er Tonga 
onu ıııtsak etti . 

İ ran'a tabi Kabil ül kesinin padişahı olan kahraman •ZfıJ. 
i ranlılar'ın yardunına geldi. Büyük savaşlar yaparak Türk or· 
dularını bo?.du. Bundan öfkelenen Alp Er Tonga , tutsak bu· 
lunan İ ran pad işahını kılıçla öldürdü. Öteki tutsakları da 
öldü recekti .  Fakat kardeş; Alp Arız onu vazgeçirdi. Tutsak
ları • Sarı»ya göndererek hapsettirdi. Kendisi de Dehistan'da 
· Rey»e gelerek İ ran tacını giydı . İran ülkesinde padişah oldu. 
Fakat Sarı'daki tutsakların kaçmasına sebep olduğu için kar
deşi Alp Anz'ı öldürdü. 

İ ran tahtına Zev geçtiği zaman iki ordu yine karşı karşı
.Ya gelip beş ay vuruştular. Ortalıkta kıtlık oldu. Sonunda in
sanlık bitmesin diye barış yaptılar. İran'ın şimal ülkeleri Tu
ran'ın oldu. 

Fakat Zev ölünce Alp Er Tonga yine İran'a saldırdı. Kar
deşi Alp Anz'ı öldürdüğü için babası kendisine dargındı. Fa
kat yeni İran padişahı da ölüp İran tahtı yine boş kalınca 
Turan padişahı Peşeng, oğlu Alp Er Tonga'ya yine haber yol
la d ı .  Cevhu n 'u geçerek İran tahtına oturmasını bildirdi. İran
l ı lar Tü«k ordusunun geleceğini duyunca korkup Zfil'e başvur
dular Z:'ıl artık kocadığını söyleyerek oğlu Rüstem'i yolladı. 
İk i  ordunun önciileri arasındaki çarpışmada Rüstem Türkler'i 
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yenerek Keykubiid'ı İran tahtına çıkardı . Asıl orduların çar
pışmasında ise Rüstem , Alp Er Tonga ile karşı karşıya geldi .  
A l p  Er Tunga'yı yenecekken Türk bahadırla rı onu kurtardı
lar. Rüstem bi r  hamlede 1 1 60 Türk kahramanını öldürdüğü 
için Türkler yeni ld i ler.  Ceyhun'u geçtiler. Alp Er Tonga baba
sının yanına döndü. Babasını barışa kandırdılar. Barış yap
tı l ar. 

İ ran tahtına Keykavus geç t ik ten sonra Araplar isyan et
t iler. Fakat galip gelen Keykavus bir  ziyafette sarhoş edilerek 
bağ land ı . Bu haber İr::ın' ı  karmakarışık ett i .  /\ip Er Tonga 
büyük bir  orduyla Araplaı .. ın üzerine atılarak onları yendi. 
Tü:-k ordusu İran'a yayılarak herkesi tutsak etmeye başladı . 
İranlılar yine Zal'den yardım istediler. Zal, Araplarda tutsak 
olan Keykavus 'u kurtarıp onların ordularını da kendi ordu
suna ka tt ık tan son ra Türkle ı"e yöneldi . Kanlı bir savaşta Tu
ranl ı ların yarısı öldü. Alp Er Tonga yen ilerek kaçt ı . 

Bir gün İran'ın yedi ün lü pehlivanı Rüstem'e, Turan'a 
giderek Alp Er Tonga 'n ın avlağımla avlanmayı teklif ettiler. 
Sirahs c ivarındaki  bu avlağa gidip yed·i gün kaldılar. Alp Er 
Tonga bunu duyunca ordusuyla geldi. Teke tek dövüşlerde 
Türk pehlivanları İranl ı lar'::ı üstLin geld ilerse de işe Rüstem 
karışınca yedi pehlivan ile b i rl ik te  Türk ordusunu dağıttı. 
Hatta az kalsın Alp Er Tonga da tutsak oluyordu. 

Kcvk5vus İ ran'da eğlenceler, aşk oyunları i le uğraşırken 
Alp Er

. 
Tonga Türk atlıbrıyla ilerled i .  Bu haber Keykavus'a 

aeld i . Oğlu  Siyı'.n'l.ıŞ i le  Rüsteın'i Türklcr'e karşı yol ladı .  Türk Öncü lerin i yenerek Belh kalesini aldılar. Bu sırada kötü bir 
rüya görüp bunu tabir e t  tiren Alp Er Tonga, beğlerin fikrini 

de alarak İranlılar' la barış yaptı .  Onlara rehineler verdi. Bu
hara, Semerkand ve Çaç şeh i deri ni bırakıp «Gang» şehrine 
çekildi .  Fakat bu barışı istemeyen Keykavus , Rüstem'e ve 
Siyavuş 'a kızıp kötü muamele ettiğinden Rüstem ·kendi ülke
sine çek ild i . Siyavuş da Alp E r  Toııga 'ya s ığındı . Türkler'in 
payı tahtı olan Gang şehrine kadar büyük saygı görerek geldi . 
Kendin i çok sevdirdi. Hatta Türk kahramanlarından «Piran»ın 
kızı i le ve biraz sonra da Alp Er Tonga'nın büyük kızı olan 

güzel « Ferengis» ile evlendi .  Piran 'ın k ızından bir oğlu oldu. 
Adını Keyhusrev koydular. 
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Bir müddet sonra, Siyavuş'u çekemeyenler Alp Er Ton
ga'ya aleyhinde sözler söyleyerek aralarını açtılar. Siyavuş 
öldürüldü. Bunun üzerine Rüstem yine ortaya çıktı. 1\k çar
pışmada Alp Er Tonga'nın ot;lt. uSarka»yı öldürdüler. Alp Er 
Tonga bunun öcünü almak için bizzat yürüdü. Fakat savaşı 
İ ranlılar kazanarak onu Çin denizine kadar kaçırdılar. Rüstem 
Turanl ıları nerde bulduysa öldürüp altı yıl Turan'da kaldık
tan sonra 5ekil ip yurduna geldi . 

Alp Er Tonga Turan'ın yakıldığını, Türkler'in öldürül
düğünü görünce kan ağladı. Öç almaya and içti. Ordu topla
yarak İ ran 'a  girdi. Ekinleri yaktı. İran'a hakim oldu. Kıtlık 
çıkarak İranlılar yedi yıl açlıktan kırıldılar. Bunun önüne ge
çip İran ' ı  kurtarmak ·İçin Keyhusrev'i Turan'dan kaçırdılar. 
Keykavus, torunu Keyhusrev'e tahtı bıraktı. Keyhusrev, Alp 
Er Tonga'dan öç almak için ordusunu hazırladı . Fakat bu or
du daha Alp Er Tonga ile karşılaşmadan bozuldu. Keyhusrev 
yine ordu yolladı. Türkler' den Bazur adında birisi büyü yapa
rak dağlara kar yağdırdı. İranlılar'ın elleri tutmaz oldu. Böy
lel ikle İran ordusunu doğradılar. İranlılar yine Rüstem'i yol
ladılar. Harikulade savaşlardan sonra Rüstem Türk ordusu
nu bozup Türk ordusunda bulunan Çin hakanını da tutsak 
etti .  

Alp Er Tonga bu haberi alınca pek üzüldü. Uluları top
layıp danıştı. Bunlar : «Ne yapalım! Çin, Saklap orduları bo
zulduysa, Turan ordusuna bir şey olmadı. Anamız bizi ölmek 
için doğurdu» dediler. Alp Er Tonga hazırlığa başladı. Oğlu 
«Şide» onun maneviyatını yükseltti. Bu savaşa Turan ordusu 
tarafından , Çin dağlarında oturan «Püladvend» adında bir 
Çinli de ordusuyla iştirak etti .  İran pehlivanlarmı yendiyse de 
sonunda Rüstem'e yenildi . Bunun üzerine Turan ve İran or
duları çarpıştı . İranl ılar kazandı . Alp Er Tonga kaçtı. Bundan 
sonra Keyhusrev dünyanın üçte ikisine hakim oldu. Bir gün 
sarayında şarap içerken Turan sınırından İranlılar gelip Tu
ranlılar'ın kendilerine zarar verdiğini söylediler. Keyhusrev 
bu işi halletmek için İran kahramanlarından ·Bijen»i gön
derdi . Bijen sınırda ve Turan tarafındaki bir ormanda, ya
nındaki güzel kızlarla eğlenen «Menlje»yi gördü. Menlje, Alp 
Er Tonga'nın kızıydı. Birbirlerini sevdiler. Men!je onu Tu
ran'a, sarayına götürdü. ·Alp Er Tunga bunu duyunca çok 
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öfkelendi. Bijen'i kuyuya hapsetti .  Kızını  da kovdu. İran piı
disahı  ""eııç kumandanının gelmediğini görünce yin� Rüstem'i 

yolladı." Rüstem tüccar kılığında Türk payitahtına kadar gitti .  

Bijen'i kurtardığı gibi A l p  Er Tonga'nın da sarayını basarak 

onu kaçırdı, Mcnije'yi İran'a gönderdi. Alp Er Tonga ise ye

n iden ordu yığarak yürüdü. İran ordusunun arkasında « Bisü

tun » dağı vardı . Yine Rüstem'in sayesinde İranlılar bu savaşı 

kazandılar. Alp Er Tonga, Karluk'a kadar kaçtı . Beğlerine de

di k i : « Ben dünyaya buyruğumu geçiriyordum. Minuçehr za

manında bile İran Turan'a denk olamamıştı. Fakat bugün 

franlı lar hayatımı sarayımda bile tehdit ediyorlar. İyi bir öç 
a lmayı düşünüyorum. Bin kere bin bir Türk ve Çin ordusuy

la yürüyel im» Toplanmaya başladılar. Fakat' bizzat Alp Er 

Tonga'nın iştirak etmediği i lk savaşı İranlılar kazandılar. İran 

padişahı Asıl Alp Er Tonga'yı yok etmek istiyordu. Yeniden 

her yandan ordular toplayarak ilerledi. Alp Er Tonga bin ke

re bin ordusunun üçte ikisini toplamıştı.  «Beykend» şehrin

de oturuyordu. Karargahında pars derisinden çadırlar vardı. 

Kendisi altınlı ve mücevherli bir taht üzerinde idi. Karar

gahın önünde birçok kahramanların bayrakları d ikil i  idi. İle

riye gönderdiği ordunun bozulduğunu duyunca başı döndü. 

Öç al madan dönmemeye and içt i .  Oğlu « Kara Han»a ordusu

nun yansını vererek Buhara'ya gönderdi .  OğullarınO::an Şide 

( ki asıl adı Peşeng ;d:) ,  Ceh�n. Afı:.siyab, Girdegir ve oğlu 

« ;Jft,,nı,ı uğlcı Gü;ıcyla bu orduda idiler. Çigil, Taraz, Oğuz, 

Karluk ve Türkmenler çerisini teşkil ediyordu. İki ordu kar
şılaşınca ilk önce İran Padişahı Keyhusrev'le Alp Er Tonga'  
n ı n  oğlu Şide teketek dövüştüler. Şide öldü. Alp Er Tonga 
duyunca saçlarını yoldu. Ertesi gün iki ordu akşama kadar 
savaşıp ayrı ldılar. Daha ertesi gün yine çarpışıldı. Alp Er Ton
ga kükremiş gibi saldırıyordu. İran'ın büyük pehlivanlarından 
birkaçını öldürdü. Keyhusrev'le Alp Er Tonga karşı karşıya 
gelı.l i ler. Fakat Turan pehlivanları onun İran padişahıyla d(<
vüşmcsini istemeyerek atının dizgininden tutup geri götürdü
ler. O gece Alp Er Tonga ordusunu alıp Ccyhun'un ötesine 
geçti. Kara Han'ın ordusuyla birleşip Buh5ra 'ya geldi .  Biraz 
dinlend i ler. Sonra pfıyıtahtı olan Gang'a geldi .  Bu şeh i r  cen
net gibiydi. Toprağı mis, tuğlaları altındı. Her yerden ordular 
ca�ırdı. Bıı s•rada casusları Keyhusrev Ceyhun'u geçti  diye 
bildirdiler. Kevlıusrev ilk önce Suğd'a gel d i .  Bir m· blıp 
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itaate aldı. Yine ilerledi T" ki İr 
ordunun arkasında 

aJn .  ur er anlılar'a su vermiyorlar, 

!ardı. Keyhusre d 
Y .. .. ı

z kalmış İranlı bulurlarsa öldürüyor· v e onune çrkan sara k.al k k k d bulursa yok edi ordu lki . . Y.. e, er e • a ın ne 

k 
y . ordu •Gulzanyun. ırmağı kıyısında arşılaştılar. Birbirine girdiler Alp E T , d 

Ke husrev'e ko k . . . r onga nın or usundan 
y 

1 d 
r u gelmıştı. Ordunun arkasına çekilip Tanrı-ya 

_
ya var ı. Derhal bir fırtına kopup tozları Turan ordusuna �ogru atmaya başladı: �ür

.
kler bozuldular. Fakat Alp Er Ton,,a kaçmak ısteyenlerı oldtirerek ordusunu durdurdu. Dönüp 

yıne 
.
savaşt

.
ılar. Gece çökünce iki  urdu ayrıldı. Alp Er Tonga 

erlesı g�nu yine çarpışacaktı. Fakat kendisine gelen bir hah�rcı _ oglu 
.
Kara

. 
Han'ın ordusundan yalnız Kara Han'ın sağ 

kaldıgını bıldırdı. Bunun üzerine ağırlıklarını bile toplama-
dan hızla ordusu ile çöle atıldı Ru"s'tem•· k · · d . ı vurma ıslıyor u.  
Keyhusrev �unu Rüstem'e bildirdiği gibi kendisi de onun 
ardına duşlu'

. 
Alp Er Tonga, Gang'a gelip Rüstem'e baskın 

yapma k
. 
ıst

.edıyse de onun tetikte olduğunu görerek vazgeçti. �eh:c gırdı. Bu kalabalık şehrin kalesi o kadar yüksekti ki 
ustunden kartal bıle uçamazdı. İçinde yiyecek boldu. Her kö
şesınde kaynaklar, havuzlar vardı. Havuzlar bir ok atımı bo
y
.
unda ve eninde idi .  Güzel bahçeleri, saraylarıyla bir cennet· 

tı . Alp Er Tonga ordusuyla Gang'a kapandı. Çin pad işah ına da 
m�ktup

. 
yazıp yardım diledi. Keyhusrev de ordusuyla gelerek 

Rustem le bırleşti. Kalenin çevresine hendekler kazdırdı. 
O.dunla r yı�ıp

. 
katranla ateş verdiler. Duvarlar yıkıldı. Şehire 

hucumla gırdıler. Herkesi öldürdüler. Alp Er Tonga sarayı
n '.n .altındaki gizli yoldan 200 beği ile kaçarak kurtuldu. Çin 
padışahının yanına gitti . Çin hakanı büyük bir ordu hazırla
mıştı. Bunu duyan Türkler her taraftan Alp Er Tonga'nın va
nına gidiyorlardı . Keyhusrev Gang'a, bir ·kumandan bırakıp Alp 
Er Tonga'nın üzerine yürüdü. Karşılaştılar. Alp Er Tonga ona 
b ır  mektup yazarak insanlardan uzak ve kendisinin beğene
ceği bir yerde tekctek dövüşmeği teklif etti. Kevhusrev kabul 
et medi . O gün iki ordu akşama kadar çarpışı;. Gece ohınca 
Keyhusrev ordusunun önüne hendekler kazdırdı. Bir kısım 
kuvvetlerini Türk ordusunun gerisine gönderdi. Türkler ge
ce baskını yapıp hendeğe düştüler. Arkalarındaki kuvvetler 
de pusudan çıktı. Türk ordusur.u yendiler. Alp Er Tonga ka
lan çerisiyle çöle çekildi. Keyhusrev Gang'a döndü. Çin pa
dişahı da Keyhusrev'den korkarak ona elçi gönderdi. Key-
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h A l p  Er Tonga'yı b i r  daıha yan ı na aımamaJk şartı ile 
usrev, . . . · ib' ha\d 

1 banştı .  Alp E r  Tonga bunu ış ıt ınce perışan ı ı r  , .e 
onun a b ğı ol mayan b ı r  
ç ö l e  çeki l d i . zere denizine gel d i . Bu,  ucu uca . 
denizdi Orada b i r  gem ici va rd ı : " Ey padişah! Bu derm de� 
niz i  �e�emczsin .  78 yaşınday ım . Bunu, bir  gem ı n ı n  ge�t ığ ın ı 

.. · d . 1 d' A l p  Er Tonga, .Tu tsak olmaktansa olmek 
gormc ı m »  c c ı .  . · · J k  

e d i r» d iye cevap verd i .  Bir ge m i  yü1.düı-t t i.ı .  Bmı p ye en aç: 
iı ı=r. « Gang ıd ız » şehrine vardılar. A l p  Er T�nga orada • geçm ışı 

l . .  .. ı · m  Ta' J 'ı h  yine huna dönen• d ıyerek ya
.
t ıp  uyudu . 

c uşu nmcye ı . . " . . \d H 
1 Al E Tonga'nın suyu geçt ıg ı nı haber a ı. azır-

Key rns rev, p r ı · · · 
k b . . k ülkeleri aldıktan sonra Zere c enızın ın 

J rklar yapara ırta ı m  . . d . .  . .  \ d  B 1 
1 1 . y d . d denizi  geçı ıler. Gangı ız 1 a ı. u · 

kıyısına ge c ı. e 1 ay a - ı 
duklarını  kesıilerse de A l p  Er Tonga gizlice

.
kaç t ı .  Key ıusr�v 

buradan Turan'ın payıtahtı ol du.  Gang'a geld ı . A l p  Er Tong� yı  

1 d K·ımse b i lm iyordu .  Halbuki b u  sıPalarda o yıye· 
soruş ur u .  . d ğ · d 1 "  . . k . d 1 rdu Kayal ı k  b ı r  a ın tepesın e " 
ceksız ıçece sız o aşıyo · . ı d 
bir ��ğarayı kendine ev yapmı şt ı .  Bu mağ�rada. ınsan,ar �n 

uzak y::ışayan « H u m »  adında biri vardı. Bı'.· 
.
gu n magara a 

b . · ' t t '  Alp E·ı· Ton «a kendi ·kendine tal ı ıne yanıyordu .  
ı r  ses ı şı ı .  o C: • 

Bu sözlerin Tiirkçc olmasından yabancını� k ım oldu�nu an· 

!ayan Hum ona hücum ederek tutsak ett ı .  Fa�at .o yıne ka

çarak suya a t ı l d ı .  Kcyhusrev bu işi d uydu . H ıle ı le  Alp Er 

Tonga'yı sudan çıkararak öldürdii\er. 

ŞU DESTANI 

Z ii l karncyn ( = l skcncler ) Scmenkand' ı  geçip de Tüıık e
_
l· 

!eri n i  almak istediği zaman Türk pad işahı « Şu »  adıııda b ı� 
genç t i .  Bunun biiyiik bir ordusu vard ı .  Balasagun Y��ıııdakı 
şu ka les i ni yaptıran bu adamdır. Şu kales ind� �er gun mdu 
beğlcri iç i n 360 nöbet çal ınırdı .  O zama n  bu padışaha denıldı 
ki : «Ziil ka rııeyn yaklaş tı . Bu adamla savaşalım m ı  �e. Y.a· 
pal ım? Bi1.e ne .buyurursun?» .  Halbuki « Ş U »  H u�end vi\dı�� nı�. kıyısıııa kuman dan lann d::ın 40 kişi göndermiştı. �unlar 

.
�ncu 

olacak ve 1skender'·in geç t i ğ i n i  haber ve receklerd ı .  Bu gon de· 
rilcn takım tskender'in çeris in den hiç kimse farkına varma· 
yarak geç�işt i . Hüküm darın gönlü rahatl ı .  Çünkü öncüleri 
göndermişt i .  B u n u n  bir giimüş havuzu var�ı.. Bu havuzu

.:
sefer· 

bcrHkte bile taşı t t ı rır,  su ile doldurttı•rak ıçıne kazlaı·, ord�k· 
lcr salıverird i .  Kendisine «ne yapalım? Savaşalım mı?»  dıye 
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s.orultluğu zaman bunu soranlara şöyle dedi : •Şu kazlara, 
urdcklcrc bakın.  Havuzda nası\ yüzüyorlar?• Onun bu sözü 
üzerine halkın yüreğine od düştü. Sandılar ki hükümdar sa
vaş için hazırlanmış olmadığı gibi bir tarafa çeki lmek için 
d� haz ırlanm ı ş değildir. Derken Zü\ karneyn ırmağı geçti. Hü· 
ku mdarın gundcrdiği öncüler ·geceleyin ona geldi. Zülkar· 
neyn' i n  ırmağı geçt iğin i söylediler. Bunun üzerine hükümdar 
geceley in davul ça l d ı rd ı . Doğuya doğru yürüdü. önce hazırlık 
ul rnayarak hük ümdarın böyle yürümesinden halk arasına bir 
ü rk ün tü düştü . Binecek bir hayvan bulanlar kendisini o hay· 
vanın uzcrıne bıraktı ve hükümdarla birlikte gitti .  Herkes bir· 
b ir in in  hayvanını almıştı .  Sabah olunca düz bir ovada ordu 
k u rn l d u .  O zaman Türkistan'da Talaz, İspicab, Balasagun ve· 
saire g ibi büyük şeh irler yapı\mamışll. Bunlann hepsi son· 
radan yap ı l d ı .  Ahal i  çadır içinde yaşıyordu. Hükümdar ve or· 
cl u böyle gidince orada füle\eriyle birlikte 22 kişi kaldı. Bun· 
l a r  geceley i n  yükletecek hayvan bulup da gidememişlerdi. 
Oğuz boylan bunlardan doğmuştur. Bu 22 kişi yayan olarak 
g i t mek yahut bulundukları yerde kalmak için düşünüyorlar· 
d ı .  'Derken bunlara iki kişi rastladı . Bu iki kiş i  eşyalarını sırt 
!arına yiiklcmi şler, ai lelerin i de beraberce almışlar, ordunun 
iz ini  tut::ırak gidiyorl::ırdı. Halbuki yorulmuşlar, yük taşıma· 
dan terlem işler ve bu sırada bu 22 k i şiye rastlamışlard ı .  Bu 
iki  kişi o adamlarla konuşup danıştılar. 22 kişi şöyle dediler ; 
• E rler . şu herif (y5 n i  İskcnder) gel ip geçici bir adamdır. Bir 
yerde duramaz. Nası l  olsa buradan geçer gider. Biz de vur· 
dumuzda kalırız». Ve o iki kişiye Türkçe şunu dediler : «Kal, 
aç». Bunun manası «bekley in, duru n ,  eğlenin»dir. Sonra bun· 
!arın çocukl arı n a  • K alaç » denildi .  İşte •Kalaç»lann kökleri 
bunlard ı r ki iki boydur. Derken Zülkarneyn geldi. O 22 k işiy i 
f!Ördü .  Baktı ki bunlar saçlı insanlardır ( uzun saçlı olacak) 
ve fü.erlerindc Türk alfımetleri var: bunları görünce kimseye 
sormadan bunlar iç in ·Türk manend » dedi ki manası ·Türk'e 
benziyorlar » demektir. Bu ad o adamlar için bugüne kadar 
kaldı .  Bu Türkmenler esasen 24 boydur. Fakat Kalaç boyu 
olan iki boy bazı şeylerle bunlardan ayrılmışlardı. Onun için 
bu iki boy bunlardan sayılmaz. İşte Türkmenler'in asl ı  budur. 
Hükümdara gel ince , o Çin tarafına geçti .  Zül'karneyn de bun· 
!arın ardına düştU. Çin'e yaklaşt ığı , yani Uygur vakınında bu· 
lunduğu zaman Tiirk hük;.inıdarı bununla çarpışmak üzere bir 
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. nçti Veziri hükümdara : 
d

. Bunlann hepsı ge · ı b' ı·k kuvvet gönder ı . . . . derdin. Onlar a 1r ı te yaş. 

Sen tskender'e karşı ge�çkn. god
n 

bulunması gerektir» dedi . 
• 

d · ş bırısının e . · lı  ve savaşta enenmı 
. asına gelen . üge» dedı. 

.
ve�ır .�evet» 

Hükümdar çok yaşlı man . .  d d'  tskender de bır oncu kolu 
dedi ve yaşlı bir adam g°.n

l k  
er ' · n'in öncülerine gece baskını 

· T" k kolu Zu arney . .  aöndermiştı .  ur 
T . . kler'den biri Zülkarneyn ın çe-" ugr" attılar u r  . . öı·· b ı· yaparak bozguna 

İ· k dar ikiye böldu. u, e ıne 
rilerinde n  birini kılıçla bt ıne 

t 
a 

Kemer kırıldı. Altınlar kana 
altın dolu bi r kemer bağ .

a�.ış 
'T· · · rk çer i leri kanla bulaşık dl· 

d .. k .. ld" Ertesı gun u bulaşarak o u u: . 1 . ! tın kan» dediler. O civard3 . . d"I  · Bırbır erme •a · 
unları gor u eı · . , b d l  adlandırıldı. Bugün oraya •<A\. 
bulunan büyük hır dag · u a 

. . 
a 

h"k" mdar ile banştı. 
d T Sonra Zul karneyn, u u 

tın Han » enı ıyor. 
k ptı Bı' r  müddet oralarda ::al 

h. 1 · · Zül arneyn ya · Uygur şe ır erını ·ı· Ş do'' ndü Balasagun 'a gelip ş imdi  
Z·· ık yn çekı ınce « U» · dı. u ame . 0 b i r  de tılsım koydurdu . Bu· 
d ·1  bu şehrı yaptı. raya 

:.u 
l::ı

ı:;ler o şehri n karşısı na kadar gelir , fa�at ş�h r�
.
geçip 

;;�:mezler. Bu tılsımın tesiri bugüne kadar surme te ır . 
· 

(Atsız, Türk Edebiyatı Tarihi'nden) 

OGUZ KAGAN DESTANI 

a) Uygur rivayeti : 

olsun ded iler. Onun n:smi budur : 

Bundan sonra sevindiler. 

Yine günlerden bir gün Ay Kağan'ın gözü parladı. Ooguı.:1 
ağrrları başladı ve bir erkek çocuk doğurdu. B u  çocuğun yu-
1.ü gük; ağzı ateş (gibi) kızıl; gözleri ela; saçları ve kaşları 

kara idi. Peri lerden daha güzeldi . 
88 

Bu çocuk anasının göğsünden ilk sütü emdi ve bir daha 
cnım�di. Çiğ eı, çorba ve şarap istedi. Dile gelmeye başladı; 
kırk gün sonra büyüdü, yürüdü ve oynadı . Ayakları öküz aya· 
ğı gibi;  bel i kurt beli gibi; omuzları samur omuzu gibi; göğsü 
ayı göğsü gibi idi.  Vücudu baştan aşağı tüylü idi . At sürüleri 
güder, ata biner ve av avlardı . Günlerden ve gecelerden sonra 
y iğit oldu. Bu . . 

O çağda , orada büyük bir orman vardı; birçok dereler ve 
ı rmaklar vardı. Buraya gelen avlar ve burada uçan kuşlar 
çoktu. Bu ormanın içinde büyük bir gergedan vardı. At SÜ· riilerin i ve halkı yerdi .  Büyük ve yaman bir canavardı. Ağır 
bir eziyetle halkı ezmişti. Oğuz Kağan cesur bir adamdı. Bu 
gergedanı avlamak istedi. Günlerden bir gün ava çıktı. Kargı, 
yay, ok, kılıç ve kalkanla ava gitti. 

Bir geyik ele geçirdi, onu söğüt dalı ile bir ağaca bağladı 
ve gitti .  

Sonra sabah oldu. Tan ağarırken yine geldi ve gördü ki, 
gergedan geyiği almış. 

Sonra Oğuz Kağan bir ayı tuttu; onu altın kuşağı ile 
ağaca bağladı, gitti. 

Yine sahalı oldu . Tan ağarırken yine geldi ve gördü ki , 
gergedan ayıyı da almış. 

Bu sefer o ağacın dibinde (kendisi ) durdu. Gergedan gel
d i ve başı ile Oğuz'un kalkanına vurdu. Oğuz kargı ile gerge
danın başına vurdu ve onu öldürdü. Kılıcı ile başını kesti, 
aldı gi t ti .  

Tekrar geldiği zaman gördü k i  b i r  a l a  doğan gergedanın 
bağırsaklarını yemek te dir. Yay ve okla ala doğanı öldürdü ve 
başını kesti. Ala doğanın resmi budur : 
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�onra dedi ki : (Gergedan ) geyiği yedi, ayıyı yedi.  Kar-

ım onu öldürdü, demir olsa (olduğu için ) .  Gerged�n ı  ala 

d
g 

" yedi okum onu öldürdü; bakır olsa (olduğu ıçın ) de-
ogan , 

di.  Gergedanın resmi budur : 

Yine günlerden bir gün Oğuz Kağan bi�. yerde .T�rı·�a 
yalvarmakta idi.  Karanlık bastı. Gökten bir gok ışık 

-�
n�ı .  

. .  
Gu

neşten ve aydan daha parlaktı. Oğuz Kağan oraya yurudu ve 

gördü ki : 
o ı şığın içinde bir kız var, yalnız oturuy?r. Ço� güzel bir 

kızdı. Başında (alnında? )  ateşli ve parlak bır benı vardı, de

mi rkazık { kutup yıldızı) gibi idi .  O kız öyle güzeldi k i ,  gülse, 

gök tanrı gülüyor; ağlasa, gök tanrı ağlıyordu. Oğuz ·�ağ�� 

onu görünce aklı gitti ;  sevdi ,  aldı . Onunla yattı ve dıleğını 

aldı. 
Kız gebe kaldı. Günler ve gecelerden sonra ( gözleri ) par

ladı ve üç erkek çocuk doğurdu. Birincisine Gün adını koydu

lar; i kincisine Ay adını koydular; üçüncüsüne Yıldız adını 

koydular. 

Yine bir gün Oğuz Kağan ava gitti. Önünde, bir göl orta

sında, bir ağaç gördü. Bu ağacın kovuğunda b i r  kız vardı, 

yalnız oturuyordu. Çok güzel bir kızdı .  Gi\zü gökten daha gök 

i d i ;  saçı ırmak gibi dalgah idi ;  dişi  inci gibi idi .  Öyle güzeldi 

ki, eğer yeryüzünün halkı onu görse : Eyvah! ölüyoruz der 

ve ( tatlı ) süt (acı) kımız olurdu. 

Oğuz Kağan onu görünce aklı gitti. Yüreğine ateş dtişlü; 
unu sevdi, aldı. Onunla yattı ve dileğini al dı.  

(Kız) gebe kaldı.  Günler ve gecelerden sonra ( gözleri) 
parladı ve üç erkek çocuk doğurdu. Birincisine Gök a d ı ıı ı  
koydular; ikiııcisine Dağ a d ı n ı  koydular; üçüncüsüne Deniz 
adını koydular. 
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. 
Sonra Oğ�z Kağan büyük bir toy (ziyafet) verdi. Halka �m'. r ( verdı k ı . .. ) (Oğuz Kağan halkı )  çağırınca, ahali bir· ' '  ıne dan ışh .ve geldi. Oğuz Kağan kırk masa ve kırk sıra 

yaptırdı. Tur!u yemekler, türlü şaraplar, tatlılar ve kımızlar 
yedıler ve ıçtıler. Toydan sonra Oğuz Kağan beylere halka bir 
buyruk verdı ve : 

Ben sizlere oldum Kağan, 
Alalım yay ile kalkan, 
Nişan olsun bize buyan'", 
Bozkurt olsun '(bize) uran'" · 

Demir kargı olsun orman, 
Av yerinde yürüsün kulan, 
Daha deniz daha müren'" 
Güneş bayrak gök kurıka�'" 

dedi. Ondan sonra Oğuz Kağan dört yana emirler yolladı; 
tebliğler yazdı ve elçilere verip gönderdi. Bu tebliğlerde şöyle 
yazılmıştı : 

«Ben Uygurların kağanıyım ve yer yüzünün dört köşesinin 
kağanı olsam gerektir. Sizden itaat dilerim. Kim benim emir
lerime baş eğerse, hediyelerini kabul ederek, onu dost edini
rim. Kim baş eğmezse, gazaba gelirim; düşman sayarak, ona 
karşı asker çıkarır ve derhal baskın yapıp onu astırır ve yok 
ettiririm». 

Yine o zamanlarda sağ yanda Altun Kağan adında bir 
kağan vardı . Bu Altun Kağan Oğuz Kağan'a elçi gönderdi. Pek 
çok altın, gümüş takdim etti ve yakut taşlar alıp, pek çok 
cevahir yollayarak, bunları Oğuz Kağan'a saygı ile sundu. Ona 
itaat etti, iyi hediyelerle dostluk temin etti ve onunla dost 
oldu. 

Sol yanında Uruin adında bir kağan vardı. Bu kağanın 
askeri ve şehirleri pek çoktu. Bu Urum Kağan Oğuz Kağan'ın 
emrin� dinlemezdi. Onun arkasından gitmezdi. Ben onun sö
zünü tutmam diyerek emrine bakmadı. Oğuz Kağan gazaba 

( 1 )  Ugur. 
(2) Savaş bağırışı, narası. 
(3) Nehir. 
(4) Qadır. 
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k ·· · . . rümek istedi· bayrağını açarak, aske. gelere onun uzerıne yu • 

riyle ona karşı yürüdü. . 
Kırk gün sonra Buz Dağ adında bir dağın eteğin� geldi. 

Çadırını kurdurdu ve sessizce uyudu: T.
an ağarınca C?.guz 

.. 
K�: 

;;. • çadırına gu ..  neş gibi bir ışık gırdı . O ışıktan gok tuylu oan ın 
k B k t O" K ğ ' ve gök yeleli büyük bir erkek kurt çı tı. .

u W: 
. . . 

guz 
.
a 

.a
n a 

hitap etti ve : « Ey Oğuz, sen Uru� �erınc; :ı:urumek ıstıyor-

. O" z ben senin önünde yurumek ıstıyorum » dedı. stın, ey gu , 

Ondan sonra Oğuz Kağan çadırını dürdürdü ve gitti .  

Gördü ki.  askerin önünde g ö k  tüylü v e  g ö k  yeleli büyük bir 

erkek kurt yürümektedir ve kurdun ardı �ıra ordu gelmek-

tedir. 

Gök tüylü ve gök yeleli bu büyük erkek kurt birkaç 
gün sonra durdu. Oğuz Kağan da as�eri i�e d�;du. Burada İtP 
Müren adında bir deniz vardı. Bu İtıl Muren ın kenarında hır 
kara dağın önünde savaş başladı. Okla, kargı ile ve kılıçla vu
ruştular. Askerlerin arasında vuruşma çok oldu, halkın gö
nüllerinde kaygı çok oldu. Boğuşma ve vuruşma öyle yaman 
oldu ki, İtil Müren'in suyu zencefre gibi baştan başa kıpkır
mızı oldu. Oğuz Kağan yendi ve Urum Kağan kaçtı. Oğuz 
Kağan, Urum Kağan'ın hanlığını ve halkını aldı. Onun ordu
gahına pek çok cansız ve pek çok canlı ganimet düştü. 

Urum Kağan'ın bir kardeşi vardı. Adı Uruz Bey idi. Bu 
Uruz Bey oğlunu dağ başında, derin ırmak arasında iyi tah
kim edilmiş bir şehre yolladı ve şehri korumak gerek, sen 
şehri bizim için koru ve savaştan sonra bize gel dedi . 

Oğuz Kağan bu şehre yüıi.idü. Uruz Bey'in oğlu ona çok 
altın ve gümüş yolladı ve dedi k i : Ey (Oğuz Kağan) ,  sen be
nim k::ığanımsın; babam bana bu şehri verdi ve şehri korumak 
gerektir; sen de şehri benim için koru ve savaştan sonra gel 
dedi. Babam ( sana) kızdı ise, bu benim suçum mudur? Ben 
senin emrini yerine getirmeye hazırım. Bizim devletimiz se
nin  devletindir; bizim uruğumuz senin ağacının yemişinden
dir. Tanrı sana yer vermek lutfunda bulunmuş; ben sana ba
şımı ve devletimi veriyorum ; sana vergi veririm ve dostluk
tan çıkmam dedi. Oğuz Kağan yiğidin sözünü iyi gördü, se
vindi, güldü ve sen bana çok altın yollamışsın ve şehri iyi 
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korumuşsun dedi. Onun için ona Saklap adını koydu ve onun
la dost oldu. 

Sonra Oğuz Kağaıı. askerleriyle İtil adındaki ırmağa gel
di İtil büyük bir ırmaktır. Oğuz Kağan onu gördü ve : lıil'in 
suyunu nasıl geçeriz? dedi. 

Asker arasında iyi bir bey vardı. Onun adı Uluğ Ordu 
Bey idi. O akıllı ve . . .  bir erdi; gördü ki, bu yerde pek çok 
dal ve pek çok ağaç . . .  O ağaçlan. . .  kesti ve ağaçlara yattı, 
geçti .  Oğuz Kağan sevindi, güldü ve : Sen burada bey ol; se
nin adın Kıpçak Bey olsun dedi. 

Yine ilerlediler. Ondan sonra Oğuz Kağan yine gök tüylti 
ve gök yeleli erkek kurdu gördü. O kurt Oğuz Kağan'a : Şim
di, Oğuz, sen asker ile buradan yürüyerek, halkı ve beyleri 
götür; ben önden sana yol gösteririm dedi. 

Tan ağarınca, Oğuz Kağan gördü ki, erkek kurt askerin 
önünde yürümektedir; sevindi ve ilerledi. Oğuz Kağan her 
zaman bir alaca ata binerdi. O bu atı pek çok severdi. Yolda 
bu at gözden kaybolup kaçtı. Burada büyük bir dağ vardı. 
Üstünde don ve buz vardı. Onun başı soğuktan ap ak idi. 
Onun için adı Buz Dağ idi. oı;'llz Kağan'ın atı bu Buz Dağ'ın 
içine kaçtı, gitti. Oğuz Kağan bundan çok eziyet ve ıstırap 
çekti. Asker arasında bir kahraman bey vardı. Ne Tann'dan 
ne de şeytandan korkardı. Yürüyüşe ve soğuğa dayanıklı bir 
erdi. O bey dağlara girdi, yürüdü. Dokuz gün sonra atı Oğuz 
Kağan'a getirdi. Buz Dağ'da çok soğuk oldu!;'llndan, o bey 
kara sarılmıştı, bembeyazdı. Oğuz Kağan sevinçle gi;_1.dü ve : 
Sen buradaki beylere baş ol ve senin adın ebediyyen Karluk 
olsun dedi. Ona çok mücevher bağışladı ve ilerledi. 

Yolda büyük bir ev gördü. Bu evin duvarı altından, pen
cereleri gümü

-
şten ve çatısı demirdendi. Kapalı idi ve anahtar 

yoktu. Asker arasında pek becerikli bir adam vardı. Adı Tö
mürdü Kağul idi.  Ona buyurdu : Sen burada kal ve çatıyı aç, 
açtıktan sonra orduya gel. Bunun üzerine ona Kalaç (Katı 
aç ! )  adını koydu ve ilerledi. 

Yine bir gün gök tüylü ve gök yeleli erkek kurt durdu. 
Oğuz Kağan da durdu ve çadırını kurdurdu. Bu, tarlasız ve 
çorak bir yerdi. Buraya Çürçet diyorlardı. Büyiik bir yurt 
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idi ;  atları çok, öküzleri ve buzağıları çok, altın ve gümüşleri 

çok, cevahirleri çoktu. Burada Çürçet Kağan ve onun halkı 

Oğuz Kağan'a karşı geldiler. Vuruşma ve çarpışma başladı. 

Oklarla, kılıçlarla vuruştular. Oğuz Kağan y.endi , Çürçet Ka. 

ğa.n'ı mağlup etti, öldürdü; başını kestı ve Çurçet halkını ken

disine tabi kıldı. Vuruşmadan sonra Oğuz Kağan'ın askerle

rine, maiyetine ve halkına öyle büyük bir 
.. 
ganimet düştü ki, 

yüklemek ve götürmek için at, katır ve okuz geld'.. Oğuz Ka. 

ğan'ın askeri arasında tecrübel i ve gayet becerıklı  bır adam 

vardı. Onun adı Barmaklığ Çosun Bi l ig idi. Bu becerikli usta, 
bir araba yaptı. Arabaya cansız gan imetleri yükledi .  Arabanın 

ön tarafına canlı ganinıetleri koydu. Onlar çektiler, gittiler. 

Oğuz Kağan'ın maiyeti ve halkı, ·hepsi bunu gördü ve şaşırdı . 

Onlar da araba yaptılar. 'B unlar arabayı çekerken ( durma. 

dan ) : Kanga; kanga; diye bağınyorlardı. Onun için onlara 
Kanga adını koydular. Oğuz Kağan arabaları gördü, güldü 
ve : Kanga kanga ile cansızı canlı yürütsün; sizin adınız Kan

galuğ olsun ve (bunu araba gösters i n ?) dedi, gitti.  

Ondan sonra yine bu gök tüylü ve gök yeleli erke k  kurtla 
Hint, Tangut ve Suriye taraflarına yürüdü. Pek çok vuruşma
dan ve pek çok çarpışmadan sonra onları aldı ve kendi yur
duna kattı, onları yendi ve kendisine tabi kıldı. 

Yine söylenmeden .kalmasın ve belli olsun ki,  cenupta 
Barkan denilen bir yer vardır, çok zengin bir yurttur ve çok 
sıcak bir yerdir. Burada çok av ve çok kuş vardır. Altını, gü
müşü ve cevahiri çoktur. Halkının çehresi kapkaradır. Bu 
yerin kağanı Masar adında bir ·kağandı. Oğuz Kağan onun 
üzerine yüıiidü. Çok yaman bir vuruşma oldu. Oğuz Kağan 
yendi, Masar Kağan kaçtı. Oğuz, onu hükmü al t ına aldı, yur
du nu ele geçirdi, gitti .  Onun dostları çok sevindiler, düşman
ları çok üzüldüler. Oğuz Kağan yendi. Sayısız eşya, at aldı 
ve yurduna, evine doğru yola koyuldu, gitti . 

, 
Yine söylenmeden kalmasın ve belli olsun ki ,  Oğuz Ka· 

ğan ın yanında ak sakallı, kır saçlı, uzun tecrübeli b i r  ihtiyar 

�a
.
rdı. O, anlayışlı ve asil bir  adamdı. Oğuz Kağan'ın nazın 

ıdı. Adı Uluğ Türük111 idi. Günlerden bir gün uykuda bir altın 
yay ve üç .gümüş ok gördü. Bu altın yay gün doğuşundan ta 

(1) Ulu Türk. 
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gün batışına kadar ulaşmıştı ve üç gümüş ok da ş imale doğru 
gıdıyordu. Uykud

.
an uyanınca düşte gördüğünü Oğuz Kağan'a 

�n�aıt ı ve dedı kı : Ey kağanım , senin ömrün hoş olsun; ey 
kaganım, hayatın hoş olsun. Gök T·anrı düşümde verdiğini 
hakıkate çıka:·sın. Tanrı bütün dünyayı senin uğruna bağış
lasın! 

Oğuz Kağan, Uluğ Türük'ün sözünü beğendi; onun öğü
dünü dinledi ve öğüdüne göre yaptı. Ondan sonra sabah olun
ca büyük ve küçük oğullarını çağırttı ve : Benim gönlüm 
avlanmak istiyor. İhtiyar olduğum için benim artık cesaretim 
yoktur; Gün, Ay ve Yıldız, doğu tarafına sizler gidin; Gök, 
Dağ ve Deniz, sizler de batı tarafına gidin dedi. 

Ondan sonra üçü doğu tarafına, üçü de batı tarafına git
tiler. 

Gün, Ay ve Yıldız çok av ve kuş avladıktan sonra yolda 
bir altın yay buldular, onu aldılar ve babalarına verdiler. Oğuz 
Kağan sevindi, güldü, yayı üçe böldü ve : Ey büyük (oğulla
rım ) .  yay sizlerin olsun; yay gibi okları göğe kadar atın dedi . 

Gök, Dağ ve Deniz çok av ve çok kuş avladıktan sonra, 
yolda üç gümüş ok buldular; aldılar ve babalarına verdiler. 
Oğuz Kağan sevindi, güldü, oklan üçe üleştirdi ve : Ey küçük 
(oğullarım) .  oklar sizlerin olsun. Yay oku attı ; sizler de ok 
gibi olun dedi. 

Ondan sonra Oğuz Kağan büyük kurultay topladı, maiye· 
tin i ve halkını çağırttı. Onlar geldiler ve müşavere ettiler. 
Oğuz Kağan büyük ordugah . . .  Sağ yanına kırk kulaç direk 
d ik tirdi ; üstüne bir altın tavuk koydu; altına bir ak koyun 
bağladı. Sol yanına kırk kulaç direk diktirdi, üstüne bir gü
müş tavuk koydu; dibine bir kara koyun bağladı. Sağ yanda 
Bozoklar oturdu; sol yanda Üç Oklar oturdu. Kırk gün , kırk 
gece yediler, içtiler ve sevindiler. 

Sonra Oğuz Kağan oğullarına yurdunu üleştirip v.::rdi ve : 
Ey oğullarım , ben çok aştım; çok vuruşmalar gördüm; 

çok kargı ve çok ok attım; atla çok yürüdüm ; düşmanları ağ
lattım; dostlarımı güldürdüm. Ben Gök Tanrıya (borcumu) 
ödedim .  Şimdi yurdumu size veriyorum dedi. . . 

(W. Bang-Reşid Rahmeti Arat) 
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b) İslami Rivayet : 

( Oğuz'un soyu, doğuşu, Müslüman olması, evlenmesi ve 

savaşa hazırlanması) 
Türk tarihçileri ve dili çabuk raviler şöyle anlatırlar : 

Nuh Peygamber A.S. yeryüzün� oğu:lan ar�sında 
.
böfüştü'.. 

düğü zaman büyük oğlu Yafes e dogu ıllerı ıle Turkıstan ı 
ve çevresini verdi. Yafes, Türkler' in deyişine göre Olcay Han 

diye lakap alır. O, göçebe olarak yaşıyordu. Yaylak ve kışlağı 

Türkistan'da olup yaz aylarını İpanç şehri yakınlarındaki Or

tak ve Kürtak'da, kışları d a  aynı yörelerdek i  ( Karakuruın 

diye meşhur olan) Karakurum'daki Borsuk adlı yerde geçi

riyordu. Burada iki şehir vardı : Birisi Talas, birisi  Karı Say. 
ram ki bu son şehrin çok büyük kırk kapısı vardı. ( Bugün 

orada Müslüman Türkler yaşıyorlar. Kunçı'nın memleketine 

yakındır ve Kaydu'ya aittir.) Olcay Hfın'ın payitahtı bu yerde 

idi .  Onun Dhib Yavku Han adında bir oğlu oldu. Dhib'in ma

nası taht ve makam, Yavku ise halkın önderi demektir. O 
büyük ve tanınmış bir padişahtı. Dört muteber ve şöhretli 

oğlu vardı : Kara-Han, Or-Han, Kür-Han ve Küz-Han. Kar::ı 

Han veliaht olduğundan babasının yerine geçip padişah oldu. 

Onun çok talihli ve padişahlığa layık bir oğlu dünyaya geldi. 

Üç gün ve üç gece anasının sütünü emmedi. Anası artık onun 

hayatından ümidini kesmiş, kederli ve endişeli idi. Bir gece 

rüyasında oğlunun kendisine bir şeyler söylediğini gördü : 
" E.ger sütünü emmemi istiyorsan biricik Tanrı'yı ikrar \'e iti· �af e t ;  üzerine olan hakkını olduğu gibi fark bil.» Kadın üç 
gece bu hftli rüyasında gördü. Bu kavim kafir dininde olduğu 
için kadın meseleyi onlara anlatamadı. Kocasından gizli ola
rak Tanrı'ya iman e l t i .  Elini göğe kaldırıp dua etti ve dedi 
ki : «Ey Tanrı'm, bari ben biçaren in  sütünü, bu çocukcağızın 
zevkine uydurup tatlı kı l» .  Oğuz o anda anasının göğsüne ya
pışıp emmeye başladı . Bir yıl geçince babası onda olgunluk 
ve ::ısalet belirtileri gördü. Onun temizlik ve güzelliğinden 
hayrette kaldı ve dedi ki : • Bizim kavim ve unığumuzda bun
dan daha güzel bir çocuk dünyaya gelmemiştir». Çocuk bir 
yıl sonra aynı İsa Peygamber'inki gibi dili açılıp konuşmaya 
başladı ve «ben bir otagda doğduğum için adımı Oğuz koy
mak gerekir» dedi. Oğuz çocukluğunda ve büyüme çağında, 
ergin olunc::ıva kadar daima Tanrı'vı anıp ona şükrederd i .  Her 
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fıı satta ister uykuda, ister uyanık halde ı T 
• , yara ıcı anrı yı mu-hakkak anardı . Ona Tann'nın nurlu feyzi erişti. Her türlü 

bılım ve. h�nerde, ok atm?.d-ı. , kargı kullanmada, kılıç çalma.· 
da ve bılgı hususunda iilerne ün olacak şek'ld ı· .. . ı e ge ışme gos-
terdı . Babası ona amcası Küz-Han'ın kızıru n· l d o· . . ışan a ı .  ı;uz h ıdu_ıı ev

_
e getırdı. Onu Tann'ya imana çağırdı. Kız kabul et-

medı; Ogıız da ona yaklaşmaktan kaçındı. Babası oğlunun 
bu kıza yuz vermediğini göıiince, diğer kardeşi Kür-Han'ın k ızını. ona istedi. Oğuz ondan da aynı şeyi istedi. Kız çekindi ve «eger benı bu hususta zorlarsan meseleyi babana anlatı
rım, sonra o seni öldürür• dedi. Oğuz da aralarındaki münasebeti kesti.

. 
K

.
ara Han Oğuz'un her iki kızdan nefret ettiğini 

anlayınca kuçuk kardeşi Or-Han'ın kızını istedi. Tesadüfen bu 
kız, bir gün kendi cariyeleri ile su kenarında gezip seyr et
mekte i�i .

. . 
Cariyeler suda çamaşır yıkıyorlardı. Oğuz da bir 

avdan donuyordu. Konuşmaya başladılar, Oğuz ona maksadı
nı anlattı : « Eğer dediklerime uyar, onları kabul edersen seni 
zevceliğe kabul ederim,  aksi takdirde öteki gelinler gibl sen
den de kaçınır, uzaklaşıp ayrılırım» .  Kız şöyle dedi. •Ben sen
den bir parçayım; her ne emredersen ona baş eğer, itaat ede
rim .  Nerede senin kalkan ( küpen) bulunuyorsa orası bana 
kulak, nerede (saçlarını tutturan) çember varsa orası bana 
başdm>. Oğuz bu kızı eve getirdi, ona yakınlaştı; onu çok se
viyordu. Kadın da aynı şekilde ona bağlılığını ve sevgisini 
gösteriyordu. Oğuz önceki iki geline yüz çevirmekte devam 
ediyordu. Bir gün Oğuz bütün yakınları ve dostlan ile ava git· 
mişti. Babası kafir Kara-Han bu arada bir toy tertip etti. O, 
Oğuz'un eşleri olan her üç gelinine kase tuttu ve yemek sıra
sında bir ara •evvelki iki gelin, sonraki geline nisbetle daha 
temiz, daha güzel ve daha üstün oldukları halde Oğuz niçin 
onu daha çok seviyor; bunun sebebi nedir?• dedi. Bu iki 
gel in  içlerini dökmek için böyle bir fırsat bekliyordu ve şim· 
di tam sırası olduğunu gördüler. Kinle ve düşmanlıkla dediler 
ki : •Oğuz bizi tek bir Tanrı'ya inanıp ona ibadete davet etti. 
Biz böyle bir Tanrı tanımıyoruz dedik. O buna kızarak bizden 
uzaklaştı. Bu gelin onun emrine uydu. Böylece ona şefkat 
ve sevgi gösterdi .  Şimdi bu karı-koca yeni dini tutmuşlardır; 
atalarının dinini inkar edip ona yüz çevirmişlerdir». Kara-Han 
bunu o gelinden sordu, kız inkar etti. Kara-Han öfkelendi ve 
kinle doldu. Hemen o zaman kardeşlerini ve akrabalarını top-



!ayıp onlara dedi ki : «Oğlum . 
0.

ğuz 
_
çoc�kl�ğunda me� 'ud, ta

lihli ve pactişaJılığa istidatlı ıdı . Şımdı ışıtıyorum kı, kendi 

dininden dönmüş ve başka bir Tanrı seçmiş, bir çocuğun bi

ze ve mabudumuza ihanet edip onu küçümsemesi rezaletine 

nasıl katlanabiliriz ? ,, Kengeş ederek Oğuz'u öldürmeye karar 

verdiler. Onu ezecek asker ve kuvvet topladılar. Oğuz'a karşı 

sevgi ve şefkat hissi ile dolu olan küçük zevcesi bu h�beri 

duyunca, komşulardan bir kadını kocası Oğuz'a haber ver

mek için gönderdi. Oğuz da savaşa hazırlandı. 

(Reşidüddin, Camiü't Tevarlh, C. il, (Tarih-i Oğuzan ve 

Türkan ) ,  Zeki Velidi Togan, Oğuz Destanı, 1 972.) 
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MANAS DESTANI 

Manasıın Tuuganı ( Kırgızca Metin) 

Ceti Tördün başında 
Cetkilen tuugan Böyön Kan 
Böyön Kandın balası 
Katrattuu tuugan Cakıp Kan 

5 Kara Kandın balası 
Kayraıtuu tuugan Cakıp Kan 
Çungar uya üstündö 
Almatının oosında 
Cerdep catkan Cakıp Kan 

10 Keçe Aydar Kandın kısı Çıınçı 
Afgan eken Cakıp Kan 
«Oşu Çıınçını alganı 
Men cıttap bala öppödüm 
Bu Çıınçı caygan çaçın tarabayt 

15 Kudayga tooba dep tipti meni karabayt 
Belin bekem buubadı 
Bu Çıınçı erkek bala tuubadı 
Bu Çıınçını algam 
Cayı kışı on tört çıl 

20 Bu mazarduu cerge sıdırbayt 
Bu almaluu cerge oonabayt 
Bu araşanduu cerge tünüböyt 
E Kuday Taala car bolso 
Çıınçırun kursagına 

25 Erkek bala bar bolso 
Bu belin bekem buudursam 
Bu Çıınçıdan erkek bala tuudursam! 
Noktoluu ötük kök köpüç 
Noygutluu buzup cegendey 



30 Kuş baş cer kök çapan 
65 Manashn kaban mık.tap uguldu Kokonduu buzup cegendey 

Manas emi küülödü Coor eşek tefl.k tam 
Manas beşikte catıp sölödü : Sarttı buzup cegendey 
•Ak sakal ateke Cakıp Kan Çlrl tokum kuu nayza 
Busurman colun açamın 

35 Kazaktı buzup cegendey 70 Kapırdın malın çaçamın Sugalagın koybogon 
Kapırga ketet kılamın Surap için toybogon 
Busurman colın açamın Kırgıstı buzup cegendey». 
Cakıp Kan oşu keptl ukk:ında Eml belge sadak buudurdu 
Ala baş corgo çaar at 

40 Cakıp Kan Çunçıday katından 
75 Alıp kellp tokuttu 

Em erkek bala tuudurdu 
Cakacı altın cenge ces 

Emi erkek bala karasa Ak kürööke torgoy kös 
Apak eti çüştüdey Altındın şerln captırgan 
Ustunkansöögü mlstidey Kümüştün şerln töktürgön 

45 Ak bos biye soydurdu 80 Badananı kllgen son 
Cakıp Kan tuugan halasının Bu Cakıp Kan çıkırdı : 
Tört payganıbar kocogo «Baydın uulu Bakay Kan, 
Atın «Manas• koydurdu; Beri kelçi kaşıma! 
Tört paygambar kınadı Kep aytamın başıma 

50 Paygambar balam sınadı 85 Menin Manas kulunum, 
Ccrkenden kelgen ceti elçi Atanamın cortum deyt 
Centegin mıktap cep ketti Alıska sapar haram deyt 
Manas celmogus çıgat dep ketti Medlnenl sıdınp 
Kıtaydan kelgen kırk elçi .Çong Bukardı kıdınp 

55 Kaynasın mıktan cen ketti ' 90 It-keçüüden keçem deyt 
Manas Kıtaydı kırat dep ketti Beş-Terekten ötöm deyt 
Nogoydon kelgen on elçi Beçindegi Kongur Bay 
Olturup etin cep ketti Banp uruş salam deyt 
Manas oyron çıgat dep ketti Ak tengge buldu açam deyt 

60 Bu baybiçe Çıırıçı 95 Kalmaktın malın çaçam deyt 
Manastı sır beşikke böl ödü. Uzun-bulak aşanı deyt 
Manastı Kıdır cölödü, Kehes-bulak tüşöm deyt 
Manas kabak cerden buguldu, Şemay minen Kızıl yar 
Kapır minen busurman Ortosunda kır-keçüll 
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100 Oşondon keçip agam deyi 
Beş-Terekten ötöm deyt 
Kambulungdu basam deyi 
Almatını aşam deyi 
Eşikti menen Türgöndö 

105 Engkeyip ötüp çıgam deyi 
Kopolunu keçem deyi 
Tor-aygırdı aşam deyi 
Sarı-Kaykan basanı deyt 
Temirdlkti aşam deyt 

1 10 Medine çöldüü sıdınp 
Oşu Keng ileni kıdırıp 
Çong Bauranın boyunda 
Altı künü yatanı deyi 
At sergetip ötöm deyt 

1 1 5 Keng ileni keme minen keçem deyi 
Keng Kukanı tegerene ötöm deyt 
Koyonun şeerin basanı deyi 
Korguştan tuura ötöm deyt 
Oşu Manas balama 

1 20 Kazan aşıp ot çagıp 
Canına coldaş bolsongçu Bakay 
Körbögönün körsötüp Bakay 
Kötünön blrge cürcöngçu Bakay 
Bilbegenin bilgisip Bakay 

1 25 Birge cortup cürsöngçü Bakay 
Adam ata oobo ene 
Tuugan cerin bilçi cdeng 
Ong cagına Oysu) Ata buka etken Bakay 
Sol cagma Koco Kıdır duka etken B:ıkay 

130 Babcdin başında Bakay 
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Koco Kıdır kaşında Bakay 
Oşu Manas balamdın Bakay 
Arbayıp adam bolgondo Bakay 
At calındı tartıp mingende Bakay 

1 35 Erbecip adam bolgondo Bakay 
Egine sakal çıkkanda Bakay 
Minerlne at tapçı Bakay 
Kicerine ton tapçı Bakay 
At başınday Kurandı Bakay 

140 Koy başınday Klteptl Bakay 
Kıcamat colun turuşup Bakay 
Cılkı içinde bos bolçu Bakay 

Manas minen kıcamattık dos bolçu Bakay!•  
Baydın balası bu Bakay aytat : 

145 •Makıl bolot cöp bolot Cakıp 
Attanalı cortolu Cakıp 
Busurman colun açalı Cakıp 
Beçlndin colun basalı Cakıp 
Kuday herse çapalı Cakıp! • 

150 Botoday közün caynatkan 
Şakarday için kaynatkan 
Cakıp uulu caş Manas 
Canggıs onggon er Manas 
On çaşında ok atkan 

1 55 On törtünö çıkkanda 
Ordo çaykap kan bolgon 
Altmış aygır cüs lrunan 
Aydap cedi Kokandan 
Seksen bayta! mlng kımkap 

160 Cetkişip aldı Bukardan 
Kaşkardagı Kıtaydı 
Turpan aydap çıgardı 
Turpandagı Kıtaydı 

164 Askı aydap tlişürdü 

(W. Radloff, Probcn der Volkslitteratur der Nordlichen 
Türkischen Stiiınıne. Sı .  Pcl..:rsburg, 1 885, ı.v. 2, s. 16). 
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Manas'ın Doğuşu 

BUGÜNKÜ TÜRKÇESİ 

Yedi Törün başında 
Yetkin doğan Boyun Han 
Boyun Han'ın balası 
Gayretli doğan Kara Han 

5 Kara Han'ın balası 
Gayretli doğan Yakup Han 
Çungar-uya üstünde 
Almau'nın ağzında 
Yerleşip oturan Yakup Han 

10 Atadan Aydar Han'm kızı Çıınçı'yı 
Almış idi Yakup Han, 
«Şu Çıırıçı'yı alalı 
Ben bir tek bala öpmedim. 
Bu Çnnçı dağınık saçını hiç taramıyor 

1 5  Hüda'ya tövbe edip bana iyi bakınıyor 
Bu işe hiç kuvvetle sanlmadı 
Bu Çıınçı erkek bala doğurmadı 
Bu Çunçı'yı alalı 
Yazı kışı on dört yıl 

20 Bir evliya türbesine varmıyor 
Bir elmalı yerde oynamıyor 
Bir ulupınardan kalmıyor 
Ah Tann Teala yar olsa 
Çıınçı'nın kamında 

25 Bir erkek bala var olsa 
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Ben bu işe onu kuvvetle sanltsam? 
Bu .Çıırıçı'ya bir erkek bala doğurtsam 
Nakışlı çizme gök pabuç 
Noygutlu'yu bozup bir yense 

30 Kuş başlı eyer gök çapan 
Hokandlı'yı bozup bir yense 
Yaralı eşekli delik damlı 
Sart'ı bozup bir yense 
Çürük eyerli boz süngülü 

35 Kazak'ı bozup bir yense 
Oburluğu bırakmayan 
Oburca yeyip doymayan 
Kırgız'ı bozup bir yense! •  
Şimdi bele sadak bağladı. 

40 Y akup Han Çıınçı gibi hatundan 
Sonra bir erkek bala doğurttu. 
Şimdi erkek balaya bir baksa 
Apak eti gümüş gibi 
Ustukan kemiği bakır gibi 

45 Ak boz biye kestirdi 
Yakup Han doğan halasının 
Dört peygamber Koca'ya 
Adını •Manas• koydurdu. 
Dört peygamber ona elbiseler kuşadı 

�':: Dört peygamber balayı imtihan edip sınadı 
Yarkent'ten gelen yedi elçi 
Yentekiyi yeterince yeyip gitti. 
Manas celmağuz yeyip gitti. 
Kıtay' dan gelen kırk elçi 

55 Kaynayı yeterince yeyip gitti; 
Manas Kıtay'ı yıkar deyip gitti. 
Nogay'dan gelen on elçi 
Oturup etini yeyip gitti 
Manas çok kudretli deyip gitti 

60 Bu baybiÇe Çıınçı 
Manas'ı altın beşikte beledi 
Manas'ı Hıdır bekledi 
Manas beşiğinden doğruldu 
Kafir ile Müslümana 
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65 Manas'ın bu işi hemen duyuruldu. 
Manas hem gülüyordu 
Hem de beşikte yatıp söylüyordu : 
«Ak sakal atam Yakup Han 
Müslümanın yolunu açacağım 

70 Kafirin malını dağıtacağım 
Kafire sefere çıkacağım 
Müslümana yardıma koşacağım» 
Yakup Han bu sözü duyunca 
Ala baş yörük çakır atı 

75 Alıp gelip eyerlettl 
Yakası altın yeni bakır 
Ak küregi turgay gözlü 
Altından süslü yaptırdığı 
Gümüşten süslü döktürdüğü 

80 Badanasını giydik:� .. �.:; ... _ 

Bu Yakup Han çağırdı : 
«Bay'ın oğlu Bakay Han 
Beri gel hele karşıma 
Söz söyleyeyim başımla 

85 Benim Manas kulunum 
Atlanıp yola gideyim diyor 
Uzaklara sefer edeyim diyor 
Medineyi ekerek 
Çong Buhara'yı gezerek 

90 İt-kcçü'den geçeyim diyor 
Bcş-Tcrek'ten aşayım diyor 
Pckin'deki Kongur Bay 
Varıp •.ınunla savaş:ıyım divnr 
Ak akçalarını alayım diyor 

95 Kalmuk'un malını saçayım diyor 
Uzun-bulak'ı aşayım diyor 
Kcbes-bulak'a konayım diyor 
Semay ile Kızıl yar 
Ortasında Kır-keçü 
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100 Ordan geçip gideyim diyor 
Bcş-Terek'tcn aşa)�m diyor 
Kumbulungu basa�m diyor 
Almatı'� aşayım diyor 
Eşikli ile Türgen'i 

!05 En çabuk şekilde aşıp gideyim diyor 
Kopolu'yu geçeyim diyor 
Tor-aygır'ı aşayım diyor 
Sarı-Kaykan'ı basayım diyor 
Temirlikli'yi aşayım diyor 

1 1  O Medine çölünü ekerek 
Şu Keng ile'yi gezerek 
Çong-Buura'nın boyunda 
Altı gün eğleneyim diyor 
At besleyip göçeyim diyor 

1 1 5 Keng ile'yi gemi ile geçeyim diyor 
Keng Kulca'yı dolaşarak aşayım diyor 
Koyon'un ordasmı basayım diyor 
Korguş'tan doğruca aşayım diyor 
Şu Manas balama 

1 20 Kazan taşıyıp ateş yakıp 
Yanına yoldaş olsan Bakay 
Görmediğini gösterip Bakay 
Ardı sıra yürüsen Bakay 
Bilmediğimi bildirip Bakay 

1 25 Birlikte dolaşıp gezsen Bakay 
Adem Ata'yı Havva Ana'yı 
Doğduğu vatanını bilici eyle 
Sağ yanına Oysu! Ata muska eden Bakay 
Sol yanına Koca Hıdır dua eden Bakay 

130 Babcdin başında Bakay 
Koca Hıdır karşında Bakay 
Şu Manas balama Bakay 
Erlcşip adam olanda Bakay 
At sırtına bindiğinde Bakay 
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135 Erleşlp adam olanda Bakay 
Eğnine sakal çıkanda Bakay 
Eyerine at bul Bakay 
Bedenine çul bul Bakay 
At b8fl gibi Kur'an'ı Bakay 

140 Koy başı gibi Kltab'ı Bakay 
Kıyamet yolunda birleşip Bakay 
Yılkı içinde boz ol Bakay 
Manas ile kıyamadık dost ol Bakay• 
Bay'ın balası bu Bakay söyledi : 

145 •Münasiptir uygundur Yakup 
Adanalım gidelim Yakup 
Müslümanın yolunu açalım Yakup 
Pekln'in yolunu basalım Yakup 
Hüda izin verirse çapalım Yakup!» 

1 5 0  Bota gibi gözünü oynatan 
Şimşek gibi içini kıvılcımlatan 
Yakup oğlu genç Manas 
Yıldınmlaşan er Manas 
On yaşında ok atmış 

1 55 On dördüne gelince 
Orda basıp han olmuş 
Altmış aygır yüz kunan 
Gönderildi Hokand'dan 
Seksen bayta) bin ipekli 

160 Gidip aldı Buhara'dan 
Kaşgar'daki Kıtay'ı 
Turfan'a doğru sürdü 
Turfan'daki Kıtay'ı 

164 Aksu'ya doğru sürdü 
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Cenglznime 

Cengiz Han'ın en eski cedlerinden biri Oğuz Han'dır. Cen
giz, Oğuz'un dördüncü oğlu Gök Han'ın soyundandır. Aynı 
destana göre Oğuz'un babası Bakır Han'dır. Onun da babası 
Ebulca Han'dır ki destana göre Ebulca, NCıh'un oğlu Ya
fes'dir. 

Cengiz'in anne tarafından ataları ise Altın Han'a ulaşır. 
Bu Altın Han, Akdeniz'de Malta denilen şerurde otururdu. 
Altın Han'ın hatunu Kerlevüç'dü. Hanın bu hatundan çok 
güzel bir kızı olmuştu. Bu kız öyle güzeldi ki gülerek baktı
ğında kuru dallar yapraklanır; çorak bir yere baksa orada ot
lar biterdi. Kıza Ülemelik adını koydular ve onu hiç kimseye 
hatta aya ve güneşe göstermediler. Kırk kulaç yüksekliğinde 
bir taş saray yaptırıp kızı oraya koydular. Sarayın her yanı 
kapalıydı; kız ne ayı ne de güneşi görüyordu. Yanında Ordu 
Han adındaki dayısı vardı. 

Kız bir gün dayısına : •Bu saraydan başka dünya yok 
mudur?» dedi. Dayısı : •Dünya dışarıdadır ve dünyayı gü
neşle ay aydınlatır» gibi bir cevap verdi. 

Merak eden Ülemelik, bir gün pencereyi açarak güneşe 
baktı. O anda hem bayıldı hem güneşten hamile oldu. 

Altın Hi\n'la hatunu bu halden utandılar. Kızlarının ya
nına kırk kız daha verip bir altın gemiye bindirdiler ve de
nize saldılar. 

O tarihte Oğuz Hi\n'm soyundan Tumavul Mergen adlı 
bir kahraman avlanmaya çıkmıştı. Yanında Şıba Sokur deni
lir bir Türkmen bekçisi vardı. Bu adamın alnında bir tek 
gözü vardı ki çok uzaklan görürdü. Şıba Sokur, Mergen'e : 
•Çok uzaklarda bir şey var. Bu bir altın gemidir. Sen gemiye 
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bir  ok at, içinde ne varsa senin, dışında ne varsa benim ol

s u n ,,  dedi. Ertesi gün gemi yakına geldi. Tumavul Mergen ,  

bu gemiye ok attı. Gemi·nin içerisinde bir  güzel kız  buldular ki 
Ülemel ik'ti. Mergen bu kızı aldı. 

Gün ışığından gebe kalan Oiemelik, önce bir erkek ço
cuk doğurdu. Adına Dubun Bayan dediler. Sonra, Tumavul 
J\frrgen'in de ondan iki oğlan çocuğu oldu. Adlarını Bilgüdey 
ve Büdenedey koydular. 

Dubun Bayan büyüyünce ona bir kız aldılar. Adı Alan
guva'ydı. Dubun'un bu kızdan önce üç erkek çocuğu oldu. 
Fakat Dubun öldükten sonra bir nur hüzmesi olup yine dün
yaya geldi; Alanguva'yı yine hamile bıraktı ve bir bozkurt 
şekline girerek çıkıp gitti. 

İste Alanguva'nın ışık haline gelip kurt şeklinde uzak
laşan kocasından edindiği bu son çocuk Cengiz'di. Baskı gö
ren Alanguva, kocasının ruhu için : « Gün ışığı olup in iyor; 
kurt olup çık1yor» diyordu. 

O zaman Kıpçak Kara Beğ, Türkmen Beğ, Uraduç Beğ 
adında üç beğ, Alanguva'dan gizli ,  onun çadırını bekler. Tan 
ağarırken gökten parlak bir nur indiğini gördüler. Aynı ışık, 
çadırdan, yılkı yeleli bir bozkurt halinde çıkıp gitti. 

Fakat kardeşleri Cengiz'i tanımak istemedi; onun nur
dan doğduğuna ve kendi kardeşleri olduğuna inanmadılar. 
Annelerine : «Kocasız kadın gebe olur mu? Sakalun denilen 
hayvan mısın ki su içip gebe ·kalasın? Mani denilen kuş mu
sun ki  güneş sıcağından gebe olasın? Kavun karpuz musun ki 
kocasız çekirdeklerin ola ? gibi, ağır sözler söylediler. Fakat 
bu iftira, nurdan doğan çocuğu halkın gözünden düşürmedi. 
Aksine, Cengiz'i herkes daha çok sevdi. Işıktan ve bozkurttan 
olan Cengiz, _kardeşlerinin elinden kurtulmak için kaçmak 
zon.ında kaldı, Kürlen dağına çıktı. 

O zaman Türk boyları temsilci gönderdiler. Temsilciler 
arayıp onu buldular ve Cengiz'i kendilerine han yaptılar : 
Altı Boy'un beğleri toplandılar. Alanguva'dan Cengiz'in yerini 
öğrendiler. 

Boz atlı, ak urbalı, altın kalpaklı ve altın sadaklı Cebrail 
gibi görklü (güzel ) Cengiz'i tanıdılar. Dokuz Boyd�n gelen 
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on adam, Cccngiz'i buldukl arı ;çin •t.larını azad edip salıvcr

<lilcr. 

Cengiz Ha�, kendisi ni arayan beğlerin her birine, ayn ay
rı damga verdı, kuş verdi, ağaç ve uran verdi•'" 

Buduncaroğlu Kıyat'a : « Senin ağac'ın çam, kuş'un sun
gur, uran'ın arucan ve damga'n palan olsun!• buyurdu. 

Kongratoğlu Seng\e'ye : • Senin ağac'ın elma, kuş'un şa
hin, uran'ın kongrat, damga'n da ay olsun ! »  dedi. 

Sonra Cengiz, çok çalıştı. Çok ·büyük devlet kurdu. Bu 
devleti çocukları arasında bölerek bu dünyadan ayrıl dı . 

(N .  Sami Banar\ • ,  Resimli Türk Edebiyat Tarlhi'nden) 

( 1) Uran : Savaş parolası. 
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BAYKAN 

Destan'*' 

Bu yıl kıştan keçüp bizüm yazumuz 
Çağır bülbül güle yetmez nazumuz 
Tüşüp can kaydına itdük özimüz 
Çü Kars ö6ğin alup Kağan-ı Tatar 

Olar kusa vurur haçan sur çalar 
Kopar yevm-i kıyam yürğ(ii )müz çalar 
Yol dilerler şehrin içre geçeler 
Han buyurup hamu kes oh atar 

Kalaılga bedene olar daş vurur 
Zafer bulmaz kapuğ önglinde durur 
Laçııı yuvasına yılanlar yöriir 
Bala aviizesl semam dutar 

Çok iltimas kıldı Han'a o Ahsağ 
Kalaılğızı teslim eyleng der yohsağ 
Ulunguz kırılur kiçinglz tutsağ 
Olur leşkerlme derim şehri çatar 

Kalana güvenüp reddeyledi Han 
Dedük yurt uğruna feda baş ü can 
Bu haber mel'fına yettiigi zaman 
Leşkerni yırlattı kapunga batar 

(•) Timur'un Kars'ı yakup yıkması ile ilgili olan bu destan 1 3�6 yı
lındaki hadiseleri dile getirmektedir. Söyleniş ve yazıya geçiriliş 
tarihi en geç IS'inci asır başları olabilir. 

1 12 

Terkinde �r kala kapusun 
Zuluınkarlar yıhdı şehrin kapusın 
Batırdılar saray eyvan napusun 
Tilki taş yohdu tofrağa katar 
Zulwnda tay olmaz Flravn ü Cengiz 
Ahsağ'a toplayup bir derya dengız 
Misal bedkar leşkerle gene Cengiz 
Hayıf iıniratnı Çağanı satar 
İşümüz kalıptı uca Taıigrı'ya 
Baykan eydür günüm yetdt songraya 
Devrüsünde yatırdılar kaılgnya 
Zalım Tatar hamu fidanı çatar 

(F. Kırzıoğlu , Karslı Eski bir Aşıkımıı) 
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SEYYAH KORKUT 

Kazan Kibl 

Gazgurt tagdm öı1ğür taşnı yugarlatdı 
Salur Kazan utrü banp karbap tutdı 
İt Becene körüp anı isi k.ltdi 
Alplar bigler kören bar mu Kazan ldbl 

Bir kazaılğa kırk bir atnıng etin saldı 
Ol kazannı sol ilik! birlen aldı 
Sag iliki birlen ilge üleştürdi 
Alplar bigler kören bar mu Kazan kibl 

Kök asmandm inip keldi tinli yılan 
Her adenuıi yııtar irdi körgen zaman 
Salur Kazan başın keseli bermey aman 
Alplar bigler !<ören h:>;r ;-.ıu Kazan klbi 

Otuz kırk rn.u1g leşker birlen Kazan banp 
İt Becene illerini keldi kırıp 
Bir neçesl kutuldılar köp yalbanp 
Alplar bigler kören bar mu Kazan klbl 

Türk ü Türkmen Arab Acem ralyetler 
Kazan kıldı müsülmanga terbiyetler 
Kafirlernl kırdı uşal köp fursatlar 
Alplar bigler kören bar mu Kazan kibl 
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Andın hüner köterdiler barça ulı 
Ba 'zılarga orun herdi saglı sollı 
Blzge boldı kamug lllng orn• diDgll 
ı\lplar bigler kören bar mu Kazan klbl 

Seyyah Korkut ular boldung imdi bilgi! 
Ol Kazan'mg devletine dua kılgı} 
Karvan kildi köp kiç k?ldıng yolga klrgil 
ı\lplar blgler kören bar mu Kazan klbl 

(Şecere-! Teraklme'den) 

\ 

Kellmeler : 
Gazgurt : Türkmenistan'da bir d·ağ, Kit dai;'l civarındadır; ön�� : 

büyük kaya; utrü banp : doğru gidip; isi : aklı; 
.
ilik : 

.
pay, avuç

.
; tı.nli :  

kuvvetli; bermey aman : aman vermiyor; koterdıler : gottirdüler; 
orun : mevki, makam; barça : hepsi; kiç : geç; Salur Kazan : Bayındır 
Han'dan sonra gelen kudretli devlet adamı, Oğuz beylerinin metbuu. 
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BAHŞİ 

Sultan Sellin cülusunda 
Sala dedi de yürüdü 
Gldeliın Mısır'a doğru 
Yola dedi de yürüdü 

Şamlu çıkup kaçar köyden 
Sofu beril bakmaz Hoy'dan 
Merd var ise işte meydan 
Gele dedi de yürüdü 

Nesne yoğ imiş aslında 
Halife diloniş yerinde? 
N'arar Yusuf'un şehrinde 
Köle dedi de yürüdii 

Alınak gerek kuh-ı Kaf'ı 
Kırım var mı ala dahi 
Horasan'da ise Şah'ı 
Bulam dedi de yürüdü 

Bahşi eydür Mehdi budur 
Yücemlze irgör Kadir 
Kılağuzsa İlyas Hızır 
Yola dedi de yürüdii 

KÖROCLU 

Osman Paşa eydür Devletlü Hünkar 
İnşallah Sultanım Şirvan bizimdir 
Sen himmetin eyle inayet Hak'dan 
Mürvet Ali'nindir meydan bizimdir 

Demlrkapı'dan Şlrvan'a geçildi 
Anca savaş oldu kanlar saçıldı 
Kırdık biz yezidi yollar açıldı 
Giden ipek yüklü kervan bizimdir 

Şirvan ilinden Tebriz'e ulaşbk 
Nice başlar kestik kana bulaşbk 
Acem evlerin seyrettik dolaştık 
Vililyet Hünkilr'm seyran bizimdir 

Osman Paşa eydür gelin v;ınlsın 
Tedbir tedarik nenlndir görülsün 
Baş alan yiğide mansıp verilsin 
Kendi kulumuzdur ihsan bizimdir 

KÖROGLU eydür gülbangl yetirdik 
Erenlerin sancağuu götürdük 
Katar katar mayaların getirdik 
Giden Mevla'nındır kalan bizimdir 
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KARACAOGLAN (XVI. yüzyıl) 

Sana derim sana ey Acem şahı 
Üstüne Mağrib'ten asker geliyor 

Tahtını yıkıp da mülkün almaya 
Sultan Murad kalkmış kendi geliyor 

Otuz bindir hanı meydan diyenler 
Seksen bin de san postal giyenler 
Doksan bini dahi serden geçenler 
Sultan Murad kalkınış kendi geliyor 

Sultan Murad ululann ulusu 
Hacı Bektaş velilerin velisi 
Altnuş bin de Unımeli delisi 
Sultan Murad kalkmış kendi geliyor 

Genç Ali Paşa da bir iinlli vezir 
Yetmiş bin mızraklı yanında hazır 
Hak'dan imdad oldu yetişti Hızır 
Sultan Murad kalkmış kendi geliyor 

KARAC'OGLAN der ki cenge doyulmaz 
Can tatlıdır tatlı cana kıyılmaz 
Ordusu yıldızdan çoktur sayılmaz 
Sultan Murad kalkmış kendi geliyor 
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KARACAOGLAN (XVI. yüzyıl) 

Hazır ol vaktine Nemse kıralı 
Yer götürmez asker ile geliyor 
Patriklerin inmiş tahldan diyorlar 
Bir halife kalmış o da geliyor 

Yctmis bin vor siyah postal giyecek 
Seksen bin var Allah Allah diyecek 
Doksan bin var tatlı cana kıyacak 
Yüz blni de Tatar Han'dan geliyor 

Gelen Ahmed Paşa'm kendidir kendi 
Altnuş bin dal kılıç küsuru cündi 
Kaçma kafir kaçma ölümün şimdi 
Hacı Bekta� Veli kalkııuş geliyor 

Şevketli efendim Sultanım vezir 
Altnuş bin kılıçlı yanında hazır 
Deryalar yüzünde boz atlı Hızır 
Benli boza binmiş o da geliyor 

KARACAOGLAN der ki hurda durulmaz 
Güleç yüze tatlı söze doyıılmaz 
Gökteki yıldızdan çoktur sayılıııaz 
Yedi iklim dört köşeden geliyor 
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Köroğlu Destanı'ndan 

(Köroğlu'nun Rus muharebesıinde askerine söylediği) 

1 

Yiğit olan gümbür gümbür gürlesin 
Yiğidi doğuran ana bin yaşa 
Ağ göğdede kızıl kanlar şorlasın 
Yiğidi doğuran ana bin yaşa 

Davlumbazlar yeğde yeğde uranda 
Çarkacılar sağlı sollu dönende 
Eğri kılınç ağ göğdeyi bölende 
Yiğidi doğuran ana bin yaşa 

Gel'e beyler cengi harbi çalınsun 
Çamlıbel askeri ayn bölünsün 
Gece gündüz zarbı meydan kurulsun 
Yiğidi doğuran ana bin yaşa 

Asıl koç yiğitler busuda saklı 
Belleri kılınçlı eli mızraklı 
Hep şahin bakışlı arslan sıfatlı 
Yüıii kan içenler hep binler yaşa 

KÖRoCLU der bugün hurda duralım 
Sabah olsun zarbı meydan kuralım 
Akan kandan dolu şarap uralım 
Yüıii deli Hoylu'm sen binler yaşa 
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2 

Yiğitler sUkinüp ata blnende 
Derelerde aç kurtlara ün olur 
Yiğit olan döne döne döğüşür 
Kötüler de attan düşer kan olur 

Bir yiğit okunu almış eline 
Başın komuş yiğitliğin yoluna 
Kalkan paralana zırhlar deline 
Kanlı gömlek koç yiğide don olur 

Bir yiğit okunu almış atıyor 
Ak elleri kızıl kana batıyor 
Bir kötü yoldaşın komuş gidiyor 
Kaçma kötü kaçma şimdi dön olur 

Hasım da çağırır figan ağıtlar 
iman ehli birbirini öğütler 
Boydan boya demir donlu yiğitler 
Çalar cıdasını kahraman olur 

KÖROCLU da der ki kalmayın naçar 
Serçenin gönlünden şahinlik geçer 
Şahini görünce ormana kaçar 
Gider tenhalara kahraman olur 

3 

Hemen Mevla ile sana sıi:,'llldım 
Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey 
Senden gayrı yoktur kolum kanadım 
Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey 

Sana derim sana hey ulu yaylam 
Nasıl başım alup bu ilden gldem 
Okum senden yayım sendendir cıdam 
Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey 
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Hep sınadım Osmanlı'nın alını 
Bulamadım bir gez gönlüm alanı 
Anacağım sevdiğimin halını 
Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey 

Yüce yüce tepesinden yol aşan 
Gitmez oldu günlümüzden endişen 
Mürüvvetsiz beyden yeğdir dört köşen 
Arkam sensin kal'am sensiı. dağlar hey 

KÖROGLU der tepelerden bakarım 
Gözlerimden kanlu yaşlar dökerim 
Bunca yıldır hasretini çekerim 
Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey 

4 

Mert dayanır namert kaçar 
Meydan gümbür gümbürlenir 
Şahlar şahı divan açar 
Meydan gümbür gümbürlenir 

Yiğit kendini öğende 
Oklar menzili döğende 
Şeşber kalkana değcnde 
Meydan gümbür güınbiirleııir 

Ok atılır kal'asından 
Hak saklasın belasından 
KÖROGLU'nun narasından 
Meydan gümbür gümbürlenir 
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Kerem ile Aslı Hikayesl'nden 

Gide gide bir sineğe düş oldum 
Yakın bildim bu sineğin işini 
Tuttum kılıç ile kellesin kestim 
Yedi dağ üstüne serdim leşini 

Vızıldadı sinek uçtu havaya 
Yağın sürdük üç yüz altmış deveye 
Etin koyduk bin yüz yetmiş tavaya 
Peşkeş ettik Kayseri'ye döşünü 

Sineği meydana tutup attılar 
Bin yüz kese akça yağın sattılar 
Kemiklerinden bir köprü çattılar 
Hesap ettik iki bindir yaşını 

Kanşladım yedi karış dizi var 
Yüz otuz harmandan büyük gözü var 
Seksen kantar iç yağının hası var 
Yazın görmüş zemherinin kışını 

Derisin çadır edip oturduk 
Etin kestik dört köşeye yetlrdik 
Gürcistan'a Mirahur'a götürdük 
Açtık biz ağzuu saydık dişini 

Ol sineği gören kaçtı geri�' 
Karşı-koydu yüz bin atlı çeriye 
Kanatların yelken ettik gemiye 
Fil burnundan uzun gördüm kaşını 

Ben bilirim karanlıkta geleni 
Gelüp benim tatlı canım alam 
DERTLİ KEREM söyledi bu yalanı 
Ya kim gördü şu sineğin eşini 
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Kul Mustafa 

DESTAN 

İptida Bağdad'a sefer olanda 
Atladı hendeği geçti Genç Osman 
Vuruldu sancakdar kaptı sancağı 
İletti bedene dikti Genç Osman 

Eğerleyin kır atımın ikisin 
Fethedeyim düşmanların heplsln 
Sabah namazında Bağdad kapısın 
Allah Allah deyüp açtı Genç Osman 

Sultan Murad eydür gelsin göreyim 
Nice kahramandır ben de bileyim 
Vezirlik isterse üç tuğ vereyim 
Kılıcından al kan saçtı Genç Osman 

KUL MUSTAFA karakolda gezerken 
Gülle kurşun yağmur gibi yağarken 
Yıkılası Bağdad seni döğerken 
ŞehJdlere serdar oldu Genç Osman 
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ATALARSÖZÜ DESTANI 

Tut atalar sözün kalbi sellin ol 
Gönülden gönüle yol var demişler 
Gider yavuzluğu tab'ı ballın ol 
Sarp sirke kabına zarar demişler 

Bilirsin alçağa akmadadır su 
Kaınilin cahile nasihatı bu 
İkrarını gözet olına abes-gft 
Birdir lyman ile ikrar demişler 

Akıbet-endlş ol gönül dlbellk 
Yetişmez mi sana bu nümfuıellk 
Kaçan lorl kuşu bulsa bir kemik 
Evvel ölçer sonra yudar demişler 

Her kare uzatma elin eteğin 
Yelkovana döner ahır emeğin 
Nitekim şaşkını gölde ördeğin 
Başın kor kıçından dalar demişler 

Aldanma cihanın sakın vanna 
Bir nefesi verme cihan varına 
Bugünkü lşlnl koyma yarına 
Yar yıkıldığı gün tozar demişler 

Kestim bu arsada ben de bir boyun 
Meydan-ı hünerde gel sen de soyun 
Feleğin zoruna dayanmaz oyun 
Katı zor oyunu bozar demişler 
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Gerçi çok cihanda boşa yelenler 
Kanda bilmeyenler, kanda bilenler 
Böyledir kaide dağdan gelenler 
Bağda olanları kovar demişler 

Dediler bu pendi sordumsa klıne 
Tuz ekmek bilmeze halini deme 
Kül kömür ye namert lokmasın yeme 
Gün olur başına kakar demişler 

Abestir her vara yoğa koşanlar 
Gabi doğru gabi lğıi cşenler 
Ağlamak ne dernek kendi düşenler 
İki gözden bile çıkar demişler 

Arzeyle bu pendi kendi özüne 
Dost addetme her güleni yüzüne 
İncinme dostunun doğru sözüne 
Doğru söz insana batar demişler 

Darb-ı mesellerle eylersen amel 
Kırkların birine olursun bedel 
Usulü manayı bilmeyen echel 
Solağıııa davul çalar demişler 

Bir mürşid-i kamil bulmayanlaı·a 
Bin nasihatten ders almayanlara 
Sözünün siibfılu almayanlara 
Dipsiz kile boş bir anbar demişler 

Eşkin at yanına bağlarısa güre 
Huy alır huyundan ol göre göre 
Hizmet eyler isen eyle bir ere 
Su aktığı yere akar demişler 

Çarsfı-yl dehirde nice toz kopar 
Ol ıvakti gözeten çok takye kapar 
Helalzade gelir pazarlık yapar 
Haramzade pazar bozar demişler 
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Adetullah budur ezel ü ebed 
Kul kula sebeptir ey dJl-1 ruişad 
Baye geda hizmet etmeden murad 
Bal tutan parmağın yalar demişler 

Dilden ister isen gıll ü gış gide 
Meta-ı ranm açma haslde 
Kıyma müşteriye az al fMde 
Alan da satandan umar demişler 

Yar ile ettiğin kavle ver karar 
Kiir etmezsen bari eyleme zarar 
Aza kanaat et olma temahkar 
Ucuz salan tlzcek satar demişler 

Ham tarnaı gel terkeyle erken 
Elimden çıkmasın der isen örken 
Deve iihü gibi boynuz ararken 
iki kulaktan da çıkar demişler 

Hileyi irtikap etme kıl hazer 
Denilsin namına bir er oğlu er 
Sen ilin kapısın kakarsan eğer 
il de senin kapın kakar demişler 

Irzıyla varamaz eşkıya eve 
Uslu gez kim seni kiimlller seve 
Har'dan büyük at var attan da deve 
Deveden de büyük fil var demişler 

Güneş balçık ne sıvanmaz ey dil 
Bi zeban da olsa bellidir kiimII 
Kendinden gayriyi beğenmez cahil 
Kendi çalar kendi oynar demişler 

Talib-! marifet çekerse emek 
Yüğrük at artırır yemln giderek 
Şaire ses ile saz ü söz gerek 
Yalınız taş olmaz dıvar demişler 
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Küy-i dllaraya eylersen akın 
Hele gafil olma etrafa bakın 
Karda yürü izin belirtme sakın 
Arif olur il tiz duyar demişler 

Doyar nu can ü dil büs i kenare 
Hicrftn-ı aşk ile leh pare pare 
Nem giderse gitsin visal-i yare 
Bir arzu hezaran dinar demişler 

Yüzüm yerde tenim hiik ile yeksan 
Serim gavgalarda, hiiliın perişan 
Gözlerim cemal-i canana hayran 
Göniil masümdur umar demişler 

Gerek şaki olsun gerekse said 
Kereminden Kerim eylemez baid 
Böyledir Mevla' dan kesme sen ümid 
Gün doğmadan neler doğar dem.işler 

Kanaat kıl lokma-i rfız ü şebe 
iller konar topladığın zehebe 
Bilirsin ki atalar( ı )mız, bir tepe 
Yıkılır bir dere dolar demişler 

Yırtıcı kuşların ömürleri az 
Bir tek ipte iki cambaz oynamaz 
Şah-rahda kuyuyu kiimetince kaz 

Ez-kaza ayağın kayar demişler 

Levni nasaylhi pirlerin böyle 
Durüb-ı emsali nazın ile söyle 
Meydiin-ı hünerde ağırlık eyle 
Ağır basar yeyni kalkar demişler 
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ılAZA DASİTAN-1 ŞEYH ŞAMİL 

Belh u Buhara'dan eyledi hurCıc 
Batın tarafından geldi clhane 
Ernr-i ilahiden olundu takdir 
Uğradı da gltdi KMirlstan'e 

2 
Sığındı Huda'ya eyledi tedbir 
Emr-i ilahiden olundu takdir 
Işitdi ününü ol zaman kafir 
Mühiınmth cemetdi galli cebhane 

3 
Benimle hiledir ol Hızır İlyas 
Mehdi gelüp çıkdı dedi cümle nAs 
İşitdi ününü leşker-i Hannas 
Ditredi havfmdan dehr ü zemaııe 

4 
Tedbirini kurdu ol şfilı-ı enver 
Etraf ü eknafa dağıldı haber 
Yemen'den Basra'dan B�dad'a kadar 
Yürüdi erenler cümle piıilne 

5 

Dua kıldı ana Cibril-1 emin 
Asmanda melekler dediler iimin 
Nusret vermek içün Rabbülalemin 
Erenler duacı Şah-ı YezdAn'e 
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6 
İmdad erlşdi ol çlhfır-i yardan 
Erenler .veliler ol şah-ı merdan 
Çekdi Zülfikiir'ın heybetle heman 
Sanki Hazret( i )  Ali  gird i meydane 

7 

Kafirin belini bükdü Şeyh Şamil 
Görülmez cihanda böyle bir adli 
Başını kurtarmak olur mu kiibil 
Erenler önünde döner pervane 

8 
Moskof kıralı der çok kan var bu yolda 
Kuvvetim söylenür daima dilde 
Askerim hazırdır silahı elde 
Miilılınınatım çokdur gani cebhane 

9 

Şeyh Şamil de der ki tutmaz mısın yas 
Sfür kimselere eyleme kıyas 
Nic'olursun şimdi elimden halas 
Kalayım cengini hak-ı yeksane 

10  

Moskof kıralı der asker devşirdim 
Dağ ile tepeden toplar aşurdum 
Serdarıınla durup sözl pişürdüm 
Teslim edem orduyı cenerale 

1 1  
Şeyh Şı1mil d e  der ki verirse Siibhan 
İnşallah edeyim halin perişan 
Şaz ile unırum bu seyfl heman 
Haracı verirsin AI-i Osman'e 

1 30 

12 

Moskof der haracı vermez.em asili 
Nice zaman edem seninle gavga 
Rus kıralı derler cihanda bana 
Nameler yazanın Tataristan'e 

13 

Şeyh Şamil der ki yardımcı Yaradan 
Kaldırayım kıra! adın aradan 
Yüz bin asker döktüm şimdi karadan 
Azimetlm şimdi şehr-i Revan'e 

14 

Moskof kıralı der ki askerim çokdur 
Osmanlı havfından kasavet yokdur 
Benim cenk savaşım aslında topdur 
Varayım top ile bahr-1 ummane 

1 5  

Şeyh Şamil d e  der ki laf etme boşa 
Sana kılıç uranı akıllar şaşa 
Semada melekler etsün temaşa 
Yerde ademoğlu kalsın hayrane 

16 

Moskof kıralı der ki asker getürdüm 
Geldim Şirvan kal'asına oturdum 
Kal'alara soltatları doldurdum 
Geleyim bir zaman ol Dağıstan'e 

17 

Şeyh Şamil der ki ey kafir gel hele 
Yüz bin Arabım var Dağıstan ile 
İmparator ceneral seninle bile 
Takayım zenciri atam zindline 
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18 
Moskof kıralı der ki fendim bilinmez 
Hocabey şehlri kolay alınmaz 
Lağınılanın vardır asla girilmez 
Uğrayup gidersen bak sen dumane 

19 
Şeyh Şıimili der ki gavga ilk kılnm 
Aç kurt misıllidlr benim askerim 
Bize duacıdır Gazi Hünkar'ım 
Yiğitlerim vardır benzer arslane 

20 
Moskof kıralı der ki hendekler kazdım 
Kızılelma'ya dek nameler yazdım 
Tebdil olup varup askerle gezdim 
Koç yiğitlerim var olmaz bahane 

21 
Şeyh Şamil de der ki İslama kasdın 
Düvellerde kalmadı zerrece dostun 
Diri diri tutup yüzerim postun 
Cümle cihan gelsin ol dem seyrane 

22 
Moskof kıralı der ki Kazaklar inad 
Kınlurlar hala her gün her saat 
Mençikof'dan oldu elbet bu fesad 
Akıbet uğrattı bizi tllfane 

Şeyh Şamil de der ki yakın zevalin 
Tutar isem seni nic'olur hAUn 
Takayım zenciri bend edem elin 
Annağan edeyim ol Mecid Hıin'e 
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24 
Moskof kıralı der ki işim hiledir 
Baltık'ın yakası bende hiledir 
Tlflis'ln kal'ası metin kal'adır 
Alursa Osmanlı hillim yamılne 

Şeyh Şamil de der ki halin yamandır 
Ol zaman da istediğin amandır 
Fürkan'ın yazdığı ahir zamandır 
ı\kıbet gelürsln din ü lınıine 

26 
Moskof kıralı der ki dönmezem dinden 
Yüz bin asker dahi kınlsa benden 
Ölürüm çevirmem yüzlmi senden 
Yalvarırım ol zaman ol büthane 

27 

Şamili der ki görmedin düzeni 
Filhal boşaltırsın şehr-1 Kazan'ı 
Bahçesaray'ında işit ezanı 
Niyyetlın gltmekdir ol şehrlstane 

28 
Moskof der ki tahtım Petersburg şehrl 
Kırılur askerim eylemez fehınl 
Ele geçer isem içerim zehrl 
Görmez beni yine asker-1 şahilne 

29 
Şeyh Şamil der ki gel ver haracı 
Kırarım askerin yoktur ilacı 
Başına geçiriip taht ile tıicı 
Yıkam ülkelerin edem vlrine ı 

133 



30 
Moskof der sefinem engine saldım 
ülkelerin çoğın hep satun aldım 
Akçem ile şimdi derdlerde kaldun 
Akıl baştan gitdi oldum divane 

31 
Şeyh Şamil der ki hali mi buldun 
Beytülmal ülkesin kimlerden aldın 
İşin gücün hile ortada kaldın 
Çare yokdur yalvar koca ruhbane 

32 

Moskof der ki Şamil verdi bir düzen 
Başımız sıkıldı dedik el-aman 
Şcki Şirvan deyüp kaçdığım zaman 
Çekerim askerim dağ u ormane 

33 

Şii.mil der Şeki Şirvan oldım müsafir 
Askerim küllidir toplarım vafir 
Haddin( ! )  öğredem sana ey kafir 
Ol zaman gelürsün yol u erkane 

34 
Moskof der ki ordum orduna bakar 
Vardığı yerleri ateşe yakar 
Diri diri tutup çengele takar 
Ömrümde görmedim böyle tüfane 

35 

Şey� Şamil de der ki urun gaziler 
Çoluğı çocuğı ağlar sızılar 
Küffar leşi ile dolsun yazılar 
Akıtdım kanlan aldı Revan'e 
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36 
Moskof der Timur-kapu'da yaptım hisar 
Şamili değilsin sende bir hal var 
Başım alam gidem diyar be-diyar 
Kendimi saklayım gizli plnhane 

37 
Şeyh Şamili der ki bağludur yollar 
Öküz boynuzuna girsen bulurlar 
Arslana benzerler ol karagollar 
Dilleri bilinmez kıyarlar cana 

38 
Moskof kıralı der ki bana ne oldu 
Etrafım Osmanlı çar köşe doldu 
Tiikenmez askerim ceneral öldü 
Tertibim şaşırdım döndüm divane(ye) 

39 

Şeyh Şamili der ki ey Moskof kıralı 
Akıdayım bu yıl kanlu sulan 
Başına takayım zencir yulan 
Teslim edem seni bir kıbtiyane 

40 
Moskof kıralı der bu cenge şaşdım 
Nerde gavga etdim bozuldum kaçdım 
Gece Karabağ'ı güc ile aşdım 
Yolımız uğratdık sahib-kıriine 

41 
Şeyh Şamili der gazamız farzdır 
Pek azıttın çünkü bu sana azdır 
İslam ferah bulur son demi şazdır 
Kurbanlar keseriz cümle şiikrane 
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42 
Moskof kıralı der ki iş oldu bana 
Yüz bin asker dahi az gelür sana 
Şimdi gider isem Tifliz'den yana 
Ağlaya ağlaya döndüm glryane 

43 
Şeyh Şıimil de der beni iyi bil 
Keseyim gönünl çıkarayım dil 
Gazilerim arslan her biri bir fil 
İtaatim vardır emr ü fermane 

44 
ilahi Yarabbi, blhakk-ı Kur'an 
Gazi oldu hamden Abdülmecid Han 
RAzty A söylemiş bir hoşça destan 
Şeyh Şamtl'in kendi Şah-ı merdane 
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Ramazan Manileri : 

BEKÇİ DESTANI 

( Paça Faslı ) 

Bak bekçinin iz'iinına 
Açlık geçmiş de dmına 
Paça yaptırmağa vannış 
Paçacırun dükkanına 

Sahanın eline alır 
Kazanın dibine varır 
Bir iyice yapsın deyü 
Paçacıya pek yalvarır 

Paçacı kazanı açar 
Bekçi de yanma geçer 
Kazan içine bakarken 
Başından sanğı düşer 

Sarık gider bir yanına 
Bak bekçinin seyranına 
Sanğı alayım derken 
Düşer paça kazanına 

Bekçi bir yol dalar çıkar 
Paçacı ate.5i yakar 
Bekçi başlarken feryada 
Paçacı da döner bakar 
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1 38 

Bekçiyi kazanda görür 

Başına bir kepçe unır 

Der ki ne ararsın anda 

Sahanın taşrada durur 

Kazan fukur fukur kaynar 
Bekçinin eli ayağı yanar 
Bekçi hop hop sıçramakta 
Paçacı sanır ki oynar 

Bekçi 0 haldeyken yine 
Paca doldurur koynuna 
Pa�acı der ki taşra çık 
Bak eylediğin oyuna 

Çıkanrlar bunu hele 
Paçacılar güle güle 
Pişmeğe az kalmış bekçi 
Biraz kızarmıştı bile 

Paçacı kazanı döker 
Vafir garip zarar çeker 
Bir sille urur bekçiye 
Bekçi düşer teker meker 

Bekçimiz kaçar gülerek 
Sizlere geldim bilerek 
Ağam efendhn sultfuum 
Bekçlnize bahşiş gerek 

(Amil Çelebioğlu, Ramazanname'den) 

KURAKLIK DESTANI 

Nesini söyleyin benim efendim 
Gayri düzen tutmaz telimiz bWm 
Garip bülbül gibi feryad ederim 
Açılmadan soldu gülümüz bizim 

Sefil irençberin tebdili şaştı 
Borç kemali buldu boynundan aştı 
intikal parası binleri geçti 
Dahi doğrulamaz belimiz bizim 

Sefil irençberin yüzü soğııktur 
Yıl perhizi tutmuş içi kovuktur 
ineği koyunu iki tavuktur 
Bundan gayri yoktur malımız bizim 

Şu yalan dünyada hoş olamadım 
Borçludan bir kerre baş alamadım 
Şu küçük öküze eş bulamadım 
Söylemeden aciz dilimiz bizim 

Evlatlar babanın sözün tutmuyor 
Acım diye çift sürmeye gitmiyor 
Çocuklar büyüdü ekmek yetmiyor 
Başımıza bela dölümüz bizim 

Bir aşka geldik de biz bunu dedik 
Üç yüz dört senesi bir sille yedik 
Her nereye varsan sahipsiz gedik 
Kime arz olacak halimiz bizim 
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Sekiz ay kışımız dört ay yazımız 
Açlığından telef olur biizımız 
Kasım demeden buz tutar özümüz 
Mayısta çözülür gölümüz bizim 

Açıhnadı ikbfilimlz bahtımız 
Şen olsun İstanbul payitahtımız 
Tevellüt ellldir geçti vaktimiz 
Nöbetin gözlüyor halimiz bizim 

Tahsildarlar çıkmış köyleri gezer 
Fukara haline eden yok nazar 
Örtüsü döşeği mezatta gezer 
Hasırdan örülür malımız bizim 

SERDARİ sen gel de bu işi boşla 
Çekil bir tekkeye tekbire başla 
V;Jayetim Sivas yerim Şarkışla 
Düşmez İstanbul'a yolumuz bizim 
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HAYVANLAR DESTANI 

Bir gemi yaptırdım ayrık kökünden 
Bin pare top düzdüm taze soğanı 
Mısır darısından hesapsız gülle 
Niyetim fethetmek Firengistanı 

Bin karga getirdim gemiye bekçi 
Ak ipekll örümcekler yedekçi 
Yüz bin serçe yazdım topçu tüfekçi 
Sivrisinek oyııar kılıç kalkanı 

Reis kanncalar diktt sereni 
Kepenekler çıkb açb yelkeni 
İşaret hocası fındık fıiresi 
Kertenkele forsa dikti dumam 

Yeşil ördek sıva kısa bacaklı 
Keklik topçu başı kızıl ayaklı 
On bin karabatak yalın bıçaklı 
Martılar geriden sezer düşmanı 

Tavşan komaz zira işi ibmale 
Ne bakarsın tilld ile çakala 
Sansar ile kedi gelmez ıcmaie 
Bunların ikisi cenk kahramanı 

Ağ yavası martılan pusuya çekil 
Çarkacı pireler ortaya çıkb 
Nohudun güllesi dağlan yıkb 
Kör köstebek attı vurdu nişanı 
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Anlar silahın çekti fil( ;dana 
Hücum eylediler geçen kervana 
Tosbağalar cevlan etti her yana 
Zaptettiler baştan başa ormanı 

Emretti ayılar geldi divandan 
Koca maymun asker çıktı bir yandan 
Kurt askerleri püskürttü onnandan 
Eşek kulak dikti bastı figanı 

Arslan ile cenk eylemek pek müşkül 
Bin deve gönderdim sevgili öncül 
Çekince kılıcı bokluca bülbül 
Tahtakehleslnden saçtı al kanı 

Henganu destanın ıvasfın eyleyem 
Uykusuz bıraktı beni neyleyem 
Eksiği var ise daha söyleyem 
Hiç kimse söylemez böyle yalanı 
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(Rusçuklu Hengami) 

KOÇAKLAMA 

Ehl-i İslam olan eşltsln bilsin 
Can sağ iken yurt vermeniz dtışmana 
İsterse Uruset ne ki var gelsin 
Can sağ iken yurt vermeniz duşmana 

Guşanın gılıcı geylnin donu 
Gavga bulutları sardı her yanı 
Doğdu goç yiğidin şan alma günü 
Can sağ iken yurt vermeniz duşmana 

Asker olan bölüh bölüh bölünür 
Sandınız mı Gars Gal'ası alınır 
Boz atlar üstünde gılıç çalınır 
Can sağ iken yurt vermeniz duşmana 

Gavga günü namert sapa yer arar 
Er olan göhsünü düşmana gerer 
Cemi ervah bizlen meydana girer 
Can sağ iken yurt vermeniz duşmana 

Hele Al-Osman'ın görmemiş zorun 
Din gayreti olan tedarik görün 
At tepin baş kesin Kazağ'ın gırın 
Can sağ iken yurt vermeniz duşmana 

Ben . Afser'dir bilin Urus'un eslt 
Orman yabanisi balıhçı nesli 
Hınzır sürüsüne dalıp gurt misli 
Can sağ iken yurt vermeniz duşmana 

ŞENLİK ne durursuz atlan minin 
Sıyra . gılınç düşman üstüne dönün 
Artacahtır şanı bu Al-Osman'ın 
Can sağ iken yurt vermeniz duşmana 
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ARAŞTIRMA 

TÜRK DİLİNDE «DESTAN. KELİMESİ VE MEflRJMU 

uDestan»ın mana, mahiyet, karakter ve şümulünü tesbit 
edebilmek için önce uzak, yakın Türk lehçelerinde bu çeşit 

mahsullere verilen adlar üzerinde durmak lazımdır. 

Çeboksari'deki Dil Enstitüsü uzmanlarından A. Andreev, 
folklorcu arkadaşlarının da kanaatlerine tercüman olarak 
Çuvaşlar'da • destan» ananesinin bulunmadığını ve bu sebep· 
le adı geçen fikri ifade eden bir kelimeye rastlanmadığını 
söylemektedir. Biz, yerleşik hayata çok önceleri geçen bu 
Türk boyunda ilk devir hatıralarının izlerine -bugün bulun· 
masa bile- Yakutlar'ı dikkate alarak rastlanacağı fikrindeyi;:. 

Yakut Türkleri (Sahalar) manzum kahramanlık şiirleri· 
ne veya kahramanların hayat hikayelerine •olongho•, colol" 
<>o» adını vermişlerdir'"· W. Radloff, aynı kökten gelen •Ölöng• ;özünün Kırgızlar arasında • dörtlük, şiir ve türkü• manala
rına geldiğini kaydeder'». K.K. Yudahin, •ölöng•ün Kırgızlar· 
dan ziyade Kazakların türkülerine alem olduğunu söyler'll. 
Şeyh Süleyman Efendi, bu söze «çayır, çimen ve bir nevi şar· 
kı» karşılıklarını verir''1. 

( 1 )  Pekarskiy, Slovar, Yakutskago Yazıka (Yakut Dili Sözlüğü) . 
C. il, s. 1818 ,  Petrograd 1928. 

(2) w. Radloff, Versuch Eines, Wörterbuches Der Türk · Dialekte 
(Sözlük), C. 1, s. 1247, 1888. 

(3) K. K. Yudahin, Kırgız Sözlüğü, C. il, s. 609, (A. Taymas tercü· 
mesi), Cumhuriyet Basımevi, İstanbul 1948. 

(4) Şeyh Süleyman Efendi·i Buhari, Lügat-i Çağatay. C. I, s. 39, 
Mikran Matbaası, İstanbul 1298. 
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Türkçede Yakutçadaki manası dışında •Ölöng•e aşajp. . 
yukarı eş olarak •şiir, raks havası, raks türküsü, koşma, ga
zel » karşılığında « koşug, yır ve cır» sözleri vardır<�. 

Buna göre «ölöng»ün Müslümanlığı kalbul etmiş veya 
etmemiş bazı Türk boylarında biri epik, diğeri lirik karakter
de manzum halk edebiyatı mahsullerine ad verildiği neticesi 
çıkıyor. 

Türk dilinde çok umumi bir isim olan •sab,.<" ve • saw•"' 
kelimelerini bazı boylarda «SÖZ, nutuk, haber, salık, mektup, 
risale, atalar sözü, kıssa, hikaye, tarihi hadiseler» manalarına 
geldiğini, bahse konu kavramı az - çok ifade ettiği düşünüle
bilir. Aynca •irtegi» sözünün Kumancada, Kırım lehçesin
de<•1, Çağatay edebi dilinde ve Kur'an tercümelerinde<" •hika
ye, kıssa, destan, eski SÖZ» mfına)arına geldiğini biliyoruz. 

Kı rgız Türkleri'nde kahramanlık destanına •comok» ve 
destanı anlatana •comokçu» adı veriliyor<10>. Aynı Türk boyun
da Abdülkadir İnan'ın söylediğine göre «Manas» destanının 
tamamını söyleyene «comokçu» denir. Destanın bir parçasını 
okuyan ise «Cırçı» adını almaktadır. 

Olongho, sah, saw, irtegi, ertegi, comok ve kısmen koşuk 
ve yır sözleri az-çok farklı karakterde yaşarken yer yer, Fars
ça bir isim olan •dastan» veya «destan»ın bilhassa İsliimi
yeti kabulden sonra şark, şimal ve cenup Türklerinde aydınlar 
ve halk muhitlerinde benimsendiğini görüyoruz. 

(5) Kiışgarlı Mahmud, Divanü Lügat-it Türk. C. I, s. 376-7; C. II, 
s. 14-9, 135-19; C. lII,  s .  3-25; 3-26; 1 3 1 ,4, 143,4. Besim ı\ıalay 

Tercümesi. Alaeddin Kıral Basımevi, Ankara 1939, 1940, 1941, 

T.D.K. Yayını. 
(6) H. Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları. C.  I, s.  22 v.b., Devlet 

Basımevi, İstanbul 1936, T.D .K . · Yayını. 
(7) Besim Atalay, Di\'anü Lügit-it Türk Dizini. s.  498, Alaeddin Kıra! 

Basımevi, Ankara 1948, T .D.K . Yayını. 
(8) Radloff, Sözlük. C. I, 792, 1 960. 
(9) Tarama Dergisi 1, Devlet Matbaası, İstanbul, 1934. (Osmanlıca

dan Türkçeye söz karşılıkları) . T.D.T.C. Yayını. 
(10) K. K. Yudahin, C.  I, s. 221 ,  222. M i lli Eğitim Basımcvi , Anlrara 

1945, T.D.K. Yayını; M. Avezov, Kırgız halkının kahramanlık 
destanı Manas, (Kırgız kahramanlık destanı Manas hakkında 
etütler) , s. 15. Moskova 1 96 1 .  (Rusça) . 
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Kelimenln ilk defa Türkler tarafından tesbit oldukça zordur bununla b be 
kullanış zamanını 

· 
' era r 9- il asırla da yazılı edebıyatın muhtelif türlerinde k llantl 

r ar�ın 
lebilir. u dıjp. tahmin edi-

·
.
D�stan» v�ya • d:stan. sözü Farçada •efsıin ve hıkayet-ı guzeştegan. manasınadır<"> Eb" .e ve mesel 

«kıssa, hikaye, ekserya manzum ola kıs · �ıya Tevfık, 
nı vermiştir' 1''. Şemseddin sanı· • i

n sa, 
_
vak " karşılıklan-ı • - Hikaye mas l ·· 

zeşt, 2 - Bir vak'a veya haü hikaye ed , ' . , a • sergu-

d k dir'"> M . en amıyane manzu-me• eme te . · uallim Naci •kıssa hikfı . 
tezvir»"" Hüseyin Ka.zı.m Kadri . • ye, masal, hile, 

' . - • . . . ıse •kıssa, hikaye, masal manzum hıkaye• tanflerını veriyorlar'"'· ' 
Yukarıdaki karşılıklara dikkat edil k 1 .. . 

• . d " da ece o ursa Mutercım Asım ın ogru n Fars kaynaklarına bağlandı" dalı d . n1ar kl t · 0 •  T" k 
gı, a oğ rusu o ı na e tıgı, ur lügatçılarının ise ka akl b' l ' k  T" k n· d b' aynı YD a ır ı te ur ıvan e e ıyatı şfilr ve yazarlannın eserlerinden faydalandıkları görülür. Hemen çoğu Burhan-ı K.iitı'ın verdiği karşılıkları nüans ile veya tamamen tekrarlarmşlardır. 

Zenker, •destan»a •histoire, fable, conte• diyor''" F Steingass «history, theme, fable, romance, tale, story, n�ws� karşılıklarını gösteriyorm. 
B�lindiği üzere lüg�tler, bir fikri, bir düşünce veya duyguyu ıfade eden kompnme sözleri içine alan kitaplardır. Bu sebeple çeşitli manalara geldiğini gördüğümüz cdestan•ın mahiyetini daha iyi kavramak için edebiyatımızın seyri için

de şekil ve muhteva bakımından değişik eserleri gözden geçir-
(il)  Asım, Burhfuı-ı Kau• tercümesi, C. I, s. 236, Matbaa-i Amire ls-

tanbul 1287/1799. 
' 

(12) Ebüzziyiı Tevfik, Lügat-i Ebüzziya, s. 472, Matbaa-i Ebüzziya, 
Kostantiniyye, 1306. 

(13) Şemseddin Sami, K amus-i Türki, s. S"l8, ikdam Matbaası, İstan
bul 1 3 17. 

(14) Naci, Lügat·i Naci, S, 403, s. 410. 
(IS) H. Kiizım Kadri, Türk Lügati, C. II, s. 690, Devlet Matbaası, 

İstanbul 1928. 

(16) Jules Theodore Zenker, Dictionnaire Turc · Arabe · Persan, tQwe 
second, p. 419, 1876. 

(17) F. Steingass, O,,rsian . English Dictionary, p. 497, London, III. 
baskı, 1947. 
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mekte fayda vardır. Kelimenin İran tesiriyle Divan edebiya. 
tımıza ve bu edebiyattan umumi halk diline intikal ettiğini 
düşünerek yazarı belli eserlerden itibaren bazı örnekler ve. 
riyonız. 

A) DİVAN EDEBİYATI 

Manzum edebi eserler : 

a) Dini hikayeler : 

13. asır Anadolu divan şairlerinden Şeyyad Hamza, anı. 

zun temel vezinlerinden « failatün, failatün, failat » vezni ile 

Kur'an'daki «Yusuf,, kıssasını kendine has bir üslupla kale

me almıştır. Eser, «Destan-ı Yusuf Aleyhisselam ve Haza ah

sen-ül Kasas-il mübarek» başlık cümlesini taşıyor. Mesnevi 

şeklinde tertip edilen kitaptaki beyitlerden biri şöyledir'1". 

Nazın düzdüm bu sözi dün Ü güni 

Gör ki ne şirin hikayetdir bunu (Tıpkıbasım : 1 )  

14. asır Altın Ordu (Kıpçak) sahası şairi Hüsam Katib'in 

770'tc yazdığı «İsa ile Kesikbaş»ın manzum hikayesini ihtiv;\ 
eden popüler eseri Dastan-ı Cümcüme Sultan adı ile meşhur
dur. «Ffıiliitün fi\ilatün, füilün» vezni ve mesnevi şekli ile 
kaleme alınmıştır. Dünya, ahiret ve cehennem ahvalini tasvır 
eden bu eser, Azeri ve Osmanlı sahalarında okunmuştur'ı;'· 

b) Fikri ve tasavvufi eserler : 

Yunus Emre'nin « ffıilatün, föilfıtün, failün» ve çoğu «me
failün mefailün faulün» vezinleri ile kaleme aldığı Risalet-ün 
Nushiyye adlı didaktik mesnevisi mensur bir önsözden son· 
ra « D{ıstan-i ruh ve nefs ve mayeteallaku bi hima mine! ah
val» isim cümlesi ile başlıyor. Mesnevide ayrıca « dastfm-ı 
k:ınaaı, dastan-ı boşu yani gazap, dastan-ı akıl " başlıkları 
vardır"">. 

(18) Şcyyiıd Hamza, Yusuf ve Zeliha. Nakleden : Dehri Dilçin, Kli· 
şecilik Matbaası, İstanbul 1 946, T.D.K. Yavını. 

( 1 9) Fuad Küprü lii,  Türk Ec!ciıjyatı Tari hi, s . . 362-364, Milli Matbaa. 
1. ı·abı. İstanbul 1 92&. 

(20) Abdiilbaki Gölrınarlı, Yunus Emre Divfını, C. I, s. 10, 14, 20, 3<;. 
Alı met Hiılit

. 
Kitabevi, fstanbııl 1943, Türk Kliısi k leri Serisi. 
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Gülşehri, Şeyyad Hamza'mn kulla d . . 717 / 1 3 17 tarihinde tamamladığı Mant':ı,.'�1 vezın
. 

ve şekılle 

det·i vücüd » felsefesini temsili bir tarzd uhtk'Tayr
d
ında •vah-

ı h
. k. l · b "  

a ı aye e er Eserde yer a an ı aye erın azıları şu başlıkları t . ib . • . dastan-ı Simurg•>, • Dastan-ı Merd ü Zen D
a�ıy

t
�r · "ş t

h
ıda-y

b
ı 

k D • • • • as an-ı ey A . dürrezza "· « astan-ı Muhammed Mustafa. da şöyle bir be
yıt var : 

Hak Taala'ya tevekkül eyleriiz 
Mustafa'nın dastanm söylerüz<ııı_ 

Prof. Ett
_
o�e Ro�si

: Roma'da •Biblioteca Casanatense• de 861 / 1456 tan_hı_nde ıstmsah edilen bir •Garibname• nüshası
nın sonunda 

_
ıkı mesnevi bulmuştu. Bu. mesneviler : «Dastan-ı 

Fakrname-i Aşık Paşa» ve •Dastan-ı Vasf-ı Hal-i Herkesi» ad
ları iledir. Agah Sım Levend'in etraflı bir şekilde inceledi'i 
bu mesnevilerden birincisi tarikata yeni giren salikin vasıf!!. 
rını « Fakr» isimli bir kuşda hikaye eder. İkinci mesnevive 
göre dünyada geçmiş, gelecek ve bugünkü olmak üzere Üç 
hal vardır. Geçen geçmiştir, geleceğin ne olduğunu bilemeyiz, 
ne varsa içinde yaşadığımız zamandır. Bugünkü hali yaşamalı
dır. Tann'nın emirlerini yapıp zamanın kadrini bilmeli ve 
Tanrı'ya şükretmelidi�. 

Şeyhi'nin, aruzun hezec bahrinin •mefailün, mefailün, 
faülün» vezni ile kaleme aldığı Husrev ü Şirin mesnevisinde 
«Matl a-ı dastan» cümlesi hikayenin türlü bölümlerine başlık 
verilmiştir<">. 

Fuzuli'nin Leyli vü Mecnun mesnevisi «Dfıstan-ı Leyli vü 
Mecnun» başlığı altındadır'"'· 

(21 ) 

(22) 

(23) 

(24) 

Gül şehri, Mantık-ut Tayr (tıpkıbasım) , Ağah Leveııd'in önözü 

ile. S. 1, 2. 6, 20, 22, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1957, 

T.D.K. Yayını . 
Agah Sırrı Levend, Aşık Paşa'mn bilinmeyen iki mesnevisi : 

Fakr-name ve Vasf-ı Hiıl, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belle· 

ten, S. 205-255 (Mesnevilerin foksimileleri ile birlikte). 

Şeyhi, Husrev ü Şirin. Faruk Timurtaş neşri (edisyon kritik) . 

S. 14, 43, 63, 8 1 ,  94, 130. 144, 159. 186, 206. Edebiyat Fakültesi 

Basımevi. İstanbul 1963. İstanbul Edebiyat Fakültesi Yayını. 

Necmettin Halil Onan, Leyla ile Mecnun. Maarif Basımevi, fs. 

tanbul 1 956, Türk Kültür Eserleri No. 1 ,  Milli Eğitim Bakanlığ. 

Yayını. 
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Mensur edebi eserler : 

Mercimek Ahmed, Emir Unsur-ül Maali Keykavus'un 
475/1082'de oğlu Giylanşah'a yazdığı Kabusname adlı nasihat 
kitabını 15 .  asrın ilk yansında ikinci Murad adına tercüme 
etmiştir. Eser mensurdur. Yazar, ldtabının önsözüne •Agaz-ı 
dastarı • başlığını koymuştur"''. 

953'te eserini yazan Latifi, dastarı sözü ile mesnevileri 
kasd eder : •Zeban-ı Türki'de şi ir ve inşaya müteallik ne ka. 
dar divan ve risale ve dastan ve makale var ise tetebbu ve 

tefahhus kıldım• dedikten sonra Şeyhi'ye ilave bölümünde : 

«Varaka ve Gülşah ve Hurşid ü Ferahşad gibi Türki terkib. 

!erle manzum dastanlar çok idi • mütalasında bulnnur''.,· 

B) TARİHLER 

Manzum eserler : 

Ahmedi ( 1 334-1413) 'nin ilk manzum Osmanlı tarihi sa

yılan ve : 

Bu tevarihi çün eyledim beyan 

Gönlüme bir nesne düşeli nagehan 

beyti ile başlayan eseri Dastan-ı Tevarih-1 Mülük-i Al-1 Osman 

adı ile geçer, vukuat « agaz-ı destan» başlığı ile hikaye edilir'm. 
15.  asırda Enveri'nin Malunud Paşa adına yazdığı Düs

tumarne'nin (Manuscrit de la Bibliotheque Nationale de Pa
ris , Ancien fonds Turc No : 250) Mükrimin Halil Yinanç tara
fından yapılan neşrinden şu beyitleri naklediyoruzaı>. 

(25) Mercimek Aluned, Kiibusnamc, Yayınlayan : Orhan Şiiik Gökyay, 
Maarif Matbaası . İstanbul 1944. (Eski Türkçe Metinler Serisi) . 
Milli Eğitim Bakanlığı Yayını. 

(26) Latifi, Tezkire·i Lfııifi, S. 34, 217, i kdam hfatb.,ası Darüssaadet 
1314, (Küıüphane-i İkdam) . 

(27) Nihat Sami Hanarlı, Ahmed! ve Dasıtın-ı Tcvarih·i Mültlk-1 Al·i 
Osman, Türkiyat Mecmuası C. IV, S. Burhaneddin Matbaasi, f� 
tanbul 1933-1939. 

(28) Enveri, Düsturnamc. M. Halil neşri, Devlet Matlıaası, tsıanbul 
1928, Türk Tarih Enclimeni Yayını : IS. 
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Eyledim ol kıssayı size bey· 
ihtisar oldu bu yerde dasıa::1 

(s. 13 ,  17 .  bab) Çün sekiz yüz altıya lrlşdl sı\l 
Gitdi Sultan Ahmet ltd! intikal 
Bu tevarihl ki destan eyledüm 
Kıl temaşa kim gülistan eyledüm 

(s. ıs. 17. bab) 
Hızır Beğ didi ana ey nevcivan 
Kıl bana bu kıssa vashn dastarı 
Ol gazayı Paşa çün şerh eyledi 
Her ne kim oldu ise bir bir söyledi 

(s. 24, ıs. bab) 

Mensur eserler : 

1 6. asnn meşhur tarihçisi Mehrncd Sa'deddin'· T" .. t T • 'h'. d '"' n· . 
f 

ın ac-u 
eva�ı ın e : « astan-ı eth ve teshir-i diyar-ı Rum ili• baş

.
lıgı al tında Orhan Bey zamanında Rum ili fethinin hika

yes� �C. 1 ,  s. 5 1 ) ,  •Dastan-ı Şah Gazi Yıldırım 'ın kısaca tahta 
geçışı» (C. 1 ,  s. 1 25) ve •Agaz-ı destan. da Ffıtih'i n  istanbul'u 
aldıktan sonra giriştiği imar hareketlerinin ne şekilde icra 
safhasına geçirildiği anlatılıyor (C. ı .  s. 447).  

. 
Aynı eserin �· cildinde, •Dastan-ı vüzera·)� Sultan• adı 

ıle : "ishak Paşa, Ilyas Paşa, Gedik Ahmed Paşa, Kasım Paşa, 
Davud Paşa, Mesih Paşa gibi şahsiyetlerin hayatlan, memu
riyetleri, ölümleri, hizmet süreleri hakkında kısaca biyogra
fik bilgiler veriliyor (C. il, s. 215) .  

C)  HALK EDEBİYATI 

Manzum eserler : 

Türk edebiyatının, tesbiti daha yakın devrelerde olsa bile 
muhtevi\ bakımından en dikkate değer ve eski eserlerinden 
biri Oğuz Destanı'dır. Ancak mensur bir hülasası elimize ge-

(29) Mehmed Sa'deddin, Tiıc-üt Tevlirih. 2 cilı, Tabı'hline-i Amire, 
1279/1862. 
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çen bu eserin tek nüshası Paris Milli Kütüphanesi'ndedir ve 
Uygur harfleri iledir. Eserin kendisi, bU.e, adı hakkında bir 
işaret vermemektedir. Türk destanları uzerınde ıncelemeler· 
de bulunan ili m  adamları, ananeyi ve bütün dünyada benzer 
örnekleri dikkate alarak bu eseri « !egende, epope• aslından 
savmışlardır. Radloff""· Fuad Köprülü""· Rıza Nur'">, Pau] 
P�Iliot''". W. Bang''" ve Reşid Rahmeti Arat''" bu düşünce. 
dedirler. 

Yine tarihi - rnenkabevi bir esasa dayanan ikinci mühim 
bir eser, Karahanlılar'ın İslamiyeti kabul ediş hatıralarını Er 
Manas adlı kahramanın şahsında anlatan Manas Destanı'dır'">. 

Türkler arasında geniş şöhreti olan «Köroğlu• etüdünü 
Pertev il.faili Bora tav, Köroğlu Destanı adı ile neşretrniştir(3J'· 

Köroğlu gibi, «nazırn - nesir» olarak ortaya konulmuş 
mahsuller arasında saz şairlerinin hayatları etrafında teşek
kül eden bazı hikayeler"" ve etütler"" « destan» adı ile karşı
mıza çıkıyor. 

(30) 

( .1 1 )  

(32) 

(33) 

(34) 

(35> 
(36) 

(37) 

(38) 
(39) 
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W. Radloft, Das Kuıadku Bil ik des Yusuf Chass·Hadschib aus 
Biılasagun, Thcil I. Sainı Petersburg 189 1 ,  (Page 232. Die Legerıtlc 
des Oghus Chan) . 
Fuad Köpıiilü. Türk Edebiyatı Tari hi .  I .  Kitap, Milli Destan 
Bölümü. S. 56 ve devam ı , Matbaa-i Amire, İstanbul 1920; Türk 
Edebiyatı Tarihi. I .  Basım, M illi Türk Destanı Bölümü, S. 50 
ve devamı, 1926. 
Rıza Nur, Oughouz-Name (Epopce Turque) , transcription en 
lettres phonCtiques, ııotes, traduct.ion Française texte en Turc 

de Turquie, Fac-similc, Akxandrie, 1928. (Socicte de publ icat ions 
Egyptiennes) . 

Paul Pelliot. Sur la Legcnde d'Uguz-Khan en ecriturc Ouigure 
(Rıza Nur neşrinin tenkidi münasebet iyle) ,  Tung Pao. C. XX; 

pp. 247·358, 1930, serie il. 
W. Bang - G. R. Rachm:ıli, Die Legcnde rnn Oghuz Oughan. Sitzb. 
ti. Press. Akad. d.  wiss. 1932. Phil. Histor, KL, XXV, Berlin. 

W. Bang - G. R. Raclırııati ,  Oğuz Kağan Destanı, İstanbul 1 9.16. 
W. Radloff, Proben der Vulklitteratur der nördl iclıen - Türkisclıen 

Sttimme, von Dr. W. Radloff, V. T�il : eler Dblek t des Kam · 
Girgisen, Pctersburg 1885. 
P. Naili Borata\'. Köroğlu Destanı . E\"kaf Matbaası, 193 1 ;  Ana· 
dolu'da ve Türkmenler arasında Körol!lu Destanı'nın izlerine dair 
yeni notlar, Türkiye Mecmuası , C. V, 193.5. 
Aşki ve Mahalli Destiın ,  Aslı ve Kerem , Tebıü Firdevsi Ki tabevi. 
Ahmet Caferoğlu, l\zcrl Halk Edebivatında Aşık Garip Destanı, 
Azerbaycan Yurd Bilgisi. C. III,  sayı 3 1 ,  32. 1934. 

Ahmet Talat Onay'ın neşretti"' b" 14 - Alım d H - • &' ır · asır masalı •Db-tan-ı e aramı» adını taşımaktad H . 
tiplenmiş olan bu destanda hikaye des� aee veznıyle ter
ve .macera, kıssa• manasında kullanılmışı�� anlamdadır 

Bu destanı bu gün bünyad ldelüm 
Hakk'm kudretlerin biz yad ldelüm 

(s. 3) 
Gel imdi Mustafa'ya vır salavet 
Diyelim nicedür anla hikayet 

(s. 6) 

Olur ısa Hak Teala'dan inayet 
K.ılam bu kıssayı hikayet 

(s. 6) 

Saz şairlerinin eserleri : 

Saz şairlerinin müstakil bir hüviyet gösteren mani ve 
koşma tipi 7, 8 ve çoğu zaman 1 1  hece ile ve dörtlüklerle 
meydana getirdikleri her türlü hayat hadiselerini içine alan 
eserler • destan» sayılmıştır'"'· Dehri Dilçin, halk atasözleri 
destanlarını, cönklerde yazıldığı başlıklarla doğru olara·k neş
retrniştir<'2>. 

Mensur eserler : 

Hazreti A1i'nin hayatiyle ilgili vak'aları hikaye eden bir 
eser •destan• adı ile yazıya geçirilmiştir'">. 

15. asırda tesbit edilen «Dfıstan-ı nesl-i Cengiz Han ve 
hem Aksak Timur• mensur bir eserclit">. Abdülkadir İnan 

(40) Dilstan-ı Ahmed Hanimi, Nakili : Ahmet Talat Onay, İbrahim 
Horoz Basımevi, 1946, T.D.K. Yayını. 

(41) Ahmet Talat Onay, Halk şiirlerinin şekil ve nev'i. Devlet Mat
baası, 1928. 

(42) Dehri Dilçin, Edebiyatımızda Atasözleri (<le<ı·oa· ,;·', Klişecilik 
Matbaası, İstanbul 1945, T.D.K. ·hyını. 

(43) H 'za Destiin·ı İmam Ali, Kan Kal'ası, 1223 tarihli, T.D.K. yaz-
malan, nu. 76. . 

\44) D�stan·ı nesl·i Cengiz Han ve hem Aksak Timur, Cihanşin neşııı, 

Kazan 1882. 
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bu eserin asıl nüshasının Uygurca yazılmış olacağı kanaatin
dedir">. 

D) YENİ TüRK EDEBİYATI 

Anadolu'da 1 5. asırda Aydınlı Visali ile başlayan Türki-i 
Basit ve müteakip mahallileşme adı verilen cereyanlardan son
ra Tanzimat hareketi ile yazı dilini halk diline yaklaş tırma 
te;ebbüsleri sırasında halk destanlarının tesiriyle okumuşla
rın hece veznine ilgileri arttı. Bu ilgi ile Münif Paşa'nın Os
manlı Devleti'nin 600. yılı münasebetiyle bir destan yazdığını 
göıiiyoruz. Manzume, padişahların, Sultan Osman'dan itiba
ren vukuatını. zamanlarını. cenklerini, yaptıkları işleri hülasa 
eder : 

Onuncusu da Sultan Süleyman 
Şan ve şevketi dillerde destan 
Kendi seferi on üçtür amma 
Yok zaferinin hadd-ü payaru".,· 
1 908'den sonra siyasette ve edebiyatta bir nevi Roman

tisme hareketi sayabileceğimiz Türkçülük cereyanı doğduktan 
sonra mazide ve tari·hte kendimizi arama ve bulma şuuru 
Mehmed Emin Yurdakul ile Ziya Gökalp'ın gayretleri, bizi 
hece veznini yeniden kullanmaya götürdü. Ziya Gökalp bu 
şuurla destanlar yazdı. 1 9 1 0  yılında Vali Nazım Paşa'yı alda
tarak Diyarbakır çevresini dehşete salan şakinin hikayesini 
Şaki İbrahim Destanı adı ile neşretti. Daha sonra «Balkan
lar Destanı, Altın Destan, Kızıl Destan, Kara Destan, Ak Des
tan » gibi manzumelerini yayınladı . 

Ziya Gökalp'ten sonra yetişen birçok şairlerin muhtelif 
dergilerde veya çıkanlıkları ş i ir k i taplarında • destan• adı ile 
geçen eserleri herkesin malumudur. 

Yukarıda, lügatlerle edebiyat eserlerinden verdiğimiz ör
neklerde görüldüğü üzere krnsik m a nada «epos»tan, hikaye, 
masal, efsane, tarih vak'a, sergüzeşt, macera, menkabe, me
sel, nutuk, manzum h ikaye, nasihatname, biyografi, mesnevi, 

(45) Abdülbdir inan. Diıstan-ı nesl-i Cengiz Han kitabı hakkında, 
Azerbaycan Yurd Bilgisi, C. III ,  S. 25, 1934. 

(46) Münif Paşa, Dcstan·ı At.i Osman, S. 4, 1299. 
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rivayet, eski söz gibi türlü tabir ve edeb· .. leyen kelimeden şu neticeyi ,., k 
ı �urlere doğru geniş-�· annak murnkündür . 

1 ) Klasik •epos. karşılığındaki b·· .. 
. 

Iar'ın «Ülongho», Kırgızlar'ın C k 
uyuk eserlere Yakut-

• · . ti • omo • ve M . . 1.. .. 
!er ın umumıye e •destan» adını v d·kı . . 

us unıan-Turlı.er ı erın ·· .. 

Manas ve Köroğlu destanlan bu •. . _ı goruyoruz. Oğuz, 
. k . . 1 1 nev ın tıp ık birer .. ""d' Epı· şııre a em o an «Olongho. .. .. b .. orne& ır. 

1 . .  k . . 1 . ih . sozu azı Turk bo 1 da ırı şıır en tıva etmek üzere .. 1 .. Y ann •O ong. şeklini almıştır. 2) « Sab» ve «irtegi» sözleri hik" k ·h . • aye, ıssa eski .. tuk, tarı ve vukuar kavranılan ile b' I " k 
• soz, nu-

etmiştir. Orhon abidelerinde Kum
a:ır ı dtc •destan•a tekabW 

Çağatay edebi dilinde ve Ku;'an tercüca �· _Kıd
rım lehçesinde, 

!eri vardır. 
me enn e bunun misal-

3) İslam kültürü tesiri altında •destan. kelimes· di halk ve modern edebiyal1mızda çok çe •t1· .. 1 
ı van, 

muştur : 
şı ı tur ere alem ol-

a) Yusuf ve Zeliha ile Cümcüme Sulta .b. . 
·ı 

· kl" n g ı  ı aruz veznı 
ı e mesnevı şe ıyle yazılmış dini hikayeler, 

b) Risalet-ün Nushiyye, Mantık-ut Tayr Fak _ • 
V f w 1 · H k . 'b'  

. r name ve 
as -ı a -ı er esı gı ı aruz vezni ve mesnevi şek]' ı ı 

mış fikri-tasavvufi eserler, 
ıy e yazı -

c) Hüsrev ü Şirin ile Leyli vü Mecnun gibi aruz vezni 
ve mesnevi şekli i le yazılmış aşki hikayeler, 

d) Kabusname gibi mensur nasihatnameler, 

e) Dastan-ı Tevarih-i Mülı'.ık-i Al-i Osman ile Düsturna-
me gibi manzum vakayinameler, 

f) Tac-üt Tevarih gibi mensur, tarihi eserler, 
g) Dastan-ı Ahmed Harami gibi manzum masallar, 
h) Destan-ı İmam Ali gibi mensur biyografik romanlar, 
i )  Cengizname gibi mensur epik karakterli eserler, 

j )  Saz şairleri ile modem şairlerin •epos•tan ayn müs
takil bir hüviyet gösteren mani ve koşma tipi 7, 8 ve çoğu 
zaman 1 1 heceyle meydana getirdikleri, oldukça, kısa her 
tlirlü hayat hadiselerini içine alan şiirlerden bazıları destan 
sayılmıştır. 
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LİRİK ŞİİRLER 

A) İslam Muhiti Uygur Şiiri 

AYRIUŞ 

l 
adaylarım kaçma kulun 
atam kayda termü erld 
amrak togmış ini kelin 
agaın kayda termü erld 
belde turgan hiş-on oglan 
begim kayda termü erki 
bezekllkte kızlar kırkın 
bertermü köngülln (erki) 
katta turgan kaç ol oglan 
kayda begim termü erki 
kaguşgulug künnt küsep 
Kaygu . . . . . . . . . . . . . . . . . .  erki 

BUGVNKtl TÜRKÇESİ 

Yavrulanm, kaçak kulun, 
- «Babam nerede?• - der mi dersin? 
sevgili doğan, küçük kardeş, gelin, 
- •Ağam nerede • - der mi denin? 
Belde duran eDl ylllt, 
- •Beyim nerede?• - der mi dersin? 
haremdeki kızlar, cirlyeler, 
kalplerini paralar mı dersin? 
Katımda duran btlttin o yiğitler 
- •Nerede beyim!• - der mi dersin? 
Kavuşma gününü arzulayıp 
- «Kaygı geçer!• - der mi dersin? 

(Reşit Rahmeti Arat, Eski Türk ŞUrl'nden) 

BİLGİ 

2 

billg blling ya begim 
blltg sanga eş bolur 
billg bilgen ol erke 
-bir kün devlet tuş bolur 

biliglig er bilinge 
taş ku�ansa kaş bolur 
bilglsiznlng yanınga 
altun koysa taş bolur 

BUGÜNKÜ TÜ!p<';E.31 

Bilgi bilin, ey beyim! 
bilgi sana eş olur; 
bilgi bilen insana 
hir giin devlet yar olur. 

Bilglli insan beline 
taş kuşansa, kaş olur; 
bilgisizin yanına 
altın konsa, taş olur. 

(R. R. Arat, Eski Türk Şllrl'nden) 
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B) 16'ncı Asırdan Zamanımıza Kadarlci Şiirler 

KUL MEHMED 

KOŞMA 

Siyah ebriılerin dunıben çatma 
Ganızen oklarım aşıka atma 
Sana gönül verdim beni ağlatma 
Benim gözüm nônı gönlüm siiriıru 

Bir od düşmüş dağlar gibi yananın 
Miizul olmuş beğler gibi dönerim 
Ay efendim senin yolun gözlerim 
Benim gözüm nftnı gönlüm siiriını 

Yemeden içmeden külli beriyim 
Senden aynlalı cansız diriybn 
Sinem üstünde bir kuru deriybn 
Benim gözüm nuru gönlüm süruru 

Öğüttür verdiğim tut benim sözüm 
Severim demeye tutmadı yüzüm 
Ay efendim benim ay iki gözüm 
Benim gözüm nftnı gönlüm siiriıru 

ÖKSÜZ DEDE 

KOŞMA 

Be bu söyleyen dil kudret dilidir 
Cümle yaradılmış Hakk'ın kuludur 
Beylere armağan Şah'ın kuludur 
lmırza'mı hoşça tutun ağalar 

lmırza'mı anan Şah'ı sevendir 
Meydanda oynanan toptur çöğendir 
Üsküfü alnında yavn toğandır 
lımrza'mı hoşça tutun ağalar 

Alnıma yazılan kara yazıdır 
lrmrza'm babanın iki gözüdür 
Sarayda beslenmiş körpe kuzudur 
Iırurza'mı hoşça tutun ağalar 

Değme baba kıyar mı ola oğluna 
Saldı garibllğe bakar yoluna 
Bizden selam olsun Osman Oğlu'na 
fmırza'mı hoşça tutun ağalar 

Ferhad Paşa elimize geldi hay 
Yenemedim yavrucağım aldı hay 
Hasretimiz kıyamete kaldı hay 
Iınırza'mı hoşça tutun ağalar 

Kani benim çerilerim nögerlm 
yedi yıldır ben bu derdi çekerim 
Zebun oldum dört yanıma bakarım 
Imırza'mı hoşça tutun ağalar 

Akar gözlerimden kan ile yaşım 
Dün-Ü günü hasret çekmedir işim 
Hem ehlim ayalim oğlum yoldaşım 
Şunları da hoşça tutun ağalar 

ÖKSÜZ DEDE durma söyle sözünü 

Hakk'a doğru tutup gider özünü 

Bizim için öpün iki gözünü 

Imırza'mı hoşça tutun ağalar 
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PİR SULTAN Abdal 

Kalktı havalandı gönlümün kuşu 
Uçmayınca gönül yardan aynlmaz 
Ilıdı sulann çıktı meyyitlm 
Yunmayınca gönül yardan aynlmaz 

• ••  
Ustalar getirin tabutum çatsın 
Terziler getirin kefenim biçsin 
Ak göğı;üm üstünde çimenler bitsin 
Bitmeyince gönül yardan aynlmaz 

• • •  
Düşüne hey deli gönül düşüne 
Değirmenler döner çeşmim yaşına 
Cenazemi musallanın taşına 
Koymayınca gönül yardan aynlmaz 

• •• 
Sana derim sana hey Adem Ata 
Dalıa yol mu gider buradan öte 
Kolansız kuşkunsuz ağaçtan ata 
biı.: .evince gönül yardan aynlmaz 

• •• 
Pir Sultan Abdal'ın canını l."-'' .lıı 
Bir candan yarim yok yolum gözetle 
Ecel şerbetinden bir tas bize de 
Vermeyince gönül yardan aynlmaz 

(1 . Aslımoğlu, Pir Sultan Abdallar, 1984) 

Pir suitan Abdal 

KOŞMA 

Dağdan kütür kütür hezen indirir 
indirir de ateşlere yandınr 
Her evin devliği öküz döndürür 
ireçberler hoşça tutun ö� 

Öküzün damını alçacık yapın 
Yaş koman altında kuruluk sepin 
Koşumdan koşuma gözlerin öpün 
ircçberler hoşça tutun öküzü 

PİR SULTAN Abdal der ki kaynar coşunca 
Tekne hamur kalmaz ekmek pişince 
Adem Ata öküzün çifte koşunca 
İreçberler hoşça tutun öküzü 
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AşıK. 

Ulu ulu kervan geçen 
Yollar gibi inilerim 
Karlı karlı dağlar aşan 
Seller gibi inilerim 

Yücesinden er haykırmaz 
Sığın geyiği böğünnez 
Kuş uçmaz kulun yügürmez 
Dağlar gibi inilerim 

Canım kanlığa düşmüş 
Kaynadı ciğerim taşınış 
Hocasından ayn düşmüş 
Kullar gibi inilerim 

Hayalin benden dolwıdu 
Ah ile bağrım delindi 
İçinden beyi alındı 
İller gibi inilerim 

Yapıdan düşmüş bozulmuş 
Top tüfek vurmuş ezilmiş 
Kil'selerde haç yazılmış 
Taşlar gibi inilerim 

Miskin AŞIK bilmez nJder 
Evliya gayretin güder 
Subha değin tesbih eder 
Dlller gibi inilerim 

kARACAoCLAN (XVII. asır) 

KOŞMA 

i_lk akşamdan vardım kavil yerine 
Once gördüm kömür gözlüm gelmedi 
Bilmem gaflet bastı yattı uyudu 
Bilmem o yar bize küstü gelmedi 

Benim yiirim gide gide donandı 
İkrar verdi cahil gönlüm inandı 
Ay da geldi orta yeri dolandı 
Seherin yelleri esti gelmedi 

Unuttu mu ahdı amanı netti 
Başın alıp gayri diyara gitti 
Benim mecbur olduğumu farketti 
Zalım garaz itti kaçtı gelmedi 

KARAC'OGLAN der ki devranın döndü 
Gönlüm yücedeydi engine indi 
Seherin yelleri şafağın bendi 
Hanı usul boylu sunam gelmedi 
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Kadir Mevlii'm seni öğmüş yaratmış 
Çiçekler içinde birdir menevşe 
Bitersin güllerin han içinde 
Korkarım yüzüne batar menevşe 

Yaz gelir de heveslenir bitersin 
Güz gelince başın alır gidersin 
Yavru niçin boynun eğri tutarsın 
Senin derdin benden beter menevşe 

Senin meskenindir kayalar sengi 
Kokusu menevşe güldür frengi 
Aradım dünyayı bulunmaz dengi 
Güzel yatağında biter mencvşe 

Bakmaz mısın KARAC'OCLAN haline 
Garib bülbül konmuş gülün dalına 
Kadrin . bilmeyenler alır eline 
Onun için iğri biter menevşe 

1 64 

3 

Bir sofra isterim kimse sermedik 
Bir yayla isterim kimse konmadık 
Bir güzel isterim yad el değmedik 
Ellenmiş te bellenmlşi nldeyim 

Severim güzeli nece olursa 
Boyu uzun beli ince olursa 
Severim atımı dinççe olursa 
Kovulmuşu yonılmuşu nldeyim 

KARAC'OCLAN der ki kavi ü karanın 
Nedir yüce dağlar size zararım 
Ararsam pınarın gözün aranın 
Bulanmış da durulmuşu nldeyim 
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Çıkup yücesfue seyran eyledim 
Gördüm ak kuğulu göller perişan 
Bir firkat geldi de durdum ağladım 
Öpüp kokladığım güller perişan 

Hayal hayal oldu karşımda dağlar 
Eşinden ayrılan ah çeker ağlar 
Dökülmüş yapraklar bozulmuş bağlar 
Bülbülün konduğu dallar perişan 

Yıkılmış dilberin mamur illeri 
Susmuş bülbül söylemiyor dilleri 
Dağılmış sümbülü solmuş gülleri 
Yüzüne dökülmüş teller perişan 

KARAC'oGLAN der toy avlatamadım 
Arap ata binip boylatamadım 
Küstürdüm güzeli hoylatamadım 
Dilberi küstüren diller perişan 
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İzin ver hey ağam ben de gideyim 
Ah çeküp te arkam sıra ağlar var 
Bakanın bakarım sılam görünmez 
Aramızda yıkılası dağlar var 

Coşkun sular gibi akıp durulma 
Kuru gazel gibi esip savrulma 
Nerde güzel görsen ona çevrilme 
Bizim ilde cana kıyar beğler var 

Karşıdan karşıya yanar bir ışık 
Bunu söyleyenin dilleri aşık 
Bir buğday benizli zülfü dolaşık 
Gitme deyi beni yolda eğler var 

KARAC'OGLAN der ki kendim öğeyim 
Taşlar alup kı>.ra bağrım döğeyim 
Güzel sevme derler nasıl sevıneyim 
Kaşlar arasında çifte benler var 
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Üryan geldim gene üryan giderim 
Ölmemeye elde fermanım mı var 
Azrail gelmiş de can talep eyler 
Benim can vermeğe dermanını mı var 

Dirilirler dlrilirler gelirler 
Huzür-1 mahşerde divan dururlar 
Harami var dlye korku verirler 
Benim ipek yüklü kervanını mı var 

Er isen erliğin meydana getir 
Kadir Mevlam noksanımı sen yetir 
Bana derler gam yükünü sen götür 
Benim yük götürür dermanım mı var 

KARAC'oGLAN der ki ismim öğerler 
ı\ğu oldu bildiğimiz şekerler 
Güzel sever diye lsnad ederler 
Benim Hak'tan özge sevdiğim mi var 
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ı\ŞIK ÖMER 

GAZEL 

Gönül bu bezm.ı alemde gelen gelsün "d d 
S 

1 .. 
gı en en geç ana vas ı muyesser olmayan misk-! Huten'den geç 

İşittim yad ile işret edermişsln benim ö ·· 
Kerem kıl gel gözüm nfın ya andan g,.,. y

mrum
b d .,. a en en geç 

Nasilıat tutar isen gel sakın sen düşme ardına 
Eğer geçtiyse senden yürü durma sen geçenden geç 

Vücudun koyasın efkara gamlar .verdi yağmaya 
Dediler ki yeter durdun yürü burc-ı bedenden geç 

Kınlaydı şu dünyada dahi kalmayu ben engel 
Dediler ki melek · sima periye sen ÖMER'den geç 
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sEMAl 

Gel dllbcrlm kan eyleme 
Seni kandan sakınınm 
Doğan aydım esen yelden 
Seni gUnden BRkınınm 

Tııblblın hışmınan bakına 
Ben kulun odlara yakına 
Yanağına gUller sokma 
Seni gUlden ıakımnm 

Halden bllür haldaşıın var 
Yola gtder yoldaşım var 
tl'ç yaşında kardaşım var 
Seni ondan ıakırunm 

ÖMER'lm der ben de geldim 
TAzelendl eski derdim 
Sen bir kuzu ben bir kurdwn 
Seni benden sakınırım 

MURABBA 

Dllberll seyyah olursan gel Hlcaz'da bul beni 
Kabe-1 ıtli maklim-ı serftrazda bul beni 
Gel zlyılret eyle ol beyt-i Huda'yı kıl tavaf 
G(lşe-1 Beytü'l-harem içre niyazda bul bent 

Alemi bihClde mahv etme şeha eyle hazer 
Almak istersen benim nam ü nlşılnuııdan haber 
Kısmet olursa dlyıtr-ı şehr-i İstanbul eğer 
Ayasofya'da kıyam üzre namazda bul beni 

Anda bulmazsan eğer eyle beğlm kat'ı ümid 
Tıl. kıyılmet haşr olunca vuslatım senden baid 
Defter-i nlsyanda kayd et lsm ü resmim nibedid 
Pençe-1 dest-1 ecel sayyıtdbazda· bul beni 

Hıbılı bulmaz isen bu ıtlemJ devran ldüp 
Bil harab ctmJş ecel ten burcunu viran ldüp 
Ömer'in rClhu içün bir Fıttilıa Ihsan ldüp 
Kabrini eyle zlydrct lııtklsarda bul beni 
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SEMAİ 

Salmup seyran yerine 
Çıkan dilber klminsin sen 
Siyah zülfün malı yüzüne 
Döken dilber kiminsin sen 

Baktım gözüne kaşına 
Benzettim hüma kuşuna 
Beni hicran ateşine 
Yakan dilber klminsln sen 

Payine yüz süren kullar 
Demadem medhin iderler 
Al yanak üstüne güller 
Takan dilber kiminsln sen 

Seyrana giden bostana 
Bülbül konar gülistane 
Bize mestane mestane 
Bakan dilber klminsin sen 

Aşık Ömer gayre varma 
Varup divanına durma 
Eli göı:e siyah sürme 
Çeken dilber ldminııin ıen 

G�VHERİ 

KOŞMA 

Sözün bilmez ban nadan elinden 
Erkan ağlar usiil ağlar yol ağlar 
Bülbülün feryadı gonca gülünden 
Gülşen ağlar bülbül ağlar giil ağlar 

Her kaçan ct'!ş idüp çağlasa seller 
Açılır laleler sünbüller güller 
Davlunbaz çalınır çalkalanır göller 
Şahin ağlar turna ağlar tel ağlar 

İyi ile konuş olasın iyi 
Öter defler gibi sinemin neyi 
Bu çarkın elinden el-aman deyi 
Geda ağlar sultan ağlar kul ağlar 

GEVHERİ der dertli gönlümüz hasta 
Sözünü beğendir ellere dosta 
Kimi abdal olup girmiştir posta 
Hırka ağlar hem post ağlar çul ağlar 
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MllRABBA 

Dün glce ta subha-dek ol yare baktım gelmedi 

Ol gönüller uğrusu dildare baktım gelmedi 

Ahdine kıldı hilaf ferdiilara saldı beni 

Kirpiği ok gamzesi tatare baktım gelmedi 

Dad-ı iihım gök yüzünde encüm oldu serteser 

Zelzele-! flgarumdan oldu yer zir ü zeber 

Raz ü şeb efgana düştüm olunca vakt-ı seher 

Dlşlerl dür gözleri sehhare baktım gelmedi 

Andeliblnı gülşenlne gelmişim feryade ben 

Ey dlriga derd-i gamdan olmadım azade ben 

Meskenim kfıhsir-ı gamdır dönmüşüm Ferahd'e ben 

Ol lehi şirin-şeker güftare baktım gelmedi 

Ey felek bunca gündür görmedim caniinımı 

Hayli çektim intizarın gonce-i handWıımı 

Gevheri ya derd ü mihnet duttular dimiinımı 

Beli ince servi boy reftare baktım gelmedi 
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Si::MAt 

Bugün ben bir bağa girdim 
Ne bağ duydu ne bağbancı 
Gülün şeftalisin derdim 
Ne bağ duydu ne bağbancı 

Bağın duvarından aştım 
Kırmızı gülüne koştum 
Öptüm sardım helillaştım 
Ne bağ duydu ne bağbancı 

Bağın kapısını açtım 
Sanasın cennete düştüm 
Doldurdum badeslnl içtim 
Ne bağ duydu ne bağbancı 

Seherin tan yeri atb 
Bülbül elvan elvan öttü 
Gevheri yükünü tuttu 
Ne bağ duydu ne bağbancı 
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VAKIF 

KOŞMA 

1 

İntizar çekınekden yol gözlemekden 
Könlümün ne tabı ne takatı var 
Yazan ola ayrılığın derdini 
Ferhad u Şirin'ce hikayeti var 

Bir kimse ki müştak ola cemıila 
Görenler bilir ki düşer ne hala 
Ol kametin her gelende hayala 
Göresen ki nece kıyameti var 

Aşgın salır canımıza bir ateş 
Zülfün kimi halimizdir müşevveş 
Ay tuba-yı cennet senedir pişkeş 
Garabağ'ın her ne vilayeti var 

Yüz görsek de eğer özge haremden 
Kurtulmanık hergiz fikr ü elemden 
Sen gel halas ele bizi bu gamdan 
Senin kademinin saadeti var 

Hicranı çekmeyen derdlmend olmaz 
Seveni sevmeyen dilpesend olmaz 
Dost dosta gelende yolda bend olmaz 
Aşgın tarlglnin bu Adeti var 

2 

Ay Kabe'm Kerbela'm Mekke'm Medine'm 
Bir zaman kiıyında ziyaretlmdir 
Gıble diyib gaşlanna baş eğmek 
Gece gündüz menim ibadetimdir 

Her ne disem senin cinıe sözümden 
Serhoşunam yoh baharım özümden 
Şol kameti yayınanda gözümden 
Sanasan ki haşr u kıyametlmdir 

Bağlanuşam din-imanı zülfüne 
Menim kimi hayran hamı zülfüne 
Tapşırıb gedirem camı zülfüne 
Yahşı sahla sende emanetimdir 

Sensen menim ayım günüm hilalım 
Devletim ikbfilım canım celfilım 
Gözel uzun dfilm fikr ü bayfilım 
Sözün dilde şirin hikayetimdlr 

Sonalar hacildir siyah telinden 
Tutiller lal olur şirin dilinden 
Şikeste Vagıf'am senin elinden 
Her kime ki yetsem şikayetimdlr 
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3 

Haylı vaktdır ayrılmışdık yAr ilen 
Gördük amma damşmadık ayrıldık 
Kaldı canda gizli gizli derdimiz 
Birce kelme danı,madık ayrıldık 

Garib garib durdlık biganeler tek 
Soyuk soyuk bahdık divaneler tek 
Dönmedik başına pervaneler tek 
Aşg oduna yanışmadık ayrıldık 

Yanın saat bir arada galmadık 
Aşg ataşın canımıza salmadık 
Yalvanban yann gönlün almadık 
:Ele getdi barışmadık ayrıldık 

o zaman ki aşmalığı terk etdik t 
Cüda düşdük hayli ciğer berkitdik 
Aralıkdan könül kuşun ürkitdik 
Bir-birile konuşmadık ayrıldık 

Vi'ıgıf se\·di bir ikrarsız bivefa 
Bada getdi tamam çekdiği cefa 
Görüşüben elemedik hoş safa 
Gucaklaşıp sanşnıadık ayrıldık 

NAKDİ 

Mağıib illerinden ey Şiih'ı alem 
Sultan Cezayir' den haberin var mı 
Sehavet madeni ey ı..'ild ü kerem 
Sultan Cezayir'den haberin var mı 

Şol tarih-i hicret vannadan yüze 
Alaman düşmanı kasdetti bize 
Nice vasfedeylm Hünkanm size 
Sultan Cezayir'den haberin var mı 

Cenk gemilerine tee,avüz yüzden 
MücAhid kulların düşürme gözden 
Garkoldu göriinmez dumandan tozdan 
Sultan Cezayir'den haberin var mı 

Elimizde kılıç dilde zikrullah 
Muin hafızııruz oJ ulu Allah 
Dört yanunnz aldı kafirler billiih 
Sultan Cezaylr'den haberin var mı 

Ey NAKDİ gaziler şad oldu güldü 
Şehidler cennette mekanın buldu 
İspanyol Portekiz Nemse bir oldu 
Sultan Cezaylr'den haberin var mı 
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DERTLİ 

Telli sazdır bunun adı 
Ne ayet dinler ne kadı 
Bunu çalan anlar kendi 
Şeytan bunun neresinde 

Venedik'ten gelir teli 
Ardıç ağacından kolu 
Be Allah'ın sersem kulu 
Şeytan bunun neresinde 

Abdest alsan aldın demez 
Namaz kılsan kıldın demez 
Kadı gibi haram yemez 
Şeytan bunun neresinde 

İçinde mi dışında mı 
Burgusunun başında mı 
Göğsünün nakı!ıında mı 
Şeytan bunun neresinde 

Dut ağacından teknesi 
Kirişten bağlı perdesi 
Be hey insanın teresi 
Şeytan bunun neresinde 

DERTLİ gibi sanksızdır 
Ayağı da çanksızdır 
Boynuzu yok kuyruksuzdur 
Şeytan bunun neresinde 

EMRAH 

KOŞMA 

Dedim dilber dldelerin işlenmiş 

Dedi çok ağladım sel yarasıdır 
Dedim dilber yanakların dişlenmiş 
Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır 

Dedim dilber lehin şeker bal obnuş 
Dedi bugün bana başka hal olmuş 

Dedim dilber ak gerdanın al olmuş 

Dedi çiçek sokdum gül yarasıdır 

Dedim dilber EMRAH aklımı aldın 

Dedi şu cihanda beni ml buldun 
Dedim dilber niçin sararıp soldun 
Dedi çekdiceğim dil yarasıdır 
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DADAL�LU 

KOŞMA 

ı 

Çıktım yücesine seyran eyledim 
Cebel önü çayır çimen görünür 
Bir firkat geldi de coştum ağladım 
Al yeşil bahçeli Kaman görünür 

Şaştım hey Allah'ım ben de pek şaştım 
Devrettim Akdağ'ı Bozok'a düştüm 
Yozgat'ın üstünde bir ateş seçtim 
Yanar oylum oylum duman görünür 

Biter Kırşehlr'ln gülleri biter 
Çığrışır dalında bülbüller öter 
Ufacık güzeller hep yeni yeter 
Güzelin kaşında keman görünür 

Gönül arzuladı Niğde'yl Bor'u 
Gün günden artmakta yiğidin zan 
Çifte bedestenll koca Kayseri 
Erciyes karşında yaman görünür 

DADALOGLU'm da der zatından zatı 
Çekin eyerleyin gökçe kır atı 
Göçmek değil bizim ilin muradı 
Ak yılre gitmemiz güman görünür 

2 

Kalktı göç eyledi Avşar lllerl 

Ağır ağır giden iller bizimdir 

Arap atlar yakın eyler ırağı 

Yüce dağdan aşan yollar bizimdir 

Belimizde kılıcımız Kirmanl 
Taşı deler mızrağımın temreni 

Hakkımızda devlet etmiş fermanı 
Ferman padişahın dağlar bWmdlr 

DADALOCLU'm yarın kavga kurulur 

Öter tüfek davlumbazlar vurulur 

Nice koç yiğitler yere serllir 

Ölen ölür kalan sağlar bizimdir 

ıs3: 



1 

184 
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Şu yalan dünyaya geldim geleli 
Severim kır atı bir de güzeli 
Değip on beşine kendim bileli 
Severim kır atı bir de güzeli 

Atın beli kısa boynu uzunu 
Kuru suratlısı alına gözünü 
Kızın iplik iplik süt beyazım 
Severim kır atı bir de güzeli 

Atın höyük sağn kalkan döşlüsü 
Kalem kulaklısı çekiç başlısı 
Güzelin dal boylu samur saçlısı 
Severim kır atı bir de güzeli 

At koşu tutmasın çıktığı zaman 
Yalı kaval gibi yıktığı zaman 
At dört kız on beşe yettiği zaman 
Severim kır atı bir de güzeli 

DADALOCLU'm hile yoktur işimde 
Yiğit olan yiğit görür düşünde 
At dördünde güzel on beş yaşında 
Severim kır atı bir de güzeli 

ZİHNİ 

KOŞMA 

Vardım ki yurdundan ayak götürmüş 
Yavru gitmiş ıssız kalnuş otağı 
camlar şikest olmuş meyler dökülmüş 
Sakiler meclisten çekmiş ayağı 

Kangı dağda bulsam ben o maralı 
Kangı yerde görsem çeşm-i gazili 
Avcılardan kaçınış ceylan misali 
Göçmüş dağdan dağa yoktur durağı 

Lıileyi sünbülü gülü har alınış 
Zevk u şevk ehlini ah ü zar almış 
Süleyman tahtını sanki mar almış 
Gama tedbll olmuş ülfetin çağı 

ZİHNİ derd elinden her zaman ağlar 
Sordum ki bağ ağlar bağıban ağlar 
Sünbüller perişan güller kan ağlar 
Şeyda bülbül terk edeli bu bağı 
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SEYRANI 

KOŞMA 

Ateş vapw-uuu lcılt edenler 

Yelken açup yelin kadrin ne bilsin 

Süleyman'dır kuşun dilin söyleyen 

Her Süleyman dilin kadrin ne bilsin 

Hayvanlarda çeşit çeşit fırkalar 

Kimi düzden aşar klml yorgalar 

Necilsete müştak olan kargalar 

Has bahçede gülün kadrin ne bllııin 

SEYRANi BABA'nın beli büküldü 

Ağzının içinde dişi söküldü 

Davul Nebi sadılsından çekildi 

Saz çalmayan telin kadrin ne bilsin 

ztiı.ı\Ll 

KOŞMA 

Mektup gider isen tayyare ile 

Şimşek gibi vatanıma var da gel 
Çık yukarı görüş seyyare ile 
Beyaz kara bulutlara dal da gel 

in yurdwnu dolaş köşe be köşe 
Sakın tutulma bir fırtına kışa 
Ayn ayn yaranıma yoldaşa 
Benden selam götür selam al da gel 

Kapı basık ise pencereden gir 
Hasret fi Bhınıı arz eyle bir bir 
Zavallı anneme aziz müsaflr 
Olur isen Uç beş saat kal da gel 

Mektup bana küsmüş ise ol nigar 
Söyle benlm için bin selamı var 
Birkaç türkü ile olsun yadigar 
İşlet çevresini zarfa sar da gel 

Güzel anlat ZÜLı\Lİ'nln halini 
Hangi bülbül terk etmiştir gülünü 
Zülfü perçeminden birkaç telini 
Aman mektup vermez ise çal da gel 
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YEDEKLİ KOŞMA 

Hab-ı nazda yatar iken uyandım 
Bir bade verdiler nüş edip kandım 
içtim bıtdeyt kandını 
Ab-ı hayattır sandım 
Ben bir ateşe yandım 
Aşkın atına bindim 
Yeri göğü dolandım 
Bu yerde de avlandım 
Seni buldum bir çobana efendim 
Kudret kanadımı çalsam el kınar 

Uyanmıştım hab-ı nazdan havf ilen 
Kırklar dolu verdi tabla raf ilen 
Dolu tabla raf ilen 
Divan durdum saf ilen 
Öğüt almam laf ilen 
Erenler taraf ilen 
Yedi deryaları köh-i Kaf ilen 
Gavvazam kaynağa dalsam el kınar 
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Siftah yalvannm Gant Subhin'a 
Sonradan dönerim bir aç arslana 
Dönerem aç anılana 
Saldınram clhAııa 
Kah o yana bu yana 
Diyeceksin daha ne 

Nece ki bir serçe geçer tabana 
Kırsam kanadını yolsam el kınar 

ZÜLALİ çağırır ben bir nökerim 
Heyya gibi dilden zeher tökerlm 
Zeher meher tökerlm 
ı\şk kılıncın çekerim 
Tunçtan beden sökerim 
Ey benim bal şekerim 
Hiç deme Mevla Kerim 
Haçan ki meydanda pençe çekerim 
Her aşık sazını alsam el kınar 
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lUiHSATİ 

KOŞMA 

Nasıl vasfedeylm güzelim senJ 
Rumelt Bosna'yı değer gözlerin 
Dünyaya gelmeınJş eşin akranın 
İmtlr'I Konya'yı değer gözlerin 

Kimsede görmedim sendeki nazı_ 
Tunus Tırabulus Mısır Hicaz'ı 
Kars'ı Kağızman'ı Acem Şiraz'ı 
Girid'i Yanya'yı değer gözlerin 

Yüzünde görünür Yusuf nJşaııı 
Yüzünü görenler çeker efgiim 
Büsbütün Gürcistan Erzurum Van'ı 
Belh-i Buhara 'yı değer gözlerin 

RUHSAT'ıın eyledim senin de medhin 
Al yanaktan bir buse ver himmetin 
Yüıbln sarraf gelse bilmez kıymetim 
Ahıri dünyayı değer gözlerin 
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KOŞMA 

Dokunma ey saba zülf-i dildiire 
Dolaştırma aman tel incinmesin 
Düşme ey dil sen de feryad ü zAre 
Yanağında sakın gül incinmesin 

Gülşenden mi teşrif böyle gülerek 
Ruhlerln mi verdi yoksa güle renk 
Cana şöyle gel yat ağuşumda tek 
Sakın kıyam etıne kol incinmesin 

Morlu fes başında dursun bir yana 
ister isen takın altun gerdana 
Lıihurl şal kuşan ince miyana 
Ahun kemer takma bel incinmesin 

Aşıklar senlnçlin düşmlişler derde 
Bir de NAZİ var mı yokla defterde 
Gönlil yıkına kemlik etme bir ferde 
Bu dünyada senden kul incinmesin 
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VEYSEL 

SAZIMA 

Ben gidersem sazım sen kal dünyada 
Gizli sırlarınu aşikar etme 
Lal olsun dillerin söyleme yada 
Garip bülbül gibi llh ü zar etme 

GWi dertlerimi sana anlattım 
Çalıştım sesimi sesine kattım 
Bebe gibi kollarımda yaylattım 
Hayali hatır et beni unutma 

Bahçede dut iken bilmezdin sazı 
Bülbül konar mıydı dalına bazı 
Hangi kuştan aldın sen bu avazı 
Söyle doğrusunu gel inkar etme 

Benim her derdime ortak sen oldun 
Ağlarsam ağladın gülersem güldün 
Sazım bu sesleri turnadan m'aldın 
Pençe vurup san teli sızlatma 

Ay geçer yıl geçer uzarsa ara 
Giyin kara libas yaslan duvara 
Yanındıın göğsünden açılır yara 
Ytlr gelmezse yaraların elletme 

Sen petek nıtsılli VEYSEL de an 
İnleşlr beraber yapardık balı 
Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı 
Ben babamı sen ustanı unutma 
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KARA TOPRAK 

Dost dost diye nicesine sanldım 
Benim sadık yarim kara topraktır 
Beyhude dolandım boşa yoruldum 
Benim sadık yarim kara topraktır 

Nice güzellere bağlandım kaldım 
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum 
Her türlü isteğim topraktan aldım 
Benlm sadık yartm kara topraktır 

Koyun verdi kunı verdi süt verdi 
Yemek verdi ekmek verdi et verdi 
Kazma ile döğmeylnce kıt verdi 
Benim sadık yarim kara topraktır 

Adem'den bu deme neslim getirdi 
Bana türlü türlü meyva yetirdi 
Her gün beni tepesinde götürdü 
Benim sadık yarim kara topraktır 

Karwn yardım kazmayınan bellnen 
Yilziln yırttım tırnağıııan ellnen 
Yine beni karşıladı gülünen 
Benim sadık yarım kara topraktır 

İşkence yaptıkça bana gülerdi 
Bunda yalan yoktur herkes de gördü 
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi 
Benim sAdık yarim kara topraktır 
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Havaya bakarsam hava alının 
Toprağa bakarsam dua alınm 
Topraktan aynlsam nerde kalının 
Benim sadık yarim kara topraktır 

Dileğin vansa iste Allah'tan 
Almak için uzak gitme topraktan 
Cömertlik toprağa verilmiş Hak'tan 
Benim sadık yarim kara topraktır 

Hakikat ararsan açık bir nokta 
Allah kula yakın kul da Allah'a 
Hakk'ın gizli hazinesi toprakta 
Benim sadık yarim kara topraktır 

Bütün kusurumu toprak gizliyor 
Merhem çalıp yaralanın düzlüyor 
Kolun açnuş yollarımı gözlüyor 
Benim sadık yarim kara topraktır 

Her kim ki olursa bu sırra mazhar 

Dünyaya bırakır ölmez bir eser 

Gün gelir VEYSEL'i bağrına basar 

Benim sadık yarim kara topraktır 
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C) TÜRKÜ 

Sözlü 
.. 

ve
. 

yazılı edebiY.a.tımızda duyulan, söylenen veya 
görülen turkuler, atalar sozu, masallar, bilmeceler ve mini
ler gibi yaygın mahsullerdir. Bu mahsullere Doğu ve Kuzey 
Türkleri aynı kökten gelen •yır• veya •cır• adını vermişler
dir. Batı Türkleri, Türk kelimesinden doğan ve Türkler'e mah
sus ezgi ( melodi )  manasına gelen •türkü•yü kullanmakta
dırlar. Bu kelimeden icad etmek manasına gelen •türkü yak
mak» deyimi türemiştir. 

Türküler, umumiyetle herkesin anlayabilece� ortak, sa
de ve tabii bir dille, hece vezni ile söylenmekte veya yazıl
maktadır; aruzla meydana getirilmiş örnekleri vardır. Ban 
ilim adamlarının hece vezni olarak da düşündükleri aruz vez
ni ve Divan edebiyatı nazım şekilleri ile ortaya konulan bu 
türkülere : «Divan, Selis, Semai, Kalenderi, Şatranç ve Vez
nlahır» adlan verilmektedir. · 

Hece vezni ile yaygın türküler ise mani ve koşma tipleri
ne bağlı, muhtelif şekil hususiyetleri gösteren nakaratlı, na
karatsız lirik manzumeler olarak başlangıçta ferdi birer ya· 
ratma eseridir; zamana ve muhite bağlı olarak anonimleşir
ler. 17'nci asır saz şairlerinden Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genç 
Osman Destanı bunun tipik bir misalidir. örneklerde de gö
rüleceği üzere ferdin damgasını taşıyan türküler de vardır; 
hususiyle muhafazakar tarikat edebiyatı mahsulleri arasında 

birçok örnekler gösterilebilir. 

Türkülerin özünü musiki teşkil eder. Musikisiz güfte dü

şünülemez. Bununla beraber hece ve aruz vezinleri ile söy

lenmiş veya yazılmış c türkü• başlıklı bestelenmemiş şiirlere 

de cönklerle mecmualarda rastlanmaktadır. 
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Halk edebiyatımızın bu zengin ı:nahsulle�ni konulanna, 
ekillerine ve ezgilerine göre üç şekilde tasmf etmek müııı. �ündür. Oldukça itibari ve izafi karakter taşıyan bu tasntfler 

arasında beste esasına göre yapılanı daha dayanıklı görün. 
mekte.dir. Buna göre türkülerimiz uuzun hava» ve • kırık ha. 
va• olmak üzere iki kolda toplanmaktadır. Usul ile çalınma. 
yan, her sanatkinn isteğine bağ!�, �m bir şekil gö.stenneyen 
ve Batı musHdsinde mevcut resıtatif karşılığı ezgiler •uzı.uı 
hava» adını almaktadır. Bozlak, Maya, Divan, Egin, Hoyrat, 
Çukurova, Türkmani vb. ezgiler bu_ ?rup�.dı: . .. Ölçüsü ve 
ritmi belli ezgiler ise •kırık havan ıçınde duşunülmektedir. 
Karadeniz Horonları, Kuzey Doğu Bar'lan ve Batı Anadolu 
Zeybekleri gibi oyunlarda kırık havanın sürekliliği göze çar. 
par. 

Türküler, dar bir çevrede, tarikat - tekke mensupları ara. 
sında veya bütün millet hayatındaki yayılışı ile geçmişte ol
duğu gibi bugiin ve yarın da milli ve beşeri canlılığını devam 
ettirecek mahsullerdir. 
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örnekler 

1 )  Ferdi Eserler : 

ARMUTLU 

Murad Reis eydür 

Murad Reis eydür hey gaziler hazır olun vaktınua 
Hazreti Ali Düldül'e blndügl günlerdir bu gün 
El ayak hurdehaş olub şehid olur gaziler 
Analar oğul deyüb andugı günlerdir bu gün 

Gün doğmadın rast geldin ol yezidi pusıda 
Ümidimiz budur Hak'dan kılıç arşa asıla 
Döğüşellm ey gaziler nice başlar kesile 
Ulu kuşlar leşlere doydugı günlerdir bu gün 

Bu imiş korsan gemisi Mısır'ın yolunu kesen 
Kerbela'da şehid oldı İmam Huseyin Hasan 
Aldın kafirin gemisin şükür geldin sag esen 
Cezaylrlü şen olub geldügi günlerdir bu gün 

Armutlu eydür ey gaziler boyanmış kızıl kana 
Kendüılgüze magrur olman dünya fenadır-fena 
Derya yüzinde hürilcr cenk ldcr bad-ı saba 
Muhammed Mu'clzatı indugi günlerdir bu gün 
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KARACAOCLAN (16'ncı asır) 

ALAMAN DAÔLARIN T0RK1St 

Üstünde yortduk eşdUk 
Sarpdur Alaman dağlan 
Blhamdlllih hele geçdük 
Sarpdur Alaman d�lan 

Yollarında bataklar çok 
Eğri büğrl sokaklar çok 
Issw: kahnış yataklar çok 
Sarpdur Alaman dağlan 

Varat'ın kanda bağlan 
Saynı kaldı çok sağlan 
Bulınmadı yarağları 
Sarpdur Alaman dağlan 

Duman bürüdi yolıunuz 
Şaşdı aklımw: bilünıüz 
Susw: kurudı dllümüz 
Sarpdur Alaman dağlan 

sultan Süleyman Hanumuz 

Gizller çevre yanumuz 
Bu sözde yok yalanumuz 
Sarpdur Aluııan d�lan 
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Hazret Paşa önce yonır 
Kul ve beğler yolca durur 

Husrev Paşa erce konır 

Sarpdur Alaman dağlan 

Yürek doymaz havasına 

Şükür indük ovasına 

Varduk hem yaylasına 

Sarpdur Alaman dağlan 

Çok durur taze meyvası 

Lezzetlü kızıl alması 

Sarannış olnuş ayvası 

Sarpdur Alaman dağlan 

Hisarları koyub gitdük 

Etrafım viran itdiik 

Oğlın kızın esir itdük 

Sarpdur Alarnan dağlan 

Aşduk eşdük bellerin 

Yldük hem tatlu balların 

Çok yan-gılduk hem yolların 

Sarpdur Alaman dağlan 

Dünyede şey kalmaz olur 

Sağ olan baş gene gelür 

Karacaoğlan gör nice bllür 

Sarpdur Alaman dağlan 

KEREM İLE ASLI HiKAYESİ'NDEN 

TÜRK:t 

Bir han köşesinde kalmışım hasta 

Gözlerim kapıda kulağım sesde 

Kendim gurbet ilde gönül sılada 

Gelme ecel gelme üç gün ara ver 
Al benim sevdamı götür yara ver 

Erzurum dağlan duman dildedir 

Başım yasdıktadır gözüm yoldadır 

Aslı hayın yardır adam aldadır 

Gelıne ecel gelme üç gün ara ver 

Al benim sevdamı götür yAra ver 

Erzurum dağlan kardır geçilmez 

Her adama gizli sırdır açılmaz 

Ayrılık şerbeti zehir içilmez 

Gelıne ecel gelme üç gün ara ver 

Al benim sevdamı götür yara ver 

Felek sen mi kaldın bana gülecek 

Akıttın göz yaşım kimler silecek 

Dediler Kerem'e Aslı'n gelecek 

Gelme ecel gelme üç gün ara ver 

Al benim sevdamı götür yara ver 
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KÖROÔLU 

TORKt KÖROOLU 

Benden selam olsun Bolu Beyl'ne 
Çıkup fU dağlara yaslanmalıdır 
Ok gıcırtısından kalkan sesinden 

Dağlar gümbür gümbür seslenmelidir 

Düşman geldi tabur tabur dizildi 
Ak alnıma kara yazı yazıldı 
Delik demlr çıktı merttik bozuldu 

Eğri kılıç kında paslanmalıdır 

Köroğlu düşer mi yine şanından 

Çoğunu ayırır er meydanından 
Kır at köpüğünden düşman kanından 

Çizme dolup şalvar ıslanmalıdır 
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( Kars köylerinden Kiz iroğl u Must f . 1 . den Köroğlu ad ı  ile ün yapmış iki  eşk 
a

_ 
a 1 el Bolu çevresın-

1 d . B. ı · · . ıya ona tıncı asırda y . şamış ar ıı . ır ıak ı mıyet rr ·kadelesi d . . 
a 

1 ' · · ıd·· k 
sırasın a Kızıroğlu Köroğ u nu o :ırme üzeredir. Köroğl k . , • · ği d b 

u, arısı Nıgar la helallaşma ıste n e ulunur. Evine gelir hasm ·ğ· 1 . . .  aşağıdaki türkü ile anlatır). 
' ının Y1 ıt ığını 

Bir fend-inen geldi geçti peh peh pch 
Kiziroğlu Mustafa Bey hey hey hey 
Hışmı dağı deldi geçti 

Ağam kim paşam kim 
Nigar kim hanım kim 

Kiziroğlu Mustafa Bey 
Bir beyin oğlu 
Hoş Bey'in oğlu 

Bir atı var Alapaça peh peh peh 

Mecal vermez Kırat kaça hey hey hey 

Az kaldı ortamdan biçe 
Ağam kim paşam kim 
Nigar kim hanım kim 

Kiziroğlu Mustafa Bey 

Bir beyin oğlu 
Hoş Bey'ln oğlu 

Hay diyende haya teper peh peh peh 
Huy diyende huya teper hey hey hey 

Köroğlu'nu suya teper 

Ağam kim paşam kim 

Nigar kim hanım kim 

Kiziroğlu Mustafa Bey 

Bir beyin oğlu 

Hoş Bey'in oğlu 

( Mehmet (;;;bip, Kiziroğhı Mustafa Bey) 
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VARSAK 

ŞAHİN 

TÜRKİ 
TÜRKİ ŞAHİN 

Hey salınup giden gonca 
Hıniman dala ben'""ğzersln Gam bedestarunda yükümüz dutduk 
Ezel baharda açılmış JUcran katarının servanıyuz biz 
Gonceclk güle beıigzersln Feleğin zehrini nuş ldüp yutduk 

Mihnet tekyeslnln mlhınAıııyuz biz 
Ezel baharda açılur 
Y oluılga serden geçllür Günde bin bir dürlü zehir yudaruz 
Altın kadehten içllür Kemlik eyleyene eylük lderüz 
Kırmızı güle bengzersln Hazret-i Huda'nın emrin güderüz 

Haklkat ralunın ruhbaruyuz biz 
Şol dilberin ala göz! 

Mest-Ü hayran ltdi bizi Aduları yanımızda komazuz 

O mestine didügüm 'Sözi Merdüz namerd lokmasını bilmezüz 

Arlfsen blle beılgzersln Yaramaz olana beli dlmezüz 
Eyülerln kulu kurbinıyuz biz 

Seni Yaradan'a minnet 
Sevda-yı aşk ile gerçek dellyüz 

Hüsnlng bağı olmış zinet Yüzümüz yerde herkesin yohyuz 
Hey zalim gamzesi cellad Bizi sevenlerin biz de kulıyuz 
Göngllmüz ala beiigzersin Bizi sevmeyenin sultanıyıız biz 

Varsak eydür hey cihinum Sıdk lle yüz dutduk Rabbü1 ibada 

Sensiz karar itmez canım Bir gün bizi de irgürür murada 

Ahır varı ·van benüm Şahin der aşkımız hadden ziyAde 

Dldügüm ola bengzenln 
Güzeller şAhııun hayrinıyuz biz 
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TASBAZ ALİ 

TÜRKİ BER,.\ Y-1 H AZAN 

Şirnden-gerü güz eyyamı irişdi 
Boz·.:ldı yeşili alı dağların 
Gözi yaşı ummanlara karışdı 
Kırıldı kanadı kolu dağların 

Görinmez oldı duman<!an bir seri 
Ah u feryad ile daldı her yeri 
Biiridi üstüne hazan askeri 
Dağıl-iı şenliği alı dağların 

Diiyinı boran gitmedikçe başından 
Mil-:_'let ü gam eksik olmaz peşinden 
Gözlerinden akan kanlu yaşından 
Duruldı bulanık seli dağların 

Felek tebdil itdl geceye güni 
Değişdi abaya ol yeşil doru 
Kar yağup buz aldı dört yanı 
Kiirbana (askere) yol virmez beli dağların 

Tasbaz gözi yaşı taşgın akınışdır 
Çarh-ı felek hatırcığım yıkınışdır 
Ruzlgiir elinde neler çekınlşdir 
Eğer söyleyeydi dili dağların 
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ÖKSÜZ AŞIK 

TtlRKİ 

Gül b.ıdarmuş dal dal olmuş 
Menekşesi yol yol olmuş 
Siyah zülfün tel tel olmuş 

Biz şu yerlerden gideli 
t�urbet illere düşeli 

Gül menekşeye karışmış 

Küskün olanlar barışnuş 
Taze fidanla:: yetişmiş 

Biz şu yerlerden gideli 
Gurbet lllere düşeli 

Öksüz Aşık der bu sözü 
Hakk'a çevirmiştir yüzü 
Öldii zannettiler bizi 

Biz şu yerlerden gideli 
Gurbet i'leı z düşeli 
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AŞIK HASAN 

TEMEŞVAR TÜRKÜSÜ 

Ne çeker kullann serhad ilinde 
Bilinmez Hünkarım görülmeyince 
Bunca memleketin kafir etinde 
Kaldı inanmadın aynlmayınca 

Kimi şehld oldu kimi giriftar 

KM!rln elinden iniler zar zar 
Estergon'la Budin Eğre'yle Uyvar 

Ele girmez Şahım yorulmayınca 

Gaziler başına takup çelengi 

Kırardı Nemçe'yl Macar Flrengl 
Neylesün kullann edemez cengi 
Hal ü hatırlan sorulmayınca 

Haııan der göklere çıkmıştır ahım 

Huda'm bağışlasun çoktur günahım 
Temeşvar Kal'ası'n bil Padlşah'ım 

Vermeyiz .kAflre kınlmaymca 
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GÜNDEşo<';Ui 

TtlRKl 

Evvel bahar yaz ayları gelince 
iller göçüp göçüp gider yaylaya 
Yiğidin sevdiği bile olunca 
Dostun koca koca gider yaylaya 

Karşumuzda al saybanlı ordu var 
Kelb rakibin yüreğinde derdi var 
Bir yiğidin arkası da ardı var 
Göğsln aça aça gider yaylaya 

Henüz bildim bu yerlerin havasın 

Garib bülbül terk eylemiş yuvasın 

Türkmen kızı katarlanuş devesin 

Sular geçe geçe gider yaylaya 

Yine dağlar başı duman üstüne 

Deli gönül kaldı güınan üstüne 

Bir beğ oğlı çayır çimen üstüne 

Dolu içe içe gider yaylaya 

Bir yiğit kim dolu içe pirinden 

Duman eksik olınaz amn serinden 

Gündeşoğlu yeni ayrılmış yarinden 

Ağlar amıniı naçar gider yaylaya 
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2) Anonim Eserler 

ESTERGON K AL'ASI 

Estergon Kal'ası su başı durak 

Kemirir içimi bir sinsi firak 

Gönül yar peşinde yar ondan ırak 

Akma Tuna akma ben bir dertliyim 

Yar peşinde koşar kara bahtlıyım 

Estergon Kal'ası su başı kaya 

Kemirir gönlümü aşk denen bela 

Çektiğimi hoş gör gel etme cefa 

Akma Tuna akma ben bir dertliyim 

Yar peşinde koşar kara bahtlıyım 

Estergon Kal'ası su başı hisar 

Baykuşlar çağrışır bülbüller susar 

Kafir bayrağını burcuna asar 

Akma Tuna akma ben bir dertliyim 

Yar peşinde koşar kara balıtlıyı�1 

Estergon Kal'ası su başı kal'a 

Göklere ser çekmiş burçları hele 

Biz böyle kal'ayi vermezdik ele 

Akma Tuna akma ben bir dertliyim 

Yılr peşinde koşar kara bahtlıyım 

210 

SEFER DÖNDÜ MÜ DÖNER Mi• 

San yapracığım san 
Girid'e gönderdim yari 
Yıkılası Girid şan 
Sefer döndü mü döner mi 

Glrid'in taşı kayası 
Atludan çoktur yayası 
Yeniçeriler ağası 
Sefer döndü mü döner mi 

Girid'den gelen ulaklar 
Kabul oldu mu dilekler 
Yeniçeriler Solaklar 
Sefer döndü mü döner mi 

Destimal işledim ensiz 
Karanın kalmadı sensiz 
Girid'e gider uğraşır 
Sefer döndü mü döner mi 

Sular akar daşa daşa 
Yiğitler girer Sa\'aşa 
Haber eyle Hasan Paşa 
Sefer döndü mü döner mi 

cı�) 1645-1669 tarihleri arasında de\·�nı edrn Girid seferleri sırasında 
söylenen bu türkü. 1077 /1666 tarihli bir .,,,,.,m,,adan olınmıştır. 
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CEZAYİR TÜRKÜSÜ 

Cezayir'in de harmanları savrulur 
Savrulur da sağ yanına devrilir 
Eller annem der de başım çevrillr 

Çelenleri mermer taşlı Cezayir 
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir 

Cezayir'in de menekşesi top biter 
Arasında da eğllm eğllm ot biter 
Bu ayrılık annem bize çok gider 

Çelenleri mermer taşlı Cezayir 
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir 

Cezayir'in de yüksek olur evleri 
İçindedir ağalan beyleri 
Türkçe bilmez de Arapçadır dtllert 

Çelenlerl mermer taşlı Cezayir 
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir 

Cezaylr'ln de gemileri yağlanır 
Yağlanır da iskeleye bağlanır 
Eller annem der de yüreğim dağlanır 

Çelenleri mermer taşlı Cezayir 
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir 
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SARI ZEYBEK 

Sarı Zeybek şu dat;lara yaslaıur 
Yağmur yağar sfülhlan ıslanır 
Dell gönül bir gün olur uslanır 

yazık olsun Telli Doru şaıuna 
Eğil bir bak mor cepkenin kanına 

şu dağları kara dwnan bürüdü 
Oç yüz atlı beş yüz yayan yürüdü 
Sarı Zeybek bu dünyada bir idi 

yazık olsun Telli Doru şanına 
Eğil bir bak mor cepkenin kanına 
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HAVADA BULUT YOK 

Havada bulut yok bu ne dumandır 
Mahlede ölen yok bu ne figandır 
Adı Yemen'dir gülü çemendir 
Giden gelmiyor acep nedendir 

Burası Muş'tur yolu yokuştur 
Giden gelmiyor acep nedendir 

Kışlanın önünde redif sesi var 
Bakın çantasına acep nesi var 
.Bir çift kundurayla bir de fesi 

Adı Yemen'dir gülü çemendir 
Giden gelmiyor acep nedendir 

Burası Muş'tur yolu yokuştur 
Giden gelmiyor acep nedendir 
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var 

ALİŞ 

Aliş'imin kaşları kare 
Sen açtın sineme yare 
Bulamadım derdime çare 
Görmedin mi ah civan Aliş'lml Tuna boyunda 

Evleri var hane hane 
Benleri var dane dane 
Saramadım kana kana 
Görmedin mi ah civan Aliş'imi Tuna boyunda 

Evleri var Scd başında 
Benleri var sol kaşında 
Yazık oldu genç yaşında 
Görmedin mi ah civan ı\liş'iml Tuna boyunda 

(Rumeli) 

TÜRKÜNÜN HİKAYESİ 

Rusçuk'un Muatin köyünde Mahmut Ağa adlı bir adam, 
kızı Gülsüm'ü kendisi gibi zengin birisiyle evlendirmek dü· 
şüncesindedir. Gülsüm, Aliş adlı bir faytoncuyu sevmektedir. 
Aliş, askerlik hizmeti dönüşü Gülsüm'ü kaçırır. Araya fayton 
sahibi Ömer Ağa girer, iki  taraf anlaşır. Düğün hazırlıkları 
başlar. Bir gün Aliş arabasıyla Lom çayının üstünden geçer· 
ken köprü yıkılır, Tuna'ya düşer, kaybolur. Haberi duyan 
Gülsüm teessüre kapılıp kendini Tuna nehrine atar. 

(Altan Araslı, Eski Serhad Boylarında Gezintiler, Terdlman, 23 
Temmuz 1980) . 
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SOCUKSU 

Biz gideriz Kırun'dan ey yar ittifak edip 

Aytır da ağlarım 

Ne yerlerde ölürüz, ey yar ahlar çekip 

Aytır da ağlarım 

Men bir saray yaptırdım, ey yar tepesi daldan 

Aytır da ağlanın 

Kimisi maldan ayrıldı kimisi candan 

Aytır da ağlanın 

Müslümanlar ağlaşa ey yar vatan diye 

Aytır da ağlarını 

Sağlıkla kal vatan ey yar ayrıldık senden neye 

Aytır da ağlarım 

Sana hasret gideriz güzel Kının 

Gurbet ellere düşüp ey ylir eziliriz 

Aytır da ağlanın 

«Yurdumuz, yurdumuz» diye ey yar can veririz 

Aytır da ağlarım (Kının) 
Aytmak : Söylemek. , R 5. Not : Soğuksu, Kınm'da, Sudak ilinde bir kasabadır. Kınm ı u 

lann işgalinden sonra bu türkü yakılmıştır. 
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BEBEK 

Elmalı'dan çıktun yayan 
Dayan hey dizleriın dayan 
Emmim atlı dayım yayan 

Bebek beni del'eyled! 
Yaktı yaktı kül eyledi 

Kol bezin dalda bulduğıun 
Adını Ali koyduğum 
Yedi yılda bir bulduğum 

Bebek beni del'eyledl 
Yaktı yaktı kül eyledi 

Gökte yıldızlar ışılar 
Kuzgunlar üleş bölüşür 
Çadırda düşman gülüşür 

Bebek beni del'eyledl 

Yaktı yaktı kül eyledi 

Deve var deveden yüce 

Deveyi yüklettim gece 

Nlc'edeyim aman nice 

Bebek beni del'eyledl 

Yaktı yaktı kül eyledi 
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Kaynanam samur kürklü 
Develeri kahv., yüklü 
Yad yaban değil yörüklü 

Bebek beni del'eyledi 
Yaktı yaktı kili eyle-:11 

Çadın clbiş kılından 
Pazvaııdı çıkmaz kolundan 
Kurtulamam ben dilinden 

Bebek beni del'eyledl 
Yaktı yaktı kül eyledi 

Tuzla'dan aldım tuzunu 
Akdağ'a serdim bezini 
Kargalar m'oydu gözünü 

Bebek beni del'eyledl 
Yaktı yaktı kül eyledi 

Ak memeden sütler akar 
Kavım kardaş yola bakar 
Yasımız obayı yakar 

Bebek beni del'eyledi 
Yaktı yaktı kül eyledi 

BÜLBÜL 

Bülbül ne yatarsın Çukurova'da 
Eşin gelir bulmaz seni burada 
Kendim gurbet ilde gönlüm sılada 
ötme garib biilbül gönlüm şen değil 

Coşuyor da deli gönül coşuyor 
Ciğerciğim kebap oldu pişiyor 
Sevdiceğim yüce dağlar aşıyor 
Ötme garib bülbül gönlüm şen değil 

Bülbiilün yatağı bahçeler bağlar 
Garibin yatağı kahveler hanlar 
Gurbet ilde ölsem bana kim ağlar 
ötme garib biilbül gönlüm şen değil 

Bülbül ne yatarsın bahar erişti 
Kırmızı gül koncasına kavuştu 
Sılada sevdiğim aklıma düştü 
Ötme garib bülbül gönlüm şen değil 

Bülbül ne yatarsın bahar yaz geldi 
Bizim göle ördek geldi kaz geldi 
Sılada sevdiğim benden vaz geldi 
Ötme garib bülbül gönlliın şen ıleğil 

Bülbiil ne yatarsın baharın vakti 
Yıkıldı gönlümün sarayı tahtı 
Böyledir alemde ıişıkın bahtı 
ötme garib bülbül gönlüm şen değil 
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İKİ TURNAM 

İki tW"llam gelir aklı karalı 
Birin şahin vurmuş birin yaralı 
O yavruya sonın aslın nereli 

Katar katar olınuş gelir tW"llalar 
Eğrim egrlm ne hoş geli,. turnalar 

İnme turnam inme �en bu bmara 
Avcı tuzak kurmuş var yolun ara 
CürnlemWn işin Mevla'm onara 

Katar katar olmuş gelir turnalar 
Eğrim eğrim ne hoş gellr tW"llalar 

İnme turnam inme yolda kış olur 
Bastığın yerler donar da taş olur 
Böyle kalmaz elbet sonu hoş olur 

Katar katar olmuş gelir turnalar 
Eğrim eğrim ne hoş gelir tW"llalar 

İnme turnam lnme haber sorayım 
Kanadın altına nime sunayım 
Nazlı cAııanundan haber sorayım 

Katar katar olmuş gellr turnalar 
Etiı·iın eğrim ne hM gelir turnalar 
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ıKA.rtı> 

üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur 
Katlbhnln setresi uzun eteği çamur 
Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur 

Katip benim ben katibin el ne karışır 
Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır 

üsküdar'a gider iken bir mendil buldum 
Mendtlbnln lçlne de lokum doldurdum 
Ben katibi arar iken yanımda buldum 

Katip benim ben katibin el ne karışır 
Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır 

(İstanbul) 



YEŞİL KURBACALAR 

Yeşil kurbağalar öter göllerde 
Kırıldı kanadım kaldun çöllerde 
Anasız babasız gurbet ellerde 

Ya ben ağlaınayım kimler ağlasın 
Şu malızun gönlümü kimler eğlesln 

Eğin dağlarında güller bitmeyor 
Viran bahçelerde bülbül ötmeyor 
Yarimin sevdası serden gitmeyor 

Gel ağam gel ağam gel de yine glt 
Akan gözüm yaşın sil de yine git 

Eğln'ln ardından akan Fırat'tır 
Ağamın bindiği demir kır attır 
Elime geçerse hayli muratdır 

Tez gel ağam tez gel olma mulıannet 
Gurbet icat eden görmesin cennet 

Eğln'ln etrafı dağdır meşedir 
İçinde oturan beydir paşadır 
Yüz elll mahalle beş yüz köşedir 

Gel ağam gel ağam olma yalancı 
Benim dhım eder seni dilenci 

Ağam İstanbullu Eğinli nılsin 
Sılaya gelmeye yeminli misin 
Yoksa bana da mı emin değilsin 

Tez gel ağam tez gel eğlenmeyesin 
Elde güzel çoktur evlenmeyesin 
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SEN, SEN, SEN 

Ay ne gece serin külek' göy çemen 

Dört yanımız zefir saçan yesemen 

Anca meni heyretlere gerg eden 

Ne çemendi ne çiçeydi . . .  Sen sen sen 

Bir söz ahır dodağıma dilinden, 

Canan deyil can bilirem seni men 

Gece gündüz bu sinemde döyünen 

Ne köılgiildü ne yürekdl . . .  Sen sen sen 

(Azerbaycan) 

(1) Külek : Rüzg�r 
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SARI YILAN 

Bir san yılan sarıldı belline 
On yedi yerimden yaraladı beni 

Varın söyleyin de babam gelsin 
Alsın yılanı da sarsın eline 

- Alamam yılanı saramam elime 
Sensiz olurum elsiz olamam 

Varın söyleyin anneme gelsin 
Salsın elini alsın yılanı 

- Alamam yılanı saraınam elime 
Sensiz olurum elsiz olamam 

Varın söyleyin sevgilime gelsin 
Salsın elini alsın yılanı 

· Sal<arı....:. "1imt ah.--ıtD yılanı 
Els!:.': o!•ırum . "��iz olamam 

( ::' . .,a Motior, -ıtodoplar'daıı ) 
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BURÇAK TARLASI 

Şu dağın ardında silah sesi var 
Silah sesi değil gelin yası var 
Varın sorun güveye kaç tarlası var 

Ah ne yaman zormuş burçak yolması 
Burçak tarlasında gelin olması 

Ellmi saldırdım değdi dikene 
Ben ileniyonım burçak ekene 
ilahi kaynana ömrün tükene 

Ah ne yaman zormuş burçak yolması 
Burçak tarlasında gelin olması 

Sabah erken kalktun sütü pişirdim 
Sütün kaymağını yere taşırdım 
Burçak tarlasında aklun şaşırdım 

Ah ne yaman zormuş burçak yolması 
Burçak tarlasında gelin olması 

Ellnıln kınasın hamur ettiler 
Gözümün sürmesin çamur ettiler 
Bir günlük gelindim zehir ettiler 

Ah ne yaman zormuş burçak yolması 
Burçak tarlasında gelin olması 
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ÇAYDA ÇIRA 
(Oyun Türki.isü) 

Çayda çıra yanıyor hanım nanay vay nanay 
Nanay güzel nanay nanay gülüm nanay 

Ayda yılda yanıyor hanun nanay vay nanay 
Nanay güzelim nanay nanay gülüm nanay 

Yavaş yürü sevdiğim hanım nanay vay nanay 
Nanay gülüm nanay nanay güzelim nanay 

Engeller uyanıyor hanım nanay oy nanay 
Nanay güzelim nanay nanay sevdiğim nanay 

Karşıda oturanlar hanım nanay vay nanay 
Nanay güzelim nanay nanay gülüm nanay 

Az derdim artıranlar hanım nanay vay nanay 
Nanay sevdiğim nanay nanay güzelim nanay 

Başıma akıl koyun hanım nanay oy nanay 
Nanay gülüm nanay nanay sevdiğim nanay 

Sevdadan kurtulanlar hanım nanay oy nanay 
Nanay sevdiğim nanay nanay gülüm nanay 

( Elılzığ) 
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SİLİFKE'NİN YOGURDU 

A hey . . .  

(Ah) 

Sillfke'nin yoğurdu 
Seni kimler doğurdu 
Seni doğuran ana 
Balınan mı yoğurdu 

Bağiantısı : 

(Ah) 

(Ah) 

Beşiği çamdan 
Yuvarlandı damdan 

Keşke sevmez olaydım 
Usandırdı bu candan 

Kale kaleye bakar 
Kaleden kanlar akar 
Delikanlı dururken 
Koc'adama kim bakar 

Bağlantısı : 

(Ah) 

Beşiği çamdan 

Yuvarlandı damdan 
Anası pilav pişirir 

Oğlu durmaz a,ınr 

(Silifke) 
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HEYAMOL-ÇARDAK OYUNU 

Solo. . .  Bisrnillılhi başlayalım 

Koro . . .  Helessa yelessa 
Solo . . .  Ayva turunç taşlayalım 

Koro . . .  HelessA yeless4 
Solo . . .  Biz bu işi n'işleyellm 

Koro . . .  Helessıl yelessA 
Solo . . .  Bu yıl hurda gışlayalım 

Koro . . .  Helessa yelessa 
Koro . . .  Heyamola yessa yessa (hoop . . .  ) 
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Mola heyamo 

Ya mo heyAmo 

Mola heyıimo 

Helessa selllm yessa . . .  yessa yessa . . .  

Haa . . .  Heyamo . . .  Ya mo heyamo 

Mola heyimo yıl mo heyimo 

Mola heyamo ya mo heyılmo 

Mola heyılmo ya mo heyılmo 

Mola heyAmo 

(İnebolu) 

KADRİYE'M 

(Oyun Türküsü) 

Bahçelerde gündöndü Kadriye'm 
Bahçelerde gündöndü 
Yarimden mektup gellil 
Dertlerim tazelendi 

Kadriye'm ben yandım 

Elek elek içinde Kadriye'm 
Elek tekne içinde 
Rodoplann kızlan 
Sırma yelek içinde 

Kadriye'm ben yandım 

San kavun dlllml Kadriye'm 
San kavun dilimi 
Valla billa olacağım 
Sabri de Beyin güveyi 

Kadriye'm ben yandım 

(Rıza Mollof, Dclionnan'dan) 
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BAYLAN CEMİLE'ıM 

-Oyun türküsü, Zeybek karnkterinde-

Sigaramın incesi/baylan Cemile'm 
Gönlümün eğlencesi 
Bir akşam gel bir sabah/baylan Cemlle'm 
İlle cuma gecesi 

Minarede ezan var/baylan Cemile'm 
Gül bahçede gezen var 
Al bohçanı kaçalım/baylan Cenıile'm 
Arkamızdan gelen var 

Kaleden inişelim/baylan Cemlle'm 
Kuş gibi dönüşelhn 
Gündüzlerden haberim var /baylan Cemile'm 
Akşama görüşelim 

Manlsa'nın üzümü/baylan Cemile'm 
Güldürecek yüzümü 
Yedi yıl hizmetim var/baylan Cemlle'm 
Dönüverdi sözünü 

(Manisa) 
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Ç) DEYİŞMELER-KARŞILAŞMALAR 

İnsan ,  fizyolojik , rı'.ıhi ve içtimai sebepler yüzünden ken
disi veya canlı-cansız «varlık-madde»lerle konuşm d tl 

'h 
. _ a, er eş-

me, anla.şma ı tıyacını duyar. İşte ou ihtiyaçtan doğan konuş-
ma, bellı yaratma ve 

.
hıfzetme, ezberleme kabi\i'·�ti gösteren 

kimseler tarafından sozle, hususiyle geleneğe bağlı nazım öl
çüleri içinde ezgi ile söylenince bir çeşit «türkü· hüviyetini 
kazanır. Bu sözlerle türkülerin düğünlerde, tarlalarda, iş yer
lerinde erkek-kadın karşılaşmalannda veya aynı cins insan

lar arasında irticalen yaratılanları «deyişme» adını alır. 

Türkiye'de «atma türkü, karşılaşma, karşıberi, atma ma· 
ni, karşılama, atışma, kovalama,, ve Kcrkük'tc ukanşann ver
meğ» deyimleri ile vavgın bu anunim mahsuller, halk şairle
rinin hayatları etrafında teşekkül eden hikave;e :de, maniler· 
de, hoyratlarda, çın ( şın) !arda, destanlarda: tekerlemelerde, 
bilmecelerde, halk oyunlarında vb. dikkati çeken örneklerle 

karşımıza çıkmaktadır. 
Kaşgarlı Mahmud'un «aydım-aydı» (dedim-dedi) deyimi 

ile karşıladığı « deyişme» geleneğini şairler de devar.ı ettir

mişlerdir. Divan edebiyatımızda « münazara, müşaare• ) Olun

daki örneklere benzer şekilde, mutasavvıf Yunus Emre. Kay

gusuz Abdal ve Pir Sultan Abdal ile Güney Anado;u]u Karaca

oğlan gibi tekke ve saz şairlerimiz de birçok deyişrne söyle

mişler veya yazmışlardır. 

İki ve daha çok .< varlık-madde» üzerinde : « i nsan, bitki, 

hayvan, dağ, taş» gibi müşehhas veya «melek, şeytan, akıl, 

güzl!ilik » gibi m ücerret konu ve motifleri işleyen deyişmele

rin ferd iye t  kazanmaları arasında en tipik olanforı •aşık kar

şılaşmaları» dır, 
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Aşık karşılaşmaları, aşıkların bilirkişiler önünde vey , seyirciler karşısında sazlı, sözlü diyaloglarla karşılaşmala� demektir. Geleneğe göre imtihanın usulü şöyledir. Söze yaş. 
lı ve usta .kabul edilen veya misafir olan aşık, yarıştırıcılardan 
birinin veya topluluğun verdiği ayak ( kafiye) üzerinde veya kendisinin seçtiği heııhangi bir konuda söylemeye başlar· sonra aynı ayakla öteki aşıklar devam ederler. Böylece ilk 
ayak bitmiş olur. Sıra ikinci aşığa gelir; o da yeni bir ayakla 
şiirine başlar: karşılaşma aynı usul ile devam eder. 

Halk şairlerinin sürat-i intikal ve çağrışımdan faydalanıp 
adeta bir cezbe içinde ra!:i;-- ' -· ;.ıın sözleri altında kalmamak 
yolunda giriştikleri, asli hüviyetiyle didaktik karakter göste
ren bu zihni spor yarışı hususiyle Doğu Anadolu ile Azerbav
can' da bugün bile geleneğini devam ettirmektedir. ' 

Konya'da son yıllarda şair Feyzi Halıcı'nın idaresinde 
tertiplenen «Aşıklar Bayramı»ndakıi karşılaşmalar, şairleri
mizin eski ustalarının yolunda eserler vermesine imkan ha

zırlamaktadır. 

Not : l l 'inci asırdan beri Yusuf Has Hacib'in Kutadgu 
Bilig adlı eserinde «hükümdarın Ögdülmiş'e suali, Ögdülrniş'in 
hükümdara cevabı ( sual-cevap) şeklinde nesir diliyle dini, 
edebi, ahlaki, içtimii.i vb. ·konularda yazılmış birtakım eser
leri de hatırlamakta fayda vardır. 

« H i kayet-i Beşir ve Şadan » bunlardan biridir. 
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Ôrncklı.:r 

1 )  Kış - Yaz 

Kış yay bile tokuştı 
Kıngır közün bakıştı 
Tutuşgalı yakıştı 
Ut·galı mat ograşur 

Yay kış  bile kanştı 
Erdem yayın kunştı 
.Çcrlg tutup kürcştl 
Oktagalı utruşur 

Kış 

Kış yayganı sawlayur 
Eı· at menin tawrayur 
İgler ylıne tawrayur 
Et yln takı bekrlşlir 

Yaz 

Tumlıg kelip kapsadı 
Kutlug yayıg tepsedl 
Kıırlnp 11.lun yapsadı 
Et yin iişliı> emrlşür 

Kış 

Sende kopar çadıııılar 
Kıdgu sbıgek yılanlıır 
Diig ınln koyu tcmeıılcr 
Kudnık tiklp yUgrUşür 

Yaz 

senden kaçar sundılaç 

Mende tınar kargılaç 

Tatlıg öter sanduvaç 

Erkek tişi uçruşur 

Kış 

öl kar kamug kışın iner 
Aşlık tang anın öner 
Yawlak yagı mende tınar 
sen kclipen tepreşür 

Yaz 

Balçık balık yogrulur 
Çıgay yawuz yığnlur 
Emgekleri oğnlur 
Odguç bile evrişiir 

BUGÜNKÜ TÜRKÇESİ 

Kış ile yaz döğiiştii ( ler) 
Yan gözle ( kızgın kızgın) bakıştılar 
Tutuşmak için yaklaştı (lar) 
Yenmek için uğraşır( !ar) 

Yaz ile kış karşılaştı( lar) 
Erdem ( hiiner) yayını kurdu( lar) 
(Asker gibi ) saf tutup bakıştı ( lar) 
Ok atarak ( birbirlerine) geçirir(ler) 

Kış yaza karşı söyler 
İnsan at benimle sertleşir 
Hastalıklaı· da iyileşir 
Et beden dahi peklcşir 
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Soğuk gelip kapladı (çatb) 
Kutlu yazı kıskandı 
Kar yağarak dünyayı kapladı 
Et beden ÜŞÜyüp karıncalanır 

Sende çıkar çlyanlar 
Sivrisinek yılanlar 
Binlercesi on binlercesi 
Kuyruk dikip koşuşur 

Çayır kuşu senden kaçar 
Kırlangıç bende dinlenir 
Bülbül tatlı tatlı öter 
Erkek dişi buluşup çiftleşir 

Yaş (yağmur) kar kışın iner 
Yemekli tahıl onunla biter 
Kötü, düşman bende siner 
Sen gelince davramşa geçer 

Balçık, çamur (kışın) birbirine kansır 
Yoksul, düşkün büzülür 

. 

Pamıaklannı oğuşturarak 
Yalaz fle cebelleşir 

( Divan'ü Lügat.it Türk'tcn) 

2) Sordum sarı çiçeğe benzün neden sandur 
Çiçek eydür ly dermiş ahım dağlar erldür 

Yine sordum çiçeğe sizde ölüm var mıdır 
Çiçek eydür ly derviş ölümsüz ytr var mıdır 

Yine sordum çiçeğe kışın nerde oluraız 
Çiçek eydür ly derviş kışın türab oluruz 

Yine sordum çiçeğe tamuya girer misiz 
Çiçek eydür ly derviş ol münkirler ytrtdür 

Yine sordum çiçeğe uçmağa girer misiz 
Çiçek eydür iy derviş uçmak Adem şehrldür 

Yine sordum çiçeğe gül slzün nenüz olur 
Çiçek eydür ly derviş gül Muhammed terldür 

Yine sordum çiçeğe Adem'! bilür misiz 
Çiçek eydür ly derviş adem binde birldür 

Yine sordum çiçeğe kırklan bilür misiz 
Çiçek eydür iy derviş kırklar Allah yandur 

Yine sordum çiçeğe rengi kandan alırsız 
Çiçek eydi&- ty derviş ay ile gün nılndur 
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Yine sordum çiçeğe boynun neden eğridür 
Çiçek eydür iy deı:ıviş kalbüm Hakk'a doğnıdur 

Yine sordum çiçeğe atan anan var mıdur 
Çiçek eydür iy derviş bu ne aceb sorudur 

Yine sordum çiçeğe sen Ka'be'yi gördün mi 
Çiçek eydür iy derviş Ka'be Allah evldür 

Yine sordum çiçeğe bahçene girsem n'ola 
Çiçek eydür iy derviş kokla beni geri dur 

Yine sordum çiçeğe sen Sırat'ı gördün mi 
Çiçek eydür iy derviş cümlenün ol yolıdur 

Yine sordum çiçeğe gözün niçün yaşludur 
Çiçek eydür iy derviş bağırcığıım başludur 

Yine sordum çiçeğe Yunus'u bilir misin 
Çiçek eydür iy derviş Yunus kırklar yandur 

3) Bülbül olsam varsam gelsem 
Hakk'ın divanına dursam 
Ben bir yanal alma olsam 
Dalında bilsem ne dersin 

Sen bir yanıl alma olsan 
Dalımda bitmeye gelsen 
Ben bir gümüş çövmen olsam 
Çeksem indirsem ne dersin 

Sen bir gümüş çövmen olsan 
çekip indirmeye gelsen 
Ben bir avuç dan olsam 
yere saçı\sam ne dersin 

Sen bir avuç dan olsan 

Yere saçılmaya gelsen 

Ben bir güzel keklik olsam 

Bir bir toplasam ne dersin 

Sen bir güzel keklik olsan 

Bir bir toplamaya gelsen 

Ben bir yavru şaban olsam 

Kapsam kaldırsam ne dersin 

Sen bir yavru şaban olsan 

Kapıp kaldırmaya gelsen 

Ben bir sulu sepken olsam 

Kanadın kırsam ne dersin 
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Sen bir sulu sepken olsan 
Kanadını kırmaya gelsen 
Ben bir deli poyraz olsam 
Tepsem dağıtsam ne dersin 

Sen bir deli poyraz olsan 
Tepip dağıtmaya gelsen 
Ben bir ulu hasta olsam 
Yoluna yatsam ne dersin 

Sen bir ulu hasta olsan 
Y olwna yatmaya gelsen 
Ben bir Azrail olsam 
Canını alsam ne dersin 

Sen bir Azrfill olsan 
Canınu almaya gelsen 
Ben bir cennetllk kul olsam 
Cennet'e girsem ne dersin 

Sen bir cennetlik kul olsan 
Cennet'e girmeye gelsen 
PİR SULTAN üstadın bulsan 
Bllece girsek ne dersin 

4) Geyik, Derviş (Hızır), Avcı 

4 Bir kişi tarafından aynı ton içinde değişik üsluplarla çalımp söylenen aşağıdaki deyişme, yaşlıların meclislerinde 
ibret dersi olarak söylenir. Temsili halk musikisi örneklerin· 
dendir•. 

Derviş 

Geyik sen de melersin 
Dağı daşı delersin 
Bir yavnınun ucwıden 
Haçan feryad edersin 

Geyik 

Derviş hen de melerlın 
Dağı daşı delerim 
Bir yavnınun ucunden 
Böyle feryad ederim 

Geyik 

Didemden akdı kanım 
Arttı acı ünlerlm 
Yavrum almayalardı 
Tek alalardı canım 

Geyik 

Yüceleri kar imiş 
Yavru aldırmak zonnut 
Ben sahraya çıkdımdı 
Meğer avcu var imiş 
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Geyik 

Yüceleri kar idi 
Süt göğsüme yürüd; 
O yavnınun tasası 
Şimdi (geldi ) serim bürüdü 

Derviş 

Dört atlı aparttılar 
Toz dwnan koparttılar 
Geyik senin yavnınu 
Ne seplen aparttılar 

Geyik 
Dört atlı aparttılar 
Toz duman koparttılar 
Derviş, benjm yavnımu 
Dıı septcn aparttılar. 

Derviş 
Mlsfıline ereyim 
Gonca güliin dereyim 
Geyik himmet eyle de 
Ben yavrunu bulayım 

Geyik 

Okuyup yazandadır 
Kalemi düzendedir 
Nasıl bulung yavrumu 
O şimdi lcazandadır 

Dı'1'v iş  
Olmyııı> yazandaysa 
Kııleml düzendeyse 
Ben yavrunu bulurum 
Ya\'rttn lrnzrında ise 

Derviş 

Avcı beri bakasm 
Yıkdığını yapasın 
Nasıl aldın yavruyu 
Clğerciğin kapansın 

Geyik 

Oynayıp ötmez misin 
Can cana katmaz mısın 
Avcı nettin yavrumu 
Allah'tan korkmaz mısın 

ı\vcı 

Oynatıp öteyidinı 
Cmı cana kata ldinı 
Ben de avcı olmazdun 
Kendimden korkaldim 

Derviş 

Oynayıp ötmez misin 
Can cana katmaz mısın 
Avcılık ayıp değil 
Avım satmaz mısın 

ı\vcı 

Visaline eremem 
Gonca gülün deremem 
Dört altından aşağı 
Ben avımı veremem 

Derviş 

Vlsallne ereyim 
Gonca gülün dereyim 
Dört altıınun yerine 
Dört yüz altın vereyhn 
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Avcı 

Ben oynayıp ötemem 
Caru cana katamam 
Avım kıymetli imiş 
Ben avımı satamam 

Derviş . 

Avcı gel sat nolurSlD1-
Sözünden dönüyorsun 
Sat avcı avın bana 
Sonra pişman olursun 

Avcı 

Avcı bu sözü duydu 
Şeytan sözüne uydu 
Kuzuyu kesdl orda 
Hemen kazana koydu 

Derviş 

Derviş gazaba geldi 
Orda gözden sır oldu 
Okudu İsmi Azam 
Kuzuyu kazandan aldı 

Avcı 

Vlsaline ereydinı 
Gonca gülün dereydlm 
Derviş, Hızır bileydim 
Tek parasız vereydlm 

Derviş 

Derviş dağa erildi 
Melekler hep derildi 
Derviş orda okudu 
Melekler Amin dedi 
Geyik kuzusu dirildi 

Derviş 
Yaraların yetirdim 
Özüm Hakk'a yetirdim 
Gel geyiğim buraya 
Ben yavrunu getirdim 

Geyik 
Oynayıp ötmez misin 
Can cana katmaz mısın 
Kuzunun mahnasma 
Beni de dutmayasın 

Derviş 
Oynayıp öten yoktur 
Can cana katan yoktur 
Şahı Merdan hakkı çün 
Seni hiç dutan yoktur 

Kuzu 
Mele hey anam mele 
Sesin dağ daşı dele 
İnsan çiy südü enunlş 
Seni getirir ele 

Geyik 
Gülüme bak gülüme 
Şol sahip sünbülüme 
Ol kadar meledim kl 
Kurtlar düşdü dilime 

Derviş 
Yaralarım işlendi 
Kaleınlm gümüşleodl 
Geyik kuzusunu verdi 
Geyik dağa daşlandı 

Şah HaW 
İkisi birleştiler 
Toz toza beleştJler 
Şah HatM Boz Geyik 
Böylece söyleştiler 

(Çorum, Kırşehir, Tokat, Yıldızeli) 
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AŞIK KARŞILAŞMALARI 

1 )  Aşık Şenlik . Aşık Kılıççı Must.,fa 

Arpaçay'ın İğnezor köyünden Aşık Kılıççı Mustafa bir 
�üğünde saz çalıp türkü söylerken, o güne kadar görmediği 
Aşık Şenlik'in aleyhinde atıp-tutar. Tesadüf bu ya, Çıldır'a 
gitmekte olan Aşık Şenlik yoldan geçerken düğün sesini du. 
yar, düğün evine gider. Bazı köylüler Şenlik'i tanırlar. Aşık 
Mustafa'ya «Şenlik'in çırağı köyümüze geldi. Onunla deyişir
seniz memnun oluruz» derler. Mağrur bir adam olan Musta. 
fa : «Sözlerimi iyi dinle, ustana eksiksiz ulaştır» deyip söze 
başlar. 
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Aldı Aşık Mustafa 

Ustadına tan ederem 
Darılmaya yolun var mı 
Gıcandım gıyıp vunnaya 
Bir yumnıkluk halın var mı 

Bu sözler üzerine Şenlik s::ızını alarak ortaya çıkar. 

Aldı Şenlik ·· 
Aşk eserine düşen aşık 
Rüzgar ile yelin var mı 
Elimden can kurtarmaya 
Yüz mln fitne felin var mı 

Aldı Mustafa 

Gel kurulalım divana 
Seni yetlrrem şivana 
Ataram berri yabana 
Orman kimi kôlun var mı 

Aldı Şenlik : 

Gurbanam gevher madene Eyvallah etmem nadana 
Çıkarsan burcu bedene 
Ayağında nalın var mı 

Aldı Mustafa 

Şenlik kimseyi beğenmez 
Laf atar Hakk'a güvenmez 
Üfrükle boya boyanmaz 
Kara çivit kalın var mı 

Aldı Şenlik 

Aslın :ırp yerleri kesmez 
Şahramazdır kurdu basmaz 
Ağzında güzemin esmez 
Süysününde yalın var mı 

Bu sözleri bitirdikten sonra öne geçen Şenlik, en ağır, 
ağıza alınmaz kelimelerle hasmını taşlayarak mecliste güç du
ruma sokar. Aşağıdaki Şeki türü «Slcilleme.sini söyler. 

Aldı Şenlik : 

Ey yanşak düşün sözünü seni müşkül hal eylerem 

Gurudur nutku nefesin elfazını lal eylerem 

Min tümenlik fiyetinl endirir bir pul eylel'em 

Cenk gurar imtihan olar ezim galmagal eylerenı 

El içinde itkin salar meskenini çöl eylerem 

Kiifter küskü sinirr!sen gışdarmı şil eylerem 

Orm:ında meşe sansarı çıngılda çakkal eylerem 

Ters pelenk yapılı gaban ağzı bağlı IT'al eylerem 

Gah deyer tot'bakeş deve gah galtaban fil eylerem 

Katar hayvan zümresine har himara dol eylerem 
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Cismine vurar palanı endamını çul eylerem 

Bend eder tavlahanaya yem suyunu bol eylerem 

Boyuna tahar yuları çalbadara gul eylerem 

Gah deyer torbakeş deve gah galtaban fil eylerem 

Enter maymun şebek zozo Çarpanını zil eylerem 

Eri ölmüş arvat kimi döydürürem dWeriılge 

Bekar goca garı kimi melül goyar dul eylerem 

Mademki dilin lal imiş ne üçün alıfsan sazı 

Derununda dere eyliyif düşünüf deseydin sözü 

Özünü bilmez bed asıl cismine salıfsan közü 

Ustadıma tan edenin hemişe garadı yüzü 

Ham tay kimi çifte atıf dumana gaterdin tozu 

Ala garga kör yapalah berrane keçel kerkezl 

Cibilyetln fitnekardır neslin gallaş gendin cazı 
Mecliste zenne sayarlar sen teki niineclf gızı 

Açma hicap perdesini likiib altta sakla yüzü 

Olupsan cilveli kadın başına dolasan bezi 

Sufatın guzey tülküsü cesaretin aran gazı 

Hozannarda sıçan eşif tozahda süresen izi 
Ne çaposan ne de zağar ne gınhsan ne de tazı 

Baharda tüyün tökülür onuçün sevmersen yazı 

Gasaphanada çoh olur gaibi melun salahana 

Seni gatar o tayfıya nafaganı yal eylerem 

İdraki noksan kem hayal elfazın yetmez imlaya 

Fani dünya ehtaçından yoksul hizmet eder baya 

Beş yüz mln yıldız cem olsa baş endlrlr bir tek aya 

Mah iken hacelet çeker şemside görende ziya 
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il peykfuı terli töhmet oh klnıı enclırdlın ya per ya 
Tobunuf delse cismini ecef halin varar neye 

saılga süküt durmalı yarar elfazın vanfdır zaya 

Zifaf ohnuş kedi kimi bağınf düşme vay vaya 

Beli gınh şahmar kimi indi sallam haki paya 

Bir hoyrat gurbaya denli sende yohdu abır haya 

c;ene ona tü deyende atılıyer düşer çaya 

veranada napek baykuş mağallaıa yersiz gaya 
Uçursam on gün gedersem çıngıllara deye deye 

Baharda tüyün tökende benzersin bir gırhıh taya 

Akrep olsan esma ohur döndererem tosbağaya 

Gul şenlik'in bu töhmeti dohunsa dağı eridir 

Zabwı kestenkele kimi süysününü gıl eylerem 
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2 )  Aşık Şenlik - Aşık İzani 

Ermeni aşıkı olduğu söylenen lzani ile Şenlik, Ardahan'da 
bir kahvede karşılaşırlar. İzan\ önceden yazıp mendil içine 
koyduğu ve kahvenin tavanına astırdığı muammasını çözme. 
si için Şenlik'e üç gün mühlet verir. Şenlik, rakibinden rnuam. 
manın kaç harf ve ,kaç nokta olduğunu sorar. İzani yanıltmak 
için bir fazla kelime söyler. Şenlik, sözlerini yazma işinde 
kendisine yardım eden hocalarla birlikte üç gün üç gece uğ
raşır. Sonunda muamma cevabının «Kavhana ocağı» olduğu
nu meydana çıkan.-. Bu güç işte Tann'nın şefaatini dileyen 
şair aşağıdaki divani'sini söyledikten sonra karşılaşma devam 
eder. 

Sıtkile seni çağırram adalet şahı bugün 

Şahlann şahı sensen sultanlar hanı bugün 

Teslim ettin dergahından madeni mücevheri 

Güzel ismine harç edim gevheri kanı bugün 

Çünkl gudretlnden verdin ya Rab hu aşkı manga 

Dilimin ezberi budu daima ismin aılga 

Yüz tutmuşam dergahında niyazım budu saılga 

Ehli irfan meclisinde bend etme meni bugün 

Sefil Şenlik hikmetinden vakıfdır alamete 

Eyyub'u sen derde saldın Yusuf'u zülfımete 

Yunus'u bahri ummandan çıkardın selamete 

Halil'i nardan hıfzeden çağırram seni bugün 
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Aldı tzanı 
Sentnle iddiaya düştük galmagaldan go h h . .. 1 . nuşa 
Bülbülün ga n gu ıslan gonca gülden h Mu] d' d"" .. gonuşa 
Tarlgat ıamme ıye urru yekta kalebı • ı..ıarıp Al tarı ebzer eyliyeh hıfzı dilde ,... n gonuşah 

Aldı Şenlik 

Arzedip durduh ruberi yol erkandan gonuşah 
inci mercan yahut zümrüt cevher la'lden gonu ah Manttlô ala eşhastır Molla Cami Farabi 

ş 

zıkrt!dek Gara Davud'u, İlmihal 'den gonuşah 

Aldı izani 

K�ndi nurundan yarattı sıdk ile kıldı nazar 
Kulli ondan halk olundu canlı cinli ne ki var 
Yüz yirmi dört bin nebi veli mürsel peygamber 
Dergahta emrine muti o ahvaldan gonuşah 

Aldı Şenlik 

iptida tavus nurunun ciimle nurdan paki var 

Heft'i tamu heşt'i cinan semada eflakı var 
Buyurdu levlake levlak künfayekün çünkü var 
iki mim bir ha'ya müttesil ismi daldan gonuşah 

Aldı İzani 
izini meydan içinde dalmak ister derine 
Muammamın meramını yetirsene yerine 
Aşıklık ilmi deryadır yetmek olmaz sımna 
Aşk ile ummana daldık bahri selden gonuşah 

Aldı Şenlik 

Şenllk'in zihni Eflatun hıfzı dürr·i an mıdır 
Sıtkırun seyhat güzan şehri Ardahan mıdır 
Meramın 111uanuna sormak yoksa imtihan mıdır 
Malüm eyle o ahvalı hüb kemalden gonuşah 
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Aldı hani 
İptida lsm-1 lemyezel adalet divanınuz 
Ebed-ül ebed bakirdir Ilın ile gümanunız 
Cim dir cihanın binası ra da hisar eyledi 
Alem-i sırr-ı hafiye ol Şah-ı Huban'ımız 

Aldı Şenlik 

Enasırdan halk olundu evvela imanımız 
Yok iken var etti bizi asla la mekanımız 
Kün buyurdu halk eyledi yeri göyü yaradan 
Kef lle nun'dan yarattı ol Gani Sübhan'ımız 

Aldı hani · 

Kendi nurundan yarattı aleme kıldı nebi 
İki cihanın serveri ol bizim sultanımız 
Dört kitabın dördü hakdır yalan diyen küfr olur 
İneli İsa Zebur Tevrat ol güzel Furkan'ımız 

Aldı Şenlik · 

Ol Habib-i Fahr-i alem Mustafa'nın aşkına 
Buyurdu levlake lütf ile ihsanımız 
Yüz dört suhuf kelimatta külli nefsin mevti var 
Otuz cüz ayetin gaibi Yasin'i Kur'arumız 

Aldı İzam 

Bugün dünya yarın ahret yohu varı neylerem 
Hocam lılızır pirim Adem işte vasfım eylerem 
Dört kitabın hıihzıyam şimdi hıfzın dinlerem 
Kürsüde vaize benzer ol Aşık İzıini'miz 

Aldı Şenlik 

Şenlik aşkın abdalıdı hu çeker gündüz gece 
Hızır'a delil İskender Cebrail oldu hoca 
Kur'an'ın ayetlerinden okuyak hurfat hece 
Mantıkta fetvaya benzer tarikat lisanımız 
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A)dı Şenlik • 

Ehli kamil olan sözümü seçsin 
o nJce minberdir ayağı yeddi 
Neden halk olundu ne sebep lçtıı 
Ne yerde guruldu dayağı yeddi 

Aldı iziiııi 
Ehli kamil benem sözünü seçim 
Keramet minberin ayağı yeddi 
Nurdan halk olundu ol adem kin 
Kabe'de kurdular dayağı yeddi

· 

Aldı Şenlik 

O nedir ki zahmi semaya çıhtı 
Çabalar ceseti canı heç yohdu 
Ahretten dünyaya geldiği haktı 
Rengi bi karardı bayağı yeddi 

Aldı İzfuıi · 

Ateştir tütünü semaya çıktı 
Cesedi çabalar canı hiç yoktu 
Ateşin ahretten geldiği haktı 
Çektiler zemzeme bayağı yeddi 

Aldı Şenlik 

Men Şenlik'em sararıban solmazdan 
Yaren yoldaş namazımı gılmazdan 
Garanlıh mezara muhman olmazdan 
Gaç yerde sorarlar sorağı yeddi 

Aldı İzıini 

İzam der sararıban solmazdan 
Yaren ahbap namazımı gılmazdan 
Zülıimet mezara mihman olmazdan 
Komşu hakkı g�lir sorağı yeddi 
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Aldı İziini 

Arzeyleyip çıktım diyar gurbete 
Nice cebellerden yolum var menim 
Gece gündüz zan figan eylerem 
Tükenmez deryadan gölüm var menim 

Aldı Şenlik · 
Aşkın tüccanyam metah sataram 
Celallansam gayri halim var menim 
Hasım garşısında dalga ataram 
Çalkalanan bahri selim var menim 

Aldı izani 

Aşıklar söylerler mücevher sozu 
Görünür cemalin ne bedir yüzlü 
Canımın içinde cananım gizli 
Yazın kışın solmaz gülüm var menim 

Aldı Şenlik 

Beledim pirlerdi deyilenı özüm 
Meydana gelende ağ olur yüzüm 
Yetmiş min lmrfatla tükenmez söziim 
Şairlik besinde elim var menim 

Aldı izaru 

İzani'yem ben alemi gezerem 
Hasım karşısında lisan bezerem 
Akıl bina eder mantık düzerem 
İlimde irfanda yolum var menim 

Aldı Şenlik 

Men Şenlik'em yalvarıram pirime 
Hakk'ın ismi ezber oluf dilime 
Allah verdi yakan keşdl elime 
İndi sennen galınagalım \'ar menim 
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Aldı izani 

A]'Osman eline salmışam seda 
Ardahan şehrini yakacam oda 
Bir inci düşürdüm derya ummanda 
Ara ki bulasan biçare Şenlik 

Aldı Şenlik 

Eğer yaradanım bir fırsat verse 
Nuranı pirlerim imdada gelse 
Yeddi gat yer altta bir nuğda olsa 
Arayıp bulacam Asıh İzfıni 

Aldı İziiru 

Benim bu muaınmam har boynuzudur 
Minare gölgesi davul tozudur 
Şahmaran ayağı balık izidir 
Ara ki bulasan biçare Şenlik 

Aldı Şenlik 

Senin o muamman hile cazıdı 
Cehennem içinin garı buzudu 
Deniz kenarında balıh izidi 
ı\r�ytp bulmuşam Aşılı İzani 

il 

Bu sırada bir  fırıncı ücret ödemeden kahveye girer. İzani, 

Şenlik'i mahcup edeceğini düşünerek şöyle der : 

Aldı İzfini 

Yığıldı ahbaplar buraya geldi 
Aşıklar �z çalıp şad olup güldü 
Fırıncı ustada bir manat kaldı 
Ara ki bulasan biçare Şenlik 
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Aldı Şenlik . 
Seri sarhoş olan canından doyar Gönül cuşa gelse yek nefes deyer Fırıncı önüne bir lavaş goyar 
Alıp savuşursang Aşık İzfuıi 

Aldı İzaııi . 

Muamma meydanda ara ki ara 
Sen kimi Aşığı çekerem dara 
İslam nedir kerameti ne ola 
Ara ki bulasan biçare Şenlik 

Aldı Şenlik · 

Cevap deyim sevabını gan bari 
Sen naçarsan aşıkların tenbeli 
Ermeni sarhoşu Gürcü hanbalı 
İnşallah bulmuşam Aşık İzani 

Aldı İzanl 

Mızraklı goşunum alınınaz galam 
Sen kimi aşığa vermezem selam 
Yıkacam binanı edecem talan 
Ara ki bulasan biçare Şenlik 

Aldı Şenlik • 

Muamman bulunsa galan alınır 
Askerlerin bölük bölük bölünür 
Evveli kaf sonu ya'da bulunur 
İnşallah bulmuşam Aşık İzani 

Aldı İzfuıi 

Çıldır kazasında sen ehli ürfan 
Aşıklar üstadı bilersen erkan 
Ey aziz kardeşlm ben sana mihman 
Yaradan yar olsun Baba Şenlik'l 
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fudı Şenlik . 
suval sordwn cevap verdim "er vade 
öyle hayal teftiş getirme yarla 
imtihan deyleni edecem eda 
,\rayıp bulmuşam Aşık İzani 

111 

lzani mu.anıınanın. çözüldüğünü ve karşılaşmayı kaybet
tiğini anlar. Odulden bır kısmının kendisine verilmesi ve sazının elinden al ınmaması için Şenlik' i  medhe başlar : 

Aldı izam . 

Yedi gündür hurda eyledim karar 
Elbet hasun olan dengini arar 
Kesemden ziyade eyledim zarar 
Senden elli manat kesim lsterem 

Aldı Şenlik 

Sen söyledin tenzil eyledim nice 
Ağladı kadılar müftüler hoca 
Müsade etmedin bize bir gece 
Gendinıe münasip hasun lsterem 

Aldı İzam 

Çıldır sancağında Aladan 8la 
izaru'ye hasım gelipsen böyle 
Eğer bllirisen ismini söyle 
Yaradan yar olsun Baba Şenllk'i 

Aldı ŞenlJ.k ı 

Budur size Gul Şenlik'ln muradı 
Nuranı plrlerim rüyamda dedi 
•Kavhana Ocağı» ohunur adı 
ı\rayıp bulmuşam yazık İzani 
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iV 
Şenlik ödülden c d · v saz an vazgeçme nıyetinde de"ildı'r. hani tekrar alır. 5 

Aldı izani 

Gurbet elde büktün benim belimi 
Azrail pençenle alı.im canımı 
Bir izin ver bana göster yolumu 
Yaradan yar olsun Baba Şenlik'i 

Çünkü kara ettin benim yüzümü 
Daiına met eder söylerem sözünü 
Bağışla Allah'a gel ver sazımı 
Yaradan yar olsun Baba Şenlik'i 

Çıldır sancağında arz edib geldin 
Erzurum'dan İstanbul'a nam saldın 
Evyallah deınişem sen usta oldun 
Yaradan yar olsun Baba Şenlik'i 

v 
Şenlik, İzani'ye acır; sazını ve aldığı paranın yansını ·ken. 

disine verip şöyle der : 

Aldı Şenlik 

Bir kümbet galhıf havaya minaresi tuş durur 
Bir gemi dalıf deryaya reisi yok boş durur 
Onu ummana garg etmek menim eski peşemdi 
Garşımızda görülecek yüz min türlü iş durur 

Hayalı perişan aşık ne fitneyi feldesen 
Açma hicap perdesini tut yüzüne perde sen 
Aslanlar fetheden göngül indi ne hayaldasan 
Meclisimde meydan alıp kör yapalak guş durur 

Asılsıza fırsat vermek ne hileyi-i şer imiş 
Sütü bozuk kimselerle konuşması zor imiş 
Sefil Şenlik gorhtu gaçtı deyenler de var imiş 
Hanı görünmez gözüme diplere sinmiş durur 

( Ensar Aslan, Aşık Şenlfk'ten) 
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KELİMELER : 
Aran : Ova, Bend : Bağ, Çapo : Köpek, Çapan . Sa kullanıla� sepet, Çal?a

_
dar : H. yvan çobanı, Çın. . man taşıınakı� 

Enter : Bır maymun turu, El : Halk Eşip . E k 
gıl · Taşbk arazı, 

okumak : Dua etmek, Fel : Hile, Gaİtaban ; i,,�e ' Ecef : Acep, Esma 
domuzu, Gışdar : Bacaklar, Gıcanmak : Hazırlan�."�"· 

Gaban : Yaban 
Ayak, Gırıh : Karışık, melez, Güzem : Sonbaharda ko 

davranmak, Gıç : 
yün Har : Eşek, lndi sallam : Şimdi atanın Ke 1 .  �!ardan alınan 
kil ,' Hortlak, Kol : Çalı dibi, Manat : Rus ' paras

çe 
· N;�· Kafter Küs-

s f t Y.. s· . . ı, <U<eCıf . Soysuz Pul : Para, u a : uz, ınrunsen : Sinirlisin, Şii : Do"- · 
.' O .

. 
t" ş h a y 1 T" 

••ama, kırma Şi-
van : zun u, a m r :  ı an, umen : Bir çeşit para v . V 

' 

Yanşak : Serseri, Zozo : Bir maymun cinsi, Zabun : Zai�aı · unır, 
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3 )  Paşa - Cingözoğlu 

. . 
Avşar aşiretin�en Aşık Seyit Osman, İkinci Mahmud, Ab. d�lmecıd, Abdulazız ve Abdülhamid devirlerini idrak et · .  

b t . "d ·  G · k mıı ır çe e reısı ır. eçım sı ıntısı ile Adana'ya göç ettiği sıra. da Maraş paşasının askerleri tarafından yakalanır. Paşa, ev. �elce 'k
_
ervarunı s°.yrnuş o!'.111 aşıka : «Sana fenalık etmeyece. gım; bır turku soyleyecegım, arkasını sen getireceksin; Hal. loğlular'a varmadan türküyü bağlarsan boynunu vurdururum, 

der. Maraş paşası Halloğlular'dan bir kız sevmiş, fakat onun. la evlenememiştir. Pınarbaşı ( Kayseri) 'nın Sindal köyünden 
Seyit Osman, Paşa'nın teklifini kabul eder. 

Paşa - İki durnam gelmiş garip ötüyor 

Cingözoğlu - Gırcı tutmuş aşamamış belleri 

Paşa - Şu benim derdime dert mi gatarsın 

Cingözoğlu - Seher vakti göç eylemiş elleri 

Paşa - A yar gaterlemiş tülü mayasın 
Sırtına giyinmiş hublann hasın 

Cingözoğlu - Eline almış da badenin tasın 
Dağıtıyor şeker şerbet ballan 

Paşa - Gurucova Azgıt senden göçünce 
Gün burnunu Geben suyun geçince 

Cingözoğlu - Merencil'de hub cemalin açınca 
Badıser dağıtır zülfün telleri 

Paşa - Hub sallanma hub avazın duyarlar 
Çan çalar da sede (sada) l'erir gayalar 

Cingözoğlu - Dan yüzünde bozulaşır mayalar 
Gördüm aşıp gider ağır yollan 
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- Çlnçin boğazından Gerdek m � Bir b l .. 
a.,ara 

· e guzar savsam vert.n mı yilre 

Cingözoğlu - Çevrllln gonun da suna bunara Size mehman olsun Göksün çölleri 

paşa - Keklik oluğundan Sakaldutan' 
Yürek mi dayanır garip ötene

a 

Cingözoğlu - Yalak'ın çölüne gonun vatana 
Coşkun akar şu Sanz'ın selleri 

Cingözoğlu 

- San çiçek savran gunnuş oturur 
Tor şahanım sana benlik getirir 

- Gadir Mevla'm bir mekana yetlrlr 
Söyledikçe şirin söyler dilleri 

(Bu arada sayılan mevkiler Halloğullanna geldiği için Cin
gözoğlu pasaya sıra vermeden devam eder) 

Der Seyid'im yüksek uç da havalan 
Kabakdepe Kömarmut'tan Savalan · 
Uğrunuzda Halloğlu var durnalar 
Bizim için suvat edin balların 

Paşa türküyü beğenir. Cingözoğlu'nu affeder. O yıl Adana'ya 
göndermez; yardımda bulUrıur. 

(Gırcı : Dolu tanelerin daha küçüğü: Gurucova : Bir dağ; Az_gı_t : 

Bir dağ; Meremcil : Köy -adı; Badıser : Rüzgar; Setle : Ses; Da� �:  
Seher vakti; Mehman : Mekan, mesken; Sakaldutan : Pınarbaşı ya ağ· 

it köy; Yalan, yalak : Sarız'a bağlı köy; Kabakdepe ve Köınarnıt1t : 

Pınavbaşı köyleri) . 

. (Şükrü Elçin, Aşık Seyit Osman'dan) 
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ATMA TtiRKO 

İnce Ali : Adwn Ali'dur Alt 
İnce giderunı ince 

Mustafa : Remezanda doğmiştm 

Yirmi yedinci gece 

İnce Ali : Ne suvat verecesuıı 

O Sırat'ı geçince 

Not : «Mustafa, Kadir gecesinde doğmuş olmasını üstünlük saymakta, 
Ali ise onu güzel türkü söylemesi ·için  uyarmaktadır.• •SUval 
vermek» sorulara karşılık vermek manasına gelmektedir. Türkü 
1906 yılında söylenmiştir. 

(Rize) 
(Süleyman Kazmaz, Rize Şairleri) 
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' 

ARAŞTIRMALAR 

ı )  Şın Geleneği 

Kırım ve Romanya'da yaşayan Türklerin d"ğü' 1 d J 1 d . . J d'kl 
u n er e ve 

ev top antı ann a soy e ı eri birtakım türküler vardır Bun· 
!ara .çın» veya «şın .. adı verilir. •Şın .. \ar •asıl ş k 
olmak üzere ikiye ayrılır. Bi-rinci şekild� kızlar

ın• ve • 
k
oran

kl • ı d f' 
veya er e er 

ayrı oda ar a
.
k
t
.
e ı� ya

k
r
l
�ım

1
ı ·ile «şın .. söylerler, bu uzun sür-

mez; •Şın»ın ı ıncı şe ı ge in olacak kızın bulunduğu salonda 
yapılır. Salonun yarısında kızlar, yansında delikanlılar kar
şılıklı otuı:ırlar. Kızlar birer kız, erkekler birer erkek eş se
çerler. Eşlı kız ve erkek grupları teşekkül eder. Her oru 'k' 

"b 
. " p 1 1 

kişiden ı arettır, grup sayısı çoğalabilir. 

«Şın» ,  bir
. 
grup erkek tarafından bir grup kıza karşı söy· 

!enir. Sonra dığer erkek gruplarına söylerler. Aynı şekilde kız 
grupları erkek gruplarına mukabelede bulunurlar. Bu söyle
me çalgı aleti kullanmaksızın devam eder. •Şın» sırasında 
konuşulmaz, yalnız dinlenir ve cevap hazırlanır. 

«Şın»lar erkek grubunun kız grubuna selam vermesi ile 
başlar. Bu anda söylenen •Şın•ın makamı muhite göre deği

şir. Sür'atli veya ağır olan bu besteye kızlar çifti selam ve 

«Şın»la cevap verir. Cevapların sorulanlara uygun olması 

icap eder. «Şın»larda kızın güzelliği, soyunun temizliği. asaleti 

ele alındıktan sonra bir  nevi bilmeceli-mani yarışması başlar. 

Cevap veremeyen taraf mağlup sayılır. Sabahlara kadar de

vam eden bu oyun dürüstlük. terbiye ve sevgi hudutlarını aş
maz. 

• Koran» İS<! kız toplulukları arasında yapılır. «Şın»da ol· 
duğu gibi iki gruba ayrılan kızlardan bir dizi salonun ortası· 
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na ıkadar, «Şın» söyleye söyleye gelir ve sonra yerlerine ki 
l i�. B

_
un�a�ın «Şın»lan tamaı:nianınca aynı şekilde hareket ��e� ıkıncı dın onlara cevap verır. Bu «Şın•ları iki taraf da tef 

!arak söyler. Bu söyleme 2-3 saati geçmez. Ça-

« Şın»ları söyleyene «şınşı» veya «keday» (erkekler i · ) ��rler
: 

Geline söylenen « Şın»lar için cevap beklenmez. G��n 
ıçın s�ylenen «Şın»lardan müteessir olan kızın ağladığı olur. 
Mesela : 

Kayırlı bolsun kına toy kutlu düğün 
Yalan dünya başına cıgılgan bu gün 

Sonra kızlara selam verilir. 
Mına selam aleyküm bizler de keldik 
Söymegenge söykenip selam verdik 

Kızların cevabı 

Eleyküm selam koş kedin sen ekesin 
Bahçelerde kokıgan gül ekesin 

Erkekler kızlardan bir şey isteyebilirler 
Koş keldisi köp bolur misapir süymez 
Tabakasın mal bellep cıgara bermez 

Bunun üzerine erkeklere s igara ikram edilir. &kek ikram 
üzerine kızı medheder 

Eki kaşın kaytanday közde kömör 
Sensiz cürgen günlerim saymayman ömür 

Kız cevap venir 

Kaş kara yaz kaytanday küydürersin 
Öz tilinnem özünü süydürersin 

Sonra karşılıklı olarak bir nevi bilmeceli-mani «Şm» söy
lerler 

264 

Ayagında ııu içer başından kozlar 
Bunun manası nedir biliniz kızlar 

Cevap 

soru 

Cevap 

Ayagından su lçken mübarek açlık 
Kedi geçti tuymadık ay kldi gençlik 

Altmış ·kır at yüz sar at doksan tor at 
Nalnan mıgı kaş eder sen toralat 

Altı bin eder mık bin tane nal 
Kimin kızı cabınır kırmızı şal 

Her iki tarafın birbirlerini kızdırdıklan görülür. 

Cevap 

Soru 

Cevap 

Eki başlap üy saldım ortası toban 
Özünnü kişi sayasm -bir ad- Mehıned Çoban 

Başın bakır kazanday belin togay 
Ne allegin bolasın -bir ad- AyŞe Nogay 

Men babamın bir kızı saylatırman 
Kara atın Şaşak'ka baylatırman 

Baban herse men almam altınga sanp 
Suygenlmni alırman köyüme banp 

KeUme açıklaması : 

Cıgılgan : Yıkılmış; Süymegenge : Sevmeyene; Süykenip : D�

rak, üzülerek; Eke : Ağa, efendi; Kokıgan : Kokan; Köp : ç�
_
k; 

.
�uy-

"b' C" en · Geçen· Kuydurer-mez : Sevmez; Kaytanday : Kaytan gı ı; urg · ö' .. .. _ O 
sin : Yakıyorsun· Nahnan : Nal ile; Mıg : Mıh; Cabınır : rtilllur, Y 
salmak · Ev ya�mak· Toban : Düz; Kazanday : Kazan gibi; T?ga� : 

İnce; Sayla tırman : '
seçerim; Baylatmak : Bağlatmak : Süygenımnı : 

Sevdiğimi. 

( Şükrü Elçin, Eskişehir ve Civarında •ŞID• Geleneği) 
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2 )  Kerkük'te Karşılıklı Hoyrat Çağırma Geleneği 

Hoyrat çağırma geleneklerinden en ehemmiyetlisi karşı
l ı k l ı  olarak düello biçiminde kavgalı bir yarışmayı andıran 
çağırma Ş(!kl i dir. Bu çeşit çağırmalar çok defa dargınlığa , dö. 
ğüşc, hatta yaralama ve öldürme had iseler ine b i le sebebiyet 
verir. K a rşılıklı  olarak icra edilen bu çağırma yarışmaları, sa
dece hoyrat çağıranları coşturmakla kalmayarak, dinleyenleri 
de ga leyana get i rir. 

Bizde, bu karşılıkl ı çağırma tarzı için « kanşar bekanşar 
çağı rmağ » ve « k anşarın vermeğ» <ley.iş i  kullanılır. 

Çağırç ı ,  meclisteki meslektaşını düelloya davet maksa. 
dıyla çok defa, 

Kebab yandı köz ister 
Sürme yandı göz ister 
Köz köze gözim göze 
Ustav durıp söz ister 

lıuy r a l ı n ı  çağırır. Bunun üzeri ne karşısındaki çağırçı da he
men şu hoyratla kanşarın verir ( cevap ) : 

Kebab yandı köziv çek 
Sünne yandı göziv çek 
Köz köze gözlm göze 
Ustav geldi öziv çek 

Bunun ardı ndan başk a  hoyratlar söylen ir. Mecliste hazır bu
lunan öteki çağırç ı lar da bazen yarışmaya katılırlar. Bazen de 

ara yer kızışınca iş i  tatl ıl ığa dökmeye çalışırlar ve �u arada 
hep birden neşel i beste ( türkü)ler söyleyerek ortalıgı yatıştı
rı rlar. 

Hoyrat düel losu bazen saatlerce sürer . . Hat�
.
a bir d�fa, 

eski i k i  rakiµ say ı i a n  ML•stafa Kalayı i le Reşıd Kule �aza nın 
akşam d an sabaha kadar karşılı!;:!ı hoy rat söylediklerıne şahı_ı 
olanlar, bu had isey i tafs i l a t ıyla  anlatırl a r. Ben ş�hsen şımdı
ye değ i n  bi rçok kavgal ı hoyrat yarışmaların a  ş�� ıt  o!muş�m· 
dur. Bu arada, Reşid Ki.i le Raza i le  Mehemed Gulbo� un s�aı: 
!erce süren yarışmalarında ik i  kez bulunmuştum. İkı mcclıste 
gcç�n bu yarışma ların tamamını vak t iyle teybe de almıştım. 
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Sayın okuyucularımıza burada bir fiki .. 
d . . il k r vennek uzer '--- .,_, mecliste geçen ue oyu ısaca anlatın e ucr ı...; aya çalışacağım. 1959 yıl ının mart ayında bir gece te . 1 . . . k· ı· h , h t 1 · . ' rtıp edığırnız çalcnlı ve iç ı ı ususı oyra mec ısınde Reşid K"l .,. 

mcd Gül boy' dan başka, ayrıca usta çağırçıla
u e Ra

d
za ve Meh_e-

T 1 . ş·· k-- nmız an İzzeddi 
Ni'met ve eze ı u ur Hayara da bulunmaktaydı T"' 

n 

şaın karardıktan sonra başlayarak. aralıksız bi 
·k. oren ak

nin yarısına değin sürmüştür. r şe ılde gece-

Düello, Mehemed Gülboy'un nobatçı usulüyl " d . 
R "d K " " l  R ' e çagır ığı hır hoyrata eşı . u e aza nın itirazıyla başlamıştı G"'b . ğ . . d 1. . u, oy a karşı yaptı ı 1tırazın a, yer ı şive ile aynen şunlan .. 1 .. 

du : 
soy uyor-

«Sen hını dediv . . .  deme . . .  Bir başkasın sele, eyyisin . . .  Ağ· zıva uyan, uşakhlıkhtan çağırclığıv usulı sele Men'ı ki . . . · m a ım bele dıyırı. Men �st�ysam, bı sene yaramaz . . .  Sen aciz olma. Bını çarpıklı dedıv » . Sonra, kendisi aynı usulle bir ho t 
çağırarak Mehemed Gülboy'un yanlışını düzeltir şekilde �:. 
ranarak sözlerine şunları ekliyordu : 

«Her kimin yülcinde, kös kinde gayreti ne varıysa hırda 
serf etsin.  Men istirı-m bir dene ·khoyrat çağırsın khurca ge
l im . . . »2 

Bu sözlerden sonra, « iydele» usulü ile dokunaklı olarak 
şu hoyratı çağırmaya başladı : 

Koy getsln hercayını 
Ne çeklsen vayını 
Yanv bed asıl ossa' 
Uzakhtan gör boyını 

Bunun üzerine Mehemed Gülboy, şu hoyratla kanşarın 
(cevap ) verdi : 

( ! )  Sen bunu söyledin, bir dalla söyleme. .  Bir başlrasını söyle, iyi
siıti. Ağzına uyan çocukluk çağından beri çağırdığın usulü söyle. 
Benim aklım böyle diyor. Ben istiyorum. 

(2) Kös tinde : •Göğsünde• Men is tirem : Ben istiyorum, Tene : Tane, 

Khurca gelim : Aşka ve şevka kebuk (acele) söyledim. 

(3) Hercay i  : Hergele, Vayım : Derdimi, kahrım, Ossa : Olsa. 
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Bir de men 
Bir sen çağır bir de men 
Şah Senem çobanıyam 
Koyın vermem kurda men 

Reşid Küle Raza bu defa yine Mehemed Gülboy'u muha. 
t�p yaparak, vahiyle Kerküklü meşhur hoyrat çağıran Şerif' 
hitaben söylenilmiş olan şu hoyratı çağırdı : 

e 

Gözlm Şerif 
Sen akkıl ol men anf 
Meydanı çöl görlpsen 
Bllmtsen hırda vanğ 

Karşılıklı hoyratlar böylece devam ederek ortalık kı;.ışm
ca Mehemed Gülboy, işi tatlılığa dökerek, çok iyi bildiği «mu
çıla» usulüyle şu hoyratı çağırdı : 

Kırmızı gül oyım oyım 
Yara barabar boyun 
Yağış yağar yer doymaz 
Men sennen nece doyun 

Bundan sonra, öteki çağırçılar da bazı hoyratlar çağıra
rak, besteye geçildi ve böylece meclisin k ızgın havası yatış

tırılmış oldu. Daha sonra Mehemed Gülboy, tekrar Reşid Kü
le Raza'ya karşı «Beşiri» usulüyle, 

Rızamı 
Tehsil ele rızamı 
Gözlerlvden mey içtim 
Lebtv ele mezemt 

hoyratını söylemesine rağmen Reşid, hala rızalık göstermeye 
yanaşmıyordu. Nitekim, karşılıklı olarak aynı usulle şu hoy
ratı çağırdı : 
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Bazardan kazı geçti 
Elinde sazı geçti 
Gel felek ispat ele 
Kim sennen razı geçti 

Ağır bir hitap kabilinden olan bu h boy, tatlı bir dille şu mukabelede buı�J��ta Mehemed Gül. 

Kırmızı gül paranda 
Açıl dosta varanda 
Gavır musılman oh 
Men sene yalvaranda 

Bu defa Re�id, yüzde sevgi, içte kin saçan tevriyeli bir hoyrat çağırdı : 

Gül tikene 
Sarmaşıp gül tikene 
Men sennen vazgeçmerem 
Meğer üınrlm tükene 

Nihayet, söylenen hoyrat ve bestelerden sonra Reşid, me
seleyi çağırdı şu hoyratla kapamak istiyordu : 

Gecenin yansıdı 
Yar üınriın vansıdı 
Gel dosbm ikrarlaşağ 
ikrar din yansıdı 

Mehemed Gülboy, dostane bir şekilde vedalaşarak mec
listen ayrılırken, arkasından Reşid Küle Raza, Kerkük'ün e�ki 
bestelerinden olan : 

Get get get gözel oğlan dudağını neynl.sen 
Kazzaz'da pembe kaytan hiç gönnlyipsen 

türküsünü söylüyordu. 
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HOYRAT ÇAGIRANLARDA ARANILAN VASIFLAR 

Hoyrat usullerinin başlıcalarını bilmek : Nitekim yarış. 
manın icra edi ld iği muhalif, kurdo beşiri, muçıla, yetimi, i (y) 
dele, yolçı, nobatçı, delliheseni ve daha başka usulleri bilme. 
yen çağırçı gereken karşılığı, aynı usulle vermediği için mag. 
1 Cı p sayılır. 

Fazla sayıda hoyrat metinlerini ezbere bilmek : Yerine 
göre uygun karşılık vermeyen çağırçı, yarışma sırasında zayıf 
düşer. 

Cesaret sahibi ve sağlam yapılı bir vücuda malik olmak : 
Yarışma, tatlılığa bağlanmayıp da döğüşe döndükte, düelloya 
katılan kimsenin, terettüp edecek sonucu göz önünde bulun· 
durması gerekir. 

Şurasını da belirtmek yerinde olur ki, karşılıklı söylenen 
hoyratlar, dokunaklı olmakla beraber, ahlaka mugayir açık 
saçık dörtlükler arasından seçilmezler. Hatta merd-namerd 
sözleııini ihtiva eden hoyratların bile düelloya girmediği bilin· 
mektedir. Karşıhklı hoyratlar, her zaman sanat telakkisine uy· 
gun bir şek.ilde icra edilir. Aoksi halde mesele, kanlı boğuş· 
maya yol açar. 

( A. Terzibaşı, Kerkük Hoyratları ve Manileri'nden) 
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D) NİNNİ 

Ninniler, annelerin süt emen çocuklarını uyutmak için 

ezgi ile söyledikleri m anzum veya mensur sözlerdir. Batı 

Türkçesi'nde bu kelimeye bağlı olarak •nenni çalmak : ninni 
söylemek» ve «uyku getirmek» deyimleri doğmuştur. Ninniye 
Kfışgarlı Mahmud «balu-balun, Azeri Türkleri •laylay., Ker
kiıklüler «leyley», '[ürkmenler «hıi-di : Allah de•, Özbekler 
«elle», Kazanlılar ise «blşlk cın : beşik türküsü» adım ver· 

mektedirler. 

Umumiyetle ilk söyleyicilerini tesbit edemediğimil ninni· 
Jeri, anneden sonra, büyükanne, hala, teyze, abla gibi ailenin 
diğer şahısları da zaruret hasıl oldukça terennüm ederler. 

Ninni ,  çocuk emzirilip kundaklandıktan sonra, salıncak· 
ta, beşikte veya kucakta sallanıp uyutulmaya çalışılırken tiz
den pese doğru söylenen bir ezgidir; çocuğun ağlamasının dur· 
ması veya uyuması i le nihayet bulur. Muhtelif türkü, mani, 
ilahi, destan ezgileııinin yardımı veya irticalen meydana geti
rilen ölçülü, ölçüsüz söz ve tekerlemelerle çocuğu oyalayan 
ninniler, hece vezni ve sade bir dille söylenirler. Umumiyetle 
dört mısralık bir bütün teşkil eden ninnilerin sonu bir bakı· 
ma nakarat gösteren «n inni  yavrum ninni •, «uyusun da bü· 
yüsün n inni » , «e, e, e, ey» vb. sözlerle biter. 

Ninnilerin konusunu çocuk teşkil eder. Sağlıklı doğma· 

dan gelen sev.inç, fizik güzellik, soy-sop, iyi huy, sün�et , öğ
renim, nişan, gelin olma, evlenme gibi geleceğe aıt �ılekler ; 

yalnızlık, gurb_ette kalan baba, koruyucu m�le�ler
'. 

velıler, H_:
zır vb. madde, tem, motif ve merasimler nınnılerın muhtev.t· 

sında beli-başlı unsurlardır .. 

Köy ve şehir hayatımızda canlı olarak yaşayan -:ıra�
l
a 

d. . . · 1 maddi ve manevı ku · 
bir erkeklerin de söyle ıği- nınnı er, 

h il d' 
tür mirasımızı sinesinde muhafaza eden lirik ma su er ır. 

271 



BİBLİYOGRAFYA 

EhUman Ahundov, Azerbaycan Folkloru Antologiyası. 1968, Türkiye'dc 
yayınlayan : Semih Tezcan, Ankara, 1978. 

Erman Artun, Tekirdağ Folklor Araştırması. 1978. 

Asım, Kamus. C. 111, 1799. 

Yusuf Azmun, Türkmen Halk Edebiyatı Hakkıııda, (Reşid Rahmeti 
Arat İçin) 1966, s. 32-83. 

Şevket Beysanoğlu, Diyarbakır Folkloru. 1943. 

İbrahim Dakuki, Irak Türkmenleri. 1970. 

Sadeddin Nüzhet Ergun - M. Ferid, Konya Vilayeti Halkiyat ve Harsi-
yatı. Konya, ı 928. 

M. NAsih Güngör, Kastamonu Ninnileri. 1945. 

Hüseyin Kaz.ım Kadri, Türk Lügati ,  C. IV, İstanbul. 1945. 

M. Kifgarlı, Divfınü Lügiit-it Türk. C. III,  s. 232. 

İgnatz Kunoş, Türkçe Ninniler. İs tanbul, 1341. 

Ata Terzlbqı, Kerkük Hoyratları ve Manileri. (Üçüncü baskı) , İsıan. 
bul, 1975. 

Şemseddin Sami, Kamus-i Tüı·k.i. İstanbul , 1317. 

Enver Behnan Şapolyo, Halk Ninnileri. 1938. 

Salt Uğur, !çel Folkloru. 1947. 

272 

Örnekler 

NlnnJ desem nehar olur ninni 
Gül açılır bahar olur 
Ben yavnuna gül demem 
Gülün ömrii az olur ninni 

(İstanbul) 

Dandini dandini danalı bebek 
Elleri kollan kınalı bebek 
Benim oğlum nazlı bebek 
Uyusmı yavrum ninni 

(Manisa) 

Yağmura kurdum salıncak 
Eyiip'ten aldım oyuncak 
Şimdi baban gelecek 
Salcın kırma yumurcak ninni 

( İstanbul) 

Yoldan geçen yolcu kard1?4 
Bağnna bağlamış bir taş 
Kırşehir'de Hacı Bektaş 
Himmet et oğlum uyusun nbıni 

( Kırşehir) 

Dağa gittim dağ uyur ninni 
Dağda tavşanlar uyur ninni 
Göle gittim göl uyur ninni 
Gölde balıklar uyur ninni 
Eve geldim ev uyur ninni 
Evde yavnım uyur ninni 

(Trabzon) 
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Dandini dandini danaylı 
Kızım yüksek hanaylı 
Hanaylarda yuvası 
Goggo getir bubası 
Arsızdır yer abası 
E e yavrum ninni 

( Kıbns) 

Çaya vardım çay susuz 
Çadır kurdum yaylasız 
Benim yavrum pek huysuz 
Ninni yavrum ninni 

( Denizli ) 

Nenni deyem beşiğine 
Güneş değdi eşiğine 
Büyüdüğünü görende 
Gül serem beşiğine 
Uyusun da büyüsün nenni 
Tıpış tıpış yürüsün nenni 

( Diyarbakır )  

Dandini dandini dandinsin 
Camilerde kandilsin 
Bahçelerde sünbülsün 
Uyusun da yavrum büyüsün 
Yüzlerini gliller bürüsün 

( Turgutlu ) 

Dandini, dandini dastana 
Danalar girmiş bostana 
Kov bostancı danayı 

Yemesin lahnayı ninni 

( Turgutlu ) 

Ninni dağlann eteği ninni 
Bura aslanlann yatağı 
Anasının derd ortağı 
Uyusun da büyüsün ııinn1 

(Aydın) 

Hu hu hu Allah 
Oğluma uykular ver Allah 
Oğlum uyusun maşallah 

( İstanbul) 

Ninni, ninni, kapa gözlerini 
Uykuda melekler getir bebekler 
Kuzular koyunlar ne güzel oyunlar 
Uyusun canım ninni 

(Ankara) 

uidin söyleyin boyacıya 
Al boyalar boyamasın 
Allar giyen gelin olur 
Ben kızıma dayanamam ninni 

(Ankara) 

Karga da seni tutanın aman 
Kanadım yolarım aman 
Yelpazeler yapanın aman 
Mini mini hanımlara satarım aman ninni 

( İstanbul) 

Çalkan Karadeniz çalkan 

Gemilerde olur yelken 

İstanbul'da Eyüp Sultan 

Himmet etsin kızım uyusun 

(Samsun) 
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Babası da deve gelmez eve 
Anası da .katır dinlemez hatır Hu hu hu hu hu 
Uyusun da büyüsün niruıJ Şimdi de anası gelecek 
Kızına da meme verecek 
Hu hu hu hu hu hu 

( Tekirdağ) 

Benim adım dertli dolap 
Suyum akar yalap yalap 
Böyle emreylemiş Çalap 
Ninni benim kuzum ninni 

( Ankara) 

Dandini dandini dan iki 
Yıldız saydım on iki 
On ikinin yarısı 
Gel benim kızımın dayısı ninni 

( Erzurum) 

Karga karga gak demiş 
Çık yollara bak demiş 
Al şu mavi boncuğu 
Kızımın koluna tak demiş ninni 

( Diyarbakır) 

Yanakları misket elması 
Çenesi de bülbül yuvası 
Ağzı şeker hokkası 
Burnu Kabe hurması ninni 

( İzmir) 

Akar suda destim susuz 
Eve geldim evim ıssız 
Bir kuzu meledi babasız 
'!ann sana ömür versin ninni 

(Kastamonu) 

Bir kızım olsa bağrıma bastırsam Ak alnına san altın dizdirsem Bütün komşulan gezdirsem 
Uyu yavrum ninni 

(Ayaş) 

Kirpikleri nergis çiçeği 
Kaşları katip kalemi 
Annesinin biricik meleği 
Uyusun yavrum ninni 

Erenlerin kılıcı 
Arşa çıkar bir ucu 
Her dertlerin ilacı 

(İstanbul) 

La ilahe illallah ninni 
( İstanbul) 

Çalkan Karadeniz çalkan 
Gemilerde olur kaptan 
Bursa'da Emir Sultan 
Himmet etsin oğluma ninni 

( Bursa) 

Hop hop ahın top 
Bizde var kimsede yok 
Bir elinde yay bir elinde ok 
Uyusun yavrum ninni 

( İzınlr) 

Eve girsem ev karanlık 
Dısa gitsem bağrım yanık 
H�rkes uyur sen uyanık 
Uyusana yauum ninni 

(Kastamonu) 
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Derin gölde biter kamış 
Uzar gider vermez yemiş 
Benim yavrum safi gümüş 
Uyusun yavrum ninni 

(Kastamonu) 

Öte gecenin bulutu 
Beri geceye yürüdü 
Uyku benim yavrumu_'l 
Gözlerini bürüdü 

Ninni derim beşiğe 
Hızır gelsin işine 

(Kastamonu) 

Ulu devlet başına 
Uyusun yavrum ninni 

( Kastamonu) 

Dağda davarın otlasın 
Ovada çiftin işlesin 
Mevla'm seni bağışlasın 
Oğlum ninni yavrum ninni 

(Konya) 

Men sene giilüm demem 
Güliin ömrl kem olu 
Men sene gözüm demem 
Tana diişer kör olu 
Men sene derviş demem 
Post girer abdal olu 
Men sene paşam demem 
Tahtan düşer azl olu 
Men sene beglm diyerem 
Daim begler beg olu 

(Kerkiik) 

Varın söylen boyacıya mendil San boyaya boyaınasın mendil Sarı giyen hasta olur mendil 
Ben sarıdan hiç hoşlanmam mendil E e e e  
Uyusun da büyüsün e e e . . .  

Varın söylen boyacıya mendil 
Kara boyaya boyamasın mendil 
Kara giyen çiı::kln olur mendil 
Ben çirkinden hiç hoşlanmam mendil 
E e e e  
Uyusun da büyüsiin e e e . . .  

Varın söylen boyacıya mendil 
Yeşil boya da boyasın mendil 
Yeşil giyen güzel olur mendil 
Ben güzele bayılınm mendil 
E e e e 
Uyusun da biiyü�ün e e e . . . 

( İçel) 

Yuvarlandı yumak oldum 
Ben yumağı dadırna verdim 
Dadım bana dan verdi 
Ben darıyı kuşa 'verdim 
Kuş bana kanat verdi 
Ben kanadı göğe verdim 
Gök bana yağmur verdi 
Ben yağmuru yere verdim 
Yer bana çimen verdi 
Ben çimeni koyuna verdim 
Koyun bana kuzıı verdi 
Ben kuzuyu beye verdim 
Bey bana katır verdi 
Bindim katır beline 
Gittim Urumeli'ne 
Unımeli taşlıca 

(Adakale) 
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Y a.t dizume yat dizume 
Bak gözüme bak gözüme 
Sütün sana helal olsun 
Zikr eyle zikr eyle, 
inkar eyleme, 
u ilahe illallah la ilahe illallah. 

(Rize) 
Ay bele tek tek doğar 
Gün bele tek tek doğar 
Senin kimi oğuh 
Analar tek tek doğar 

(Azerbaycan) 

Laylay dedim ucadan 
Ünüm çıhdı bacadan 
Seni Mövla'm sahlasın 
Çiçekden gızılcadan 

(Azerbaycan) 

Kızılca : Kızamık. 

Laylay dedim can dedim 
Yuhudan oyan dedim 
Sen yuhudan durunca 
Canımı gurban dedemi 
Balam laylay a laylay 
Gülüm laylay a laylay 

(Azerbaycan) 

Allay Allay ad yağşı 
Bir gaygıdan şad yağşı 
Gadır bilmez garnaşdan 
Gadırlıca yad yağşı 

(Türkmen) 

Hudi ballım hu guşl:ır 
Guşlar gayada düşler 
Yaradan'a yalbarsam 
Şu hallımı bağışlar 

(Türkmen ) 

Ballı : Küçüklüğü ve kardeşli!ıi ifade eden bir deyim; Yağşı : İyi. 

E) MANt 

Anonim Halk Edebiyatı mahsullerinin en y 1 
b . . d • .  di n··ğün]· d 

aygın o anla-
rından �n e «manı• · r. u 

.. 
er e, kadın topluluk.lannda, 

.jş yerlerınde, tarl".1��d� vb. soylenen mani umumiyetle hece 
veznin in 7 veya 8 !ısı ıle meydana getirilen 4 mısralık . 
zumelerdir. Dört mısradan az veya çok mısralarla ve h 

rn
l
an 

• . 1 d dı ece er-
le söylenen marn er e var :· Bunlar karşılıklı mfuı.i atışma· 
larında, «karşı-�eri• adı verılen türkülerde, Kuzey Bulgaris
ıan'la Romanya da yaşayan Gagauz Türklerinin eserlerinde 
dikkati çekmektedir. 

Manilerde birinci, ikinci ve dördüncü mısralar kafiyele
nir : (a a b a ) .  Bazı saz ve tekke şairlerinin eserlerinde me
sela ilahi, destan ve koşmaların ilk dörtlüklerinde görüİdüğü 
e,ıbi (a b c d ) ,  { a  a a b) şeklinde kafiyelendirilen manilere 
rastlanır. Bu manilere «düz mani» adı verilir. 

Her türlü hayat hadiseleri arasında, aşk, gurbet, kıskanç· 
!ık, hasret, kırgınlık, tabiat vb. tenıleıi işleyen manilerde 
ilk iki mısra bir bakıma duygu, düşünce ve hayalin girişini 
teşkil eder. Dinleyenin veya okuyanın dikkat ve ilgisini çek
meye yarayan bu iki mısradan sonra üçüncü ve hususiyle dör
düncü mısra asıl konuyu vermeye çalışır; nadıir olarak dört 
mısram bütün hir duygu, fikir ve hayiili işlediği görülür. 

Manilerin ikinci bir şekli ckeslk mdni• veya •cinaslı mıi
nl• adını almaktadır. Mısra sayısı ile kafiye düzeni az-çok 
değişiklik gösteren cinaslı maniler, umumiyetle ses, teker
leme, mana ve cinas husus iyeti gösteren bir kelime grubu ha· 
!indeki eksik mısrayla başlar; daha çok bu biçimdeki manilere 
Azerbaycan Türkleri Bayati, Güney ve Doğu Anadolu böl�e
leıimiz ile Irak Türkleri (Kerkük) •hoyrat• adını vermektedır. 
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Kültür ve medeniyet tabakalanmızın maddi ve ınan . 
malzemesini aksettiren maniler tabü olarak bestesiz v 

evı 

aşıklar tarafından hususi makamlarla söylenmektedirier.
eya 

Ferdi eser olarak da bilhassa Irak Türkleri arasında a" 
dilen ve konularına ıgöre ar��ırıcılar tarafından muhtel� 
şekillerde tasnif edilen manilerin i l k  kaynağı hiç şüphesi 
halkın hafızasıdır. Cönıkler, mecmualar, sözlükler, dıivfuılarz 
halk hikayeleri, ramazannameler, mektuplar, bekçi destanla'. 
rı vb. eserler m!l.nilerin yazılı kaynağını teşkil ederler. 
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Örnekler 

A) Düz Mani Ömeklert 

Bahçelerde saz olur 
Gül açılır yaz olur 
Ben yarime gül demem 
Gülün ömrü az olur 

Gök güvercin olayım 
Gergefine konayım 
Avcı çıkıp vurursa 
Dizlerinde öleyim 

A benim bahtı yıl.rını 
Gönülde tahtı y8rlm 
Yüzünde göz izi var 
Sana kim baktı yfırlm 

Şu dağlar olmasaydı 
Çiçeği solınasaydı 
Öliim Allah'ın emri 
Aynlık olmasaydı 

Uzaklar seçilıueyor 
Gönüldür geçllıneyor 
Gönül bir top ibrişim 
Dolaşmış açılmayor 

Elimde sazını ağlar 
Kolumda banın ağlar 
Çek bayrakdar bayrağı 
Sılamda kuzum ağlar 

Beyaz giyme toz olur 
San giyme söz olur 
Gel yeşlller giyelim 
Muıiidımız tez olur 
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Yeldir nefesi gelmez 
Kimi-kimsesi gelmez 
Acep Ferhad öldü mü 
Külüngün sesi gelmez 

Dlyarbeklr karpuzu 
Ata vurdum mahmuzu 
Anası çeyiz ister 
Gel de satma öküzü 

Kıbns'ın meyvasmı 
Güzellerin basını 
Ada bizim olacak 
Ben gördüm rüyasını 

Ana başta tık lmlş 
Her derde lliç lmlş 
Bir evlit pir olsa da 
Anaya muhtılç lmlş 

Yüzdürdüm kayığımı 
Rlzellybn Rizeli 
Adam cebinde besler 
Senin gibi güzeli 

Bu dağın kan benem 
Gün vursa erbnenem 
Yedi yıl yerde yatsam 
Aşıkanı çürümenenı 

İstanbul içinde öter bir keklik 
Sana vatan oldu bize gurbetlik 
Eli gözlerlnl sevdiğim ağam 
Gel bir sıla eyle olam cennetlik 

Buı-a Yemen'dlr 
Gülü çemendir 
Giden gelmeyor 
Acep nedendir 

B) Cinaslı Mılııl Örnekleri 

Ayağı 
Kuşlardan bir kuş gördUnı 
var başında ayalı 

t)stad mAn1cl ben 
Aç maniden ayağı 

Bağ bana 
Bahçe sana bağ bana 
Değme zincir kir etmez 
Zülfün teli bağ bana 

Deli koyım 
Deli kurt deli koyun 
Yinndan aynlanm 
Adını deli koyun 

Dünya kadar malın olsa gene derler budala 
Bülbül kanadın kırılsın niçin kondun bu dala 

Katane'den (Kiğıthane) gelirken uğranz biz Fener'e 
Kandilde yağ kalmadı mum dikeriz fenere 

Gemimiz bahr-i Umman'da kaldı tayfamız kara gözler 
Yaktı beni kül etti sendeki kara gözler 

Kadıköy'e 
Arzuladık lhvAm 
Geldik şu Kadıköy'e 
Müftü haraç keserse 
Ne yapsın kadı köye 

İstanbul'da Semai Kahveleri'nde söylenen ve cadam 
aman• tekerlemesi ile başlayan ma.niler 

Adam aman kuzusu 
Çay kuru çeşme kura 
Nerden içsin kuzu su 
Bent yakıp yandıran 
Bir ananın kuzusu 
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Karşılıklı söylenen maniler 
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- Adilem sen naçarsın 
İnci mercan saçarsın 
Dünya deniz olunca 
Gülüm nere kaçarsın 

- Ağam derim niiçanm 
İnci mercan saçanın 
Dünya deniz olunca 
Ben kvş olup uçanın 

- Adilem sen naçarsın 
La') ü gevher saçarsın 
Ben bir şahin olunca 
Yavrum nere kaçarsın 

- Ağam derim naçarım 
La'l ü gevher saçarım 
Sen bir şahin olunca 
Ben yerlere kaçanın 

- Adilem sen naçarsın 
La'l ü gevher saçaıısın 
Ben Azrail olunca 
Kuzwn nere kaçarsın 

- Ağam derim naçanm 
La'l ü gevher saçarun 
Sen Azrfill olunca 
Ben cennete kaçarım 

KERKÜK MANİLERİ VE HOYRATLARI 

Anonim eserler 

A )  Düz maniler : 

Kerkük'ten geçer Khasa 
Khasa batıptı yasa 
Kerkügi veran etti 
Yad ayağ basa basa 

Rakıb derdiov beş ossın 
Beşiyken on beş ossın 
Düşesen yüce dağdan 
Boynıv khurdakhaş ossın 

Yorganıv çakır tıkan 
Düşegiv çim daş ossun 
Yaz güni temmuz tabak 
Yastugıv ateş ossın 

Tıkan : Diken 

Temmuz tabak : Temmuz sıcak hali. 

B) Hoyratlar : 

Dolandı gün 
Döndi gün dolandı gün 
Men sene daldalandım 
Sene de dolandı gün 

Güle naz 
Bilbil eyler glile naz 
Girdim dost bağçasına 
Ağlayan çok gülen az 
Yüz aya değer 

Hüsniv yüz aya değer 
Ay var bir güne değmez 
Gün var yüz aya değer 

( Hüsniv = Güzelliğin) 



Ferdi Eserler : 

A )  Düz Mamler 

Kerkükliyem siz bilin 
Keserem düşman dilin 
Neft tökip yandırsalar 
Terk etmem Türkmen dilin 

(Söyleyen : Sadık Bende Gafur) 

Kerkügim makhrnur Kerkük 
Tarihte meşhur Kerkük 
Barımı yadlar ylrl 
Bağvanı mağdur Kerkük 
(Yiri = Yiyor; Bağvan = Bahçıvan) 

( Söyleyen : Osman Mazlum) 

Altwıköprü Şat'ınuz 
Hiç itirmez admuz 
Kare gün unıtmankh 
Çokh çetindi yadmuz 
(Al tmköprü şatı : Küçük Zap nehri) 

(Söyleyen : Zennun Taha Köprülü) 

Ağa yeri 
Beg yeri ağa yeri 
Kerkük begler yerldi 
Erbil de ağa yeri 
( 1  ve 2'nai mısrada yeri, yürü manasına) 

(Söyleyen : Abdülcebbar Doğramacı) 

Giile yandım 
Cumbıta güle yandım 
Kerem ağladı yandı 
Men güle giile yandım 

(Söyleyen : Abbas Şükrü Tezeli) 
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F) AGIT 

İnsanoğlunun ölüm karşısında veya canlı-cansız bir var
lığını kaybetme, korku, telaş ve heyecan anındaki üzüntülerini 
feryatlarını, isyanlarını, talihsizliklerini düzenli düzensiz söz 
ve ezgilerle ifade eden türkülere Batı Türkçesi'nde umumj. 
yetle «ağıt» adı verilir. Ağıt söyleyen için «ağıtçı» sözü yay
gınlaşmış ve «ağıt yakmak. deyimi türemiştir. 

İslamiyetten önceki devirlerde « sagu» deyimi ile karşı
lanan ve hiç şüphesiz « Sıgtamak : ağlamak» fiilinden türemiş, 
ağıta bugün Azerbaycan'da «ağı», Kerkük Türklerinde •saz
lamağ» 1 ve Türkmence'de «ağı» yanında «tavs», «tavşan ad
lan verilmektedir. 

En az Hun Türklerinden itibaren ölü gömme ve yug 
törenlerine bağlı olarak ananesi zamanımıza kadar gelen ağıt
lar bir bakıma ölen için söylenmiş medhiye demektir. Ancak 
zamanla cihanın faniliği, . ömrün kısalığı, ihanet . sadakatsiz
lıik, gençliğin geçişi, feleğin sitemleri, ayrılık gibi hal, durum 
ve tasavvurlar ağıtın mana ve mahiyetini genişletmiş oldu. 
Bu bakımdan «ağıt»! Fransızların «elegie» deyiminin hudut
ları içinde şekilden ziyade muhteva olarak düşünmek lazım
dır. 

Ağıtlar, bazı muhitlerde belli adet , anane, şekil ve usul
ler i9inde söylenmektedir. Mesela Kazak Türklerinde baş sağ
lığına gelenlere evin sahibesi kızı veya gelini •Körls» adı ve

rilen ağıtı hususi bir makamla okurlar. Adana'da ağıtçı, 

(1) Kerkük'te Hoyrat havalarından biri de «Sazlamağ havası•dır. 
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Ölünün arkasınaan bu hava Sigah makamından çıkan yahut da 
Hüzam makamına yakın ve Muhalif hoyrat davasına benzer bir 

ezgidir, kadınlar tarafından okunur. 

.ölü deşeti» adı veri len evvelce s" 1 
b l oy enmiş ağıt] da kalan azı parça arım söylemek] 

ann hafızasın-
ölünlin niteliklerinıi belirleyic; duy� ����a 

. .  
başlar. Bu sözler 

için bir bakıma prolog olarak kullan 1 k
şunceye gırebilmek 

Azerbaycan' da, hususiyle ölen genç b
ı 

mad ll�
adır. Aynı şekilde 

d · · ] · ır e kanlı is ağzın an soy enen nesır sözbaşı şöyledir : 
e anasının 

«Açılmayan tiifengin, sivrilmeyen h . .. 
ban. Ay kimi doğdun, gün kim i batdı 

ançerm, oz canga gur. 
Yardın, düşende yer bağrı yardın sayd

n� �nende at bağrı 
, _ . . • ıgınga selam · d' -

sayrnadıgınga yan vırdıng, düşmanınga d' k .. vır ıng, 
ganimillg� kan . .  uddu.rdung. Altıyın (altınd��:e gost;rding, 
çigning suzen tufengıne terkiying dolu h 

) Bedevı atına 
serli sözüne anang kurlıdu» .  

ur(.una ağzıyıng 3e-

Binboğa Dağlan'ndaki Türkmen aşir ti . de .. k 1 e erın ise ağıtçı ölünun ortaya onu muş çamaşırlannı bire b' ı· 
' . 1 , .. r ırer e ıne almak 

sure�ıy e agıtını terennum eder ve çevresine to lanmı k 
!arın ağlamasını temin eder. 

p ş adın-

Umumiyetle « mani» ve « koşma» tipi şekiller içinde uzun 
ve kırık hava adı verilen ezgilerle hece vezni il .. 1 , 1 d ") · • · ı d 

e soy enen 
agıt ar � o e?ın �ı e e ve cemiyette bıraktığı boşluk, birlıikte 
geçen gunlerın hatıraları dostluk, iyilik, fazilet, cesaret, düş
manlık, merhamet vb. temler ifade edilir. Saz şairlerinin za
man zaman aruz vezni ile de söyledikleri ve bir kısmı beste · 
olan ağıtlarda türkülerde olduğu gibi müzik birinci plan�: 
yer almaktadır. Kadınlar tarafından ücretle veya ücretsiz, ir
ticalen söylenen ağıtlar, ölenin ruhuna hakaret etmemek, onu 
medhetmek esasına dayanan lirik eserlerdir. 
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Örnekler 

İSLAM MUHİTİ UYGUR ŞİİRİ 

SAGU 

aklar bulıt örlep kükirep 
alkuka mu kar yagurur 
ak bir saçlıg karı anam 
açıyu mu yaşlann akıdur 

5 karalar bulıt örlep kükirep 
kar mu yagmur ol yagurur 
kan yaşlıg ol anam 
kayguda mu yaşın akıdur 

10 yazkı bulıt yaşlap kükürep 
yagmurlar mu ol yagıdur 
yaşı kiçig alganlarım 
yaşlann mu akıdur 

15 küzki bulıt kükürep örlep 
köp mü yagmur ol yagıdur 
köngül taşım iki kiçlg 
közyaşlann mu ol akıdur 

BUGÜNKÜ TÜRKÇESİ 

Ak bulutlar yükselip gürleyerek, 
her tarafa kar mı yağdınr; 
ak saçlı o ihtiyar annem 
acılar içinde mi gözyaşlannı akıtır. 

5 Kara bulutlar yükselip, gürleyerek 
kar mı, yağmur mu yağdınr; 

' 

o ihtiyar, yaşlı annem 
kaygı içinden mi gözyaşlarını akıtır. 

10 Bahar bulutları şimşek çakıp, gürleyerek 
yağmurlar mı yağdınr, 

' 

yaşı küçük aldıklanm 
gözyaşlannı mı akıtır. 

15 Son bahar bulutları gürleyip, yükselerek 
çok mu yağmur yağdırır; 
gönlümün taşı, iki küçük 
gözyaşlannı mı akıtır. 

( R. Rahmeti Arat, Eski Türk Şiiri'nd.:n) 
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ALP ER TONGA SAGUSU 

Alp Er Tonga öldi mü 
İsiz ajun kaldı mu 
ödlek öçin aldı mu 
Emdi yürek yırtılur 

2 
Begler atın argurup 
Kadgu anı torgurup 
Meıiğzi yüzi sargarup 
Kürküm aılgar türtülür 

3 
Ulşıp eren börleyü 
Yırtıp yaka orlayu 
Sıknp tini yurlayu 
Sığtap közi örtülür 

4 
Ödlek yarağ küzetdl 
Oğn tuzak uzatdı 
Beğler beğin antdı 
Kaçsa kalı kurtulur 

9 

5 
ödlek arığ kevredi 
Yunçığ yavuz tovradı 
Erdem yeme sevredi 
Ajun beği çertllür 

6 
Ödlek künl tavratur 
Yalılguk küçln kevretür 
Erdin ajun sevrltür 
Kaçsa takı ertllür 

7 
Bilge böğü yunçıdı 
ı\jun anı yunçıdı 
Erdem eti tmcıdı 
Yerke teğip sürtülür 

8 
Öğreyükl mundağ ok 
Munda adın tıldağ ok 
Atsa ajun uğrap ok 
Tağlar başı kertllür 

Konglüm için örtedi 
Bütmlş başığ kartadı 
Keçmiş ödüğ irtedi 
Tün kün keçlp lrtelür 

( Divlinü Lügiit-it Türk'ten) 
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BUGÜNKÜ TÜRKÇESİ 

Alp Er Tonga öldü mü 
Kötü dünya kaldı mı 
Felek öcünü aldı mı 
Şimdi yürek yırtılır ( parçalanıyor) 

2 

Beyler aılannı yordurmuş 
Kaygı onları durdurmuş 
Benizleri sararmış 
Sanki yüzlerine safran sürülür ( sürülmiiş ) 

3 
Erler kurt gibi uluşuyor 
Yakalarını yırtıp bağırışıyor 
Çığlık koparıp haykırışıyor 
Ağlamaktan gözleri yaşla örtülür ( dolar) 

4 
Felek fırsat gözetti 
Gizlice tuzak uzattı 
Beyler beyini azıttı ( ortadan kaldırdı) 
Kaçsa nasıl kurtulur 

5 

Felek çok gevşekleştl 
Zayıf ve kötü güçlendi 
Fazilet bir yana savruldu ( bırakıldı) 
Dünya beyi ölür ( yok olur gider) 
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6 
Felek günleri çabuk geçiriyor 
insanın gücünü gevşetiyor 
Erden dünyayı boşaltıyor 
Kaçsa da ölüm ona erişir 

7 

Bilgin hakim zayıfladı 
Dünyanın adı bozuldu 
Erdem eti çürüdü ( faziletin miiniisı kalmadı) 
Yerlere atılıp sürtülür 

8 
Zamanın adeti böyledir 
Bundan başka çare yok 
Dünyaya uğrayıp okunu atsa 
Dağlar başı kertilir ( aşınır) 

9 
Gönlüm ıçını yaktı 
Kapanmış yarayı açtı 
Geçmiş devirleri istedi 
Gece gündüz o günleri arar 

ATTİLA AGITI 

«Hunların en 'büyük hükümdarı ve Muncuk'un oğlu, en 
cesur kavimlerin hükümdarı Attila, kendisinden önce hiç du
yulmamış bir ·kuvvetle Skity ve Germanya büyük ülkelerine 
sahip oldu. O, büyük ülkelerin birçok şehirlerini zabtetmek 
suretiyle, Roına'yı korkuttu; daha başka yerler onun pençe
sine düşmesin, korkusuyla, Roma onu ricalarla ve her ;;ene 
verdiği ver,:ıi sayesinde teskin edebildi. Bütün bunları yap· 
tıktan sonra, taHin hususi bir yardımıyla öldü; fakat düş
manların darbeleri altında, yahut kendi adamlarının hiy:lneti 
ile değil, düğün neş'eleri içinde, kuvvetine hiç halel gelmeyen 
milleti arasında, en ufak bir acı bile duymadan öldü. Hiç kim
senin intikam talep edemeyeceği bu ölümü kim hikaye ede
bilecek! »  
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HASAN ÖLDÜ ZANNI İLE ALDI KÖROGLU : 

Keşki gelıneyeydin Çin'in iline 
Bir oğlumun ölüşüne ne dersin 
Kara bayrak dikilir Çamlıbel'iıne 
Koç Hasan'ın ölüşüne ne dersin 

Ufak ufak kar serpeler başıma 
Kara kuru şeyler girdi düşüme 
Hayıf oldu koç yiğidin başına 
Bir oğlumun ölüşüne ne dersin 

Gökte melek dayanamaz zanma 
Felek nasıl kıydın ömrüm varına 
Gülizar'ı aldım bir evladıma 
Aldım amma ölüşüne ne dersin 

Gözlerimden kan yaş döküp ağladım 
Ciğerciğim pare pare doğradım 
Koç Hasan'ı Çin'de şehid eyledim 
Öz evladım ölüşüne ne dersin 

Köroğlu'yum geldim Çin'in iline 
El uzattım has bağçarun gülüne 
Çin Maçin Şahınun kızın oğlwna 
Aldım amma ölüşüne ne dersin 
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VARSAGI 

Fürkati cümle aleme 

Doldı Deli Bayazıd'ung 

Gül gibi güler cemali 

soldı Deli Bayazıd'uıiğ 

Şimdi Osman beglerinde 
Hakikat yok yanlarında 

. . . . .  dağlarında 

Kaldı Deli Bfıyımd'uıig 

Kafirlcriiıı bcdtür işi 
Ceziidtır mü'mine işi 
Turna telleriyle başı 
Geldi Deli Biiyazıd'uılg 

Gelün öğüt alun öğüt 
Kalın çekmek gerek yiğit 
Yoldaşlarıyla şehid 
Oldı Deli Bayazıd'ung 

Şimdi gazüer öngünde 
Söylenür uc illerinde 
Köç.,gl kafir elinde 
Kaldı Deli Wıyazıd'uılg 

Kul Piri söyledi söziıı 
Hakk'a tutupdurur yüziıı 
�.!ckklcr şchid namazın 
Kıldı Deli Biiyazıcl 'ung 

( lJeli Bayazıd, Kaı ıuni 'nin Hurrem Sultan'daıı doğma en 

küçük oğhalur. Ağabeyi Selim'le mücadele sırasında İran'a sı
ğıntl ı. Kanuni ile Şalı Talımasb'ın siyaset oyunları arasında 
969/ 1 56 1 'de Kazvin'de öldürüldii.) 
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KULoGLU 

AGIT 

Sultan Murad eydür şimdi zamane 
Bize de kalmadı beyler elveda 
Büküldü karnetinı döndü kemane 
Gezüp seyrettiğim dağlar eh•eda 

Ardımca gelen sevgili telekler 

Tersine devretti çarh-ı felekler 
Yeniçeri sipahiler solaklar 
Önümce yüriiyen kullar elveda 

Hep kullarun alayıma dizilsin 
Kul larımın esamisi yazılsuı 
Tabutum düzülsün kabrim kazılsın 
Varıp seyrettiğim çöller elveda 

Ecelim yetişti yıldmın diiş!ü 
Dostlarım ağladı dlişmanım güldii 
Yapılan kadırgam deryada kaldı 
Şu Malta 'ya giden yollar clved;\ 

KULOGLU dostlaıın yiizü ağ olsun 
Düşman olanların bağrı dağ olsun 
Kardaşım Sultan İbrahim sağ olsun 
Ot urduğum t!\ht u saray elveda 
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TELEUT ŞİİRLERİ 

SAKSAGAN AGITI 

Ah! Ah! Ah! Ah! 

Büyük gözlü mavi turna balığı 

Çocuğumu görmedin mi 

Ah! Ah! Ah! Ah! 

Kalmustan bir sal yapsam, 

Çocuğuma yetişebilir miydin 

Ah! Ah! Ah! Ah! 

Küçüğün sözüne uydum da, 

Yuvamı kiiçük ağacın üzerine yaptım. 

Ah! Ah! Ah! Ah! 

Şimdi buzlar yuvamı alıp götürdü, 

Çocuğıım da kayboldu 

Ah! Ah! Ah! Ah! 

Büyük ağızlı ak turna balığı, 

Çocuğum hakkında bir haber duydun mu? 

Ah! Ah! Ah! Ah! 

Kamıştan bir sal yapsam, 

Çocuğuma yetişebilir miydim? 

Ah! Ah! Ah! Ah! 
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Büyüğün sözüne· uymadım, 
Yuvamı alçak yaptım. 
Ah! Ah! Ah! Ah! 

Taşkın su onu alıp götürdü, 

Beni de çocuğumdan ayırdı! 

Ah! Ah! Ah! Ah! 

Tekrar yuva yaptığımda, 

Çocuklarım böyle mi olacak? 

Ah! Ah! Ah! Ah! 

Şimdi büyüklerin sözünü dinlersem, 

Başıma bela gelmez. 

Ah! Ah! Ah! Ah! 

Büyüklerin sözünü dinlemeliyim, 

Yüksek ağaçlara yuva yapmalıyım. 

Ah! Ah! Ah! Ah! 
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oGUL VAY* 

Növreste Cavad'ıın 
Güldeste Cavad'un 
Heyif ola ki getdin sen 
Ey beste Cavad'ım 

Galdı bedovun cerge düzülmüş başı bağlı 
Üstü bezenen heletin esbablı yaraglı 
Her dem yolunu gözler atın ohlu sedaglı 

Peykanlı Cavad'ım 
Saf ganlı Cavad'ını 
Çıhdım nece tez sandan 
Adı sanlı Cavad'ım 

Divanhanada bahubaru gullann ağlar 
Gapında eli baglı dunıb ellerin ağlar 
Bülbülün ohur bağda gızıl güllerin ağlar 

Hönnetli Cavad'ım 
Mürvetli Cavad'ım 
Hesretle yumdun gözünü 
Hesretli Cavad'ını 

Gülzarına aranma yaylağına gurban 
Kaşanesi virane boş otağına gurban 
Getdin ay oğul nece dözüm dagına gurban 

(*) Azerbaycan'da Karabağ hakimi İbrah im l-13n'ın oğlu Cevad'ın 
ölümü ü:r.erine anasının dilinden söylenmiştir. 

c04 

Jilmmetli Cavad'ım 
Geyretli Cavad'ım 
Gayıt geriye gayıt amandır 
Şövketli Cavad'UJJ 

Yayınma gözümden, dinim, imanım 0 
Fikrimde yalım tende şirin canım 

ğul vay 

D -'•-• k ·ıı • oğul vay eruıılll çe en e er ilen yamın "-·' Oı;..., vay 

Heybetli Cavad'ım 
Güdretli Cavad'ım

' 

Gel etme feramuş meni 
İzzetli Cavad'ını 

Me
,
ni gözü yaşlı goyub 0 taya gedlrsen 

Ye nl bu fenadan köçiib ügbaya gedlrs�n 

Kaınallı Cavad'ım 
Zavallı Cavad'ım 
Toyu yasa dönen 
Gara lgballı Cavad'ım 
Oğul vay oğul vay oğul 
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CEIALİ'NİN KARISI İÇİN SÖYLEDİGİ 

Yurt yuva kıldığın tenli mereği 
Düzüp kotardığın tepir eleği 
Şu kavdan yaptığın teclr tereği 
Divan-ı Bilıi'ye yadigıtr götür 

Elinde ördüğün çopur ağını 
Kaluın eylediğin kelem bağını 
Şu kaba! biçtiğin sap orağını 
Al ulu Tanrı'ya bergüzar götür 

Yetiın gömleğini diken iğneyi 
Her gün yal verdiğin topal ineği 
Ayran topladığın şu ak güleği 
Mahşer yığınağına sakla sar götür 

Üç kat arpa beş kat çavdar ekerdin 
Kesimlik ekmeğe hasret çekerdin 
Namerdlere ağu merde şekerdin 
Sözünü tekrar et iftihar götür 

Ele kısmet balsa bize pay taştı 
Yokluktan derdinıiz deriden aşdı 
Açlıkla uğraşmak hayli savaşdı 
Çektiğin mlhnetden ah Ü zar götür 

Beni kınamayın Hakk'ı sevenler 
Rüzgılr esmeyince dal ırganır mı 
Külli boş değildir aşka düşenler 
Damla düşmeyince sel uyanır mı 

Öyle bir Mecnun'um Leylil'ya billilh Okunur lsmlınde harf-! Blsınillab 
Alıştı her yanın hasbetenliIJaiı 
Tann'yı zikr eiı !n kul kınanır nu 

Nice bin alemin Pnverdıgan 
Mevla'm her kuluna vermez bu kAn 
Gün-be�gün 

. . 
artıyor bülbülün zarı 

Goncesız gulşene gül Yamanır nıı 

Celali'yi buldu kırklar yediler 
Erkan öğretdiler hizmet verdıler 
Haşre dek bu çarkı döndür dediler 
Sormadun ki buna kol dayanır mı 

MERSİYE 

Resfılullalı ider ne derdler çekdi 
Kerbela'da şelıid olan Hüseyn'in 
Yezid'ın kahrından ne kanlar dökdi 
iki gözüm nfu-u İmam Hüseyn'in 

Akraba evladı yetmiş üç nefer 
Ahiret mülkine itdiler sefer 
Dünyada bulmadı düşmana zafer 
İki gözüm nfu-u İmam Hüseyn'in 

Yetmiş bin Havftric bir bir ulaşdı 
Hıişimiler ınnaklar gibi coşdu 
Kanlar ırmak olup toprağa düşdi 
Kerbela'da şehid olan Hüseyn'in 

Kerbelıi'nın suyu çağlayup akar 
Susuzlar ıraktan su diyüp bakar 
Hararetden clgerclğinl yakar 
İki gözüm nfuu İmam Hilseyn'in 
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Yara çoğaldıkça atardı derdi 
Ycztd'in oklan cismini deldi 
Susucağız susucağız car virdi 
İki gözüm nfıru İmam HUseyn'ln 

Münkir ile hakkı blltıldan seçdi 
Bu fena dünyanın zevkinden geçdi 
Yedi günde ne bir iç.im su lçdi 
Kerbeld'da şclıld olan HUseyn'ln 

BİR NENENİN SÖYLEDİGİ AGIT 

Oy neye baknuyorsun, 

Neye ağlıunıyorsun, 

ı\cı.kmadın mı, susanıadm mı 

Kurban olsun nenen, 

Boş beşiğine nasıl bakayım, 

Kimi koyayım, nasıl katlıuıayı.m 

Nasıl dayanayını oyyy . . .  

(Tekirdağ, Yağcı Köyil) 

AÖIT 

ı\ğcadağ'a ava gitti vurmaya 
ı\v getirip hatırını almaya 
Yavru kucağında memek vermeğe 
Kalk yarim sana geyik getirdim 

ı\ğcadağ'ın geyikleri bitmedi 
Yandı yandı ocağınuz tütmedi 
Böyle uykulara kimse yatmadı 
Kalk yArlm sana geyik getirdim 

Yarim ölmüş anasına söyleyin 
Küçük bebeği beleğine beleyin 
Et edin de şu geyiği eyleyin 
Kalk yıirim sana geyik getirdim 

ı\ğcadağ'ın geyiğini bitirdin 
Kucak edip de birini getirdin 
Kucağı çocuğuyla gelin yitirdin 
Kalk yirim sana geyik getirdim 

Ecel böyle hemencecik gelir mi 
Yavrusuyla anayı. bir arada alır mı 
Doktor gelse çaresini bilir mi 
Kalk yirlm sana geyik getirdim 

Hadin arkadaşlar mezarını kazın 
Tarihini hice taşına yann 
Üzerine üç beş göğ dal düzün 
Kalk yarim sana geyik getirdim 

(Erzunım) 
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NİŞANLISI ÖLEN KIZIN AGITI 

Sıra sıra kavaklar 
Mor açıyor zambaklar 
Ben Halis'e doymadım 
Doysun kara topraklar 
Oy Halis'im aman 
Ben buna nasıl dayanam 

2 

Ekin ekili kaldı 
Saban dikili kaldı 
Gitti Hıilis'im dünyadan 
Boynum bükülü kaldı 
Oy Halis'im aman 
Ben buna nasıl dayanam 

3 
Fincanlar dizi dizi 
Ağlattın heplmtzi 
Gittin Halis dünyadan 
Kime bıraktın bizi 
Oy Hıills'lm aman 
Ben buna nasıl dayanam 
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Evlerinin önünde 
Çifte kapılı avlular 
Halis gelecek diye 
Çifte yanar lambalar 
Oy Hıilis'lm aman 
Ben buna nasıl dayanam 

5 
cGldin anneciğim gidin 
Hacer'e selam edin 
Subaylık elbisemi 
Nişanlıma teslim edin• 
Oy Hıilis'im aman 
Ben buna nasıl dayanam 

6 
Siyah saçın örgüsü 
Slnemdedir sevgisi 
Bir buldum bir kaybettim 
Bu da Allah vergisi 
Oy Hıilis'im aman 
Ben buna nasıl dayananı 

( Bolu, Düzce, B�yköyü) 

ALİME BACI'NI
.
N K.OCASI AHMET ÇAVUŞ İÇİN 

GÖRÜMCESi SUNBUL'UN SöYLEDİGİ A\'.;IT 

Nerde olur meskeniniz iliniz, uğrama mı dost köyüne yo

lunuz, gine kodun gittin bizi yalınız! Babamın oğlu, babamın 

oğlu! 

Yakın m'ola bizim il'e Adana, bir mektup yollayım ora 
gidene, boyu benzer benim evin fudana, babamın oğlu, baba

mın oğlu! 

Kara kakül tutam tutam, utan ·kara yerler utan, kara 
yere vatan tutan, kıran artığı kardaşım, babamın oğlu, baba

mın oğlu! 

Yekin kara mayam yekin, turnaların ayı sökün, sökün 
etti turnalar da, babamın oğlu nerdesin? Oynak omuzlu Ah
medim. Pehlivan pençeli Ahmedim! 1nevi'nin bir yanı kar
daşım! 1nevi'nin eşrafı kardaşım! Babamın oğlu, babamın 
oğlu! 

Koğa koğa dndirdiler yazıya, tut ittiler al kınalı tazıya, 
canı başı kaygısından benim kardaş bakamamış kuzuya! Kö
keni •körpe kuzulu kardaşım! Yazısı deVTe yazısı kardaşım! 
Babamın oğlu, babamın oğlu! 

Odasına vardım odası ıssız, güğümüne vardım güğümü 
susuz, yavrularına yardım yavruları öksüz! Kökeni körpe ku
zulu kardaş! Babamın oğlu, babamın oğlu! 

Sana gelen bana gelse n'olurdu? Senin yerine bacın ölse 
n'olurdu, senin yavruların öksi.iz kalmasa n'olurdu? Sana öl
müş diyeceklerine Sünbül ölmüş deselerdi ya! Babamın oğlu, 
babamın oğlu! 
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Açın bakın sandığında nesi var, katı açılmadık türlü li
bası var, babamın oğlu, babamın oğlu! Eli çenteli babamın 
oğlu. Boğazı çifte borulu babamın oğlu! 

Arkam kalem kardaşım, koyu gölgem 'kardaşım• Senin 
edeceğin bu muydu kardaşım? Çardağına kurban olduğum 
Ahmet! Davann dölleyor mu, Ahmet! Ew göçmüş beyleri yok, 
Ahmet! 

Kökeni körpe kuzulu kardaşım! Arkası çifte gelinni kar
daşım ! İki bölük yavrulu Ahmedim. ıKoııkanm evini dağıtı
nm, 'korkarım düzenin bozulur kardaşım! Korkarım yavru
larıyın eline eller ekmek dürer; korkarım eller fitire devre
der kardaşım! Kurbanlar olayım otur babamın evinde, Alime 
kardaşım. 

Babamın oğlu, babamın oğlu! Şimdi ·Ahmet ölmüş deye
oeklerine, Sünbül ölmüş deseler n'olurdu? Babamın oğlu! Ke
fenine giren Ahınedim! Tokad'ın çavuşu kardaşım! Arkası al 
gelinni kardaşım! !Kardaş, 'kardaş, yalınız kardaş! 

Kardaş, önü bahar kardaş koyunlar kuzusuna gelirken 
babamın oğlu! Göçünü ayıran •kardaş! Uyan, babamın oğlu, 
uyan, babamın oğlu! 

Derin kazın mezarını, bol olsun! Ahmet ölmüş, yavruları 
sağ olsun! 

(Cihanbeyli, !nevi Köyü) 

Not : Ağıt nazım olarak da yazılabilir. 
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(Anlatım (narrative) Türleri) 



NF.SİR 

ANLATIM TÜRLERi 

1. EFSANF - MENKABE 

h sanoğluı • .! . ıa rih sahnesinde göründüğü i lk  devirler· 
den i t ıbarcn wr, cu5.·.: ' . ı, muhü veya kavimler aragında do

ğup gelişen; zamanla inanç, adet, anane ve merasimlerin te· 
şekkülünde azçok rolü olan bir çeşit  masallar vardır. Sözlü 
gelenekte yaşayan bu anonim masallara dHimizde Arapça : 
«Usture» (cem'i : esatir) ; Farsça : « Fesane, efsane•; Yunan
ca : «Mitos, mit» kelimelerıi ad olarak verilmiştir. 

İlk devir insanlan -bugün okumamış zümrelerde görü· 
leceği üzere- tabiat hadiselerinin sebeplerini bilemiyorlardı. 
İnsanın nereden gelip nereye gittiği, hayatla ölümün mahiyeti, 
yıldızların hareketi , denizin yükselmesi, yağmurun yağması; 
hayvan , bitki, toprak, orman, dağ, ateş, maden vb. gibi ha
dise ve maddelerin teşekkül ve idldı onları hayret, korku, 
heyecan veya memn..ınluk içinde birtakım hayaller kurmaya 
yöneltti . Bu hayaller, insanın kendi ruhunu, hayatını eşyaya, 
tabiata aksettirmesinden ibaret olan düşünce tarzını doğurdu. 

İşte canlı-cansız varlıklarla tabiat hadiseleri karşısında 

kurulan hayal, tasavvur ıe düşünceler henüz müsbet (p. ;. 
tif) zihniyete ulaşamamış toplulukların doğru, yalan şekli••· 
ne kabul ettikleri iptidai bilgileri ·teşkil etmi�<;;·. K::·,· • .:. .:: ::' 
anane bağı içinde yaşayan ilk devir, mitos devri, hatta orta· 
çağ insanları inandıkla.rı bu bilgilerle •kainatta Tann, iyi ve 
fe ,a ruh, kıyamet, melek, şeytan, cin, peri, gök, dag, su, 
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yaıla (yağ'llur) taşı, büyücü vb. ' gibi üstün sa dıklan 
manevi ku dretlere umUIItiyetle teşhis ve inta{ ol . 

maddi · 
)andırarak veya konuşturarak) birtakım 

sally u ile (can

lardır. Bugün masal sayılan mahsullerden 
m

a
a ar) uy

k
d��ş-

d ğ.. ·· · tın" k 
yn o ara duşun-

ü umuz cemıye orta malı bu eserler, sonraları · din 
kültür ve ekonomi şartlannın ve alışverişın· ın· h 1 

y
d
enı ' 

h" · · d k t "  ihi azır a ığı mu-ıt ıçın e az
f
-�o ar g

k
erçeklerle beslenerek yazılı kaynak. )ara geçen e sane ve men abelere örnek (model) olm 1 

Türklerin hayatında şaman, alperen, peygamber h ll
u
f

ş 
ardırdi. 

h h hüli ı·  k · · ' a e, pi · 
şa ' ş

h
e! 1 ' şey s

l 
am, �s e

l
r vb. gıbı otoriteler etrafında ve-

ya şe ır er, saray ar, cami er, mezarlar, türbeler ad kl 
üzerine doğmuş masallar ve menkabeler bu mah 

'ıı a ar . . .  

d a  yer alırlar. 
su er arasın-

.. 
Eski cemiyetlerde ve bugün bazı kapalı, muhafazakar zumrelel'de, .mukaddes sayılan dağ, orman, mağara vb. gibi 

yerlerde beli'. zamanlarda, çocuk, kadın ve yabancılar dışında 
ani

.
atılan efsaneler; 1 � Teo�o�i (Tanrılarn nereden geldik

lerı ) , 2 - Koz�ogonı ( kamalın nasıl meydana geldiği),  
3 - A�tropogonı ( İnsanın teşekkülü) ,  4 - Eskatoloji ( in
sanla dunyanın geleceği) gibi dört ana kolda toplanmaktadır. 

• Bugün, ilk devirle:�en. zamanımıza kadar teşekkül etmiş 
efsanelen araştıran dısıplın veya ilme •esatir-mitoloji»  adı 
verilmektedir. 
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A) EfsAne örnekleri 

t )  ALTAY EFSANESİNE GöRE YERİN YARADJLIŞI 
(YERDİNG PÜTKENİ ) . 

Evvelce ancak su vardı; yer, gök, ay ve güneş yoktu. Tann 
ıday) ile bır .i.;şh vardı. Bunlar kara kaz şekline girip 

,, .  ..;nde uçuyorlardı. Tanrı hiçbir şey düşünmüyordu. 
.·Kişi•, rüzgar Çl'karıp suyu dalgalandırdı ve Tann'nın yüzüne 
su serpti . Bu «kişi • kendisinin Tann'dan büyük olduğunu 
sandı ve suyun içine dalıverdi . Su içinde boğulacak oldu; 
.Tann, bana yardım et• diye bağırmaya başladı. Tanrı •yuka
rı çık ! •  dedi, o da sudan çıkıverdi. Tanrı şöyle buyurdu : 

.ıSağlam bir taş olsun! »  suyun dibinden bir taş çıktı. Tann 
ile «kişi• taşın üzerine oturdular. Tanrı •kişi•ye : •Suya dal, 
oradan toprak çıkar! • dedi. Kıişi suyun dibinden toprak çıka
rıp Tanrı'ya verdi. Tanrı bu toprağı suyun üzerine atarak 
.yer olsun (yer bütsün) ! »  dedi. Böyle yer yaratılmış oldu. 
Bundan sonra Tanrı yine •kişi•ye : «Suya dal, toprak çık.ar• 
dedi. Kişi suya daldı ve eben kendim için de toprak alayım• 
diye düşündü, iki eLine toprak aldı; bir elindeki toprağı, kendi 
başına iş görmek düşüncesiyle, ağzına soktu. Tann'dan gizli· 
ce yer yaratmak istiyordu. Bir elindeki toprağı Tann'y� ver
di. Tanrı bu toprağı saçıverdi, katı yer meydana geldı. De
minkıi «kiŞi•nin ağzında gizlediği toprak da büyümeye başladı. 
Nefesi tıkanıp boğulaca'k, ölecek oldu. Tann'dan kaçmaya baş· 
ladı. Fakat nereye baksa Tann'yı yanında buldu. Boğulmak 
üzere iken •A Tanrı, gerçek Tanrı, bana yardım et• dıye �
vardı. Tanrı ona •Ne yaptın? Ağzına toprak saklayım diye 
mi düşündün? Bu toprağı ne için gizledin?> diye sordu. O 
«kişi• cevap verdi : cYer yaratayım diye bu ·toprağı ağzımda 

317 



t 

ı; iz l�
.
ın i ş t i ın » .  T.: ınrı una « a t  ağzından o toprağı ! »  dedi .  «Kiş i»  h ıp':ığı n t ı verd ı, Bu topr,lk tnn küçlik kliçlik tepeler meydana •cl d ı . Bund,ın sonr'ı Tanrı şöyle dedi : « i mdi sen gü ııfthl ı ol

d ı ı n :  b"na karşı fenal ık düşündün. Sann i taat eden halkın 
( s::ıı}i;::ı bukbn : ı lb:ı t ı ıii; ) düşüncele r i d::ılıi fena olacaktır. Ba
ı ı :: ı  ıt ı:ıt eden h:dkrn düşünceleri arı, temiz olacaktır ;  onlaı t�ü ı ıcş görecek ler, aydın l ık  görecekler, ben gerç.ek Kurbusıan 
;ıd ın ı u l ı ı ı ı ş ı ı ı ıd ı ı "  Sen i n  a d ı n  i se Erlik o lsuı . ; günahların ben
den gizlcyc.ııler sen i n  halkın olsun; günahlarını senden gizle
yenler benim halkını olsu n ! »  ded i .  

Dnlsıı, bud:tksız b i r  ağaç bitmişti. B u  ağacı T a n rı  gördü 
ı·c: • cb l l;ı rı olm�.y::ın ağaca bakmak hoş bir şey deği l ;  bwrn 
dok u1. l u n �  cb l b : t s i n ' •  dedi.  Ağa<,;ta dokuz dal bi t t i . Tanrı 

y i ııe �öyle dedi : • Dokuz dal ın kökünden dokuz kişi türesin 
ve bunla re rn do kıı1. ulus  olsun ! ,,  

Bıı sı r::ıd:1 E r l i k  bır  k:ıl::ıbalığuı gürülılislinü işitti v e  •bu 
" Ü rü l ı ü  ned i r ? »  diye sordu . Tanrı •sen de bir hak:uısın ben 
de b i r  ld k::ı.ıı ı nı .  Bu gürü l t ü  yapan k alabalı k benim ulusum
dur• dedi .  Erlik bu kavmin kendine verilmesini istedi. Tanrı 
un::ı • l ı::ıy ı ı-. s::ı.n::ı vermeyeceğim. Sen kendine ba k ! »  dedi . Er
l i k ,  • d u r ,  bakal ım . Tanrı'nın şu u lusLmu bir göreyim• dedi ve 
J..al:ılı:ı l ı � a  dogru �·ürüdü. B ir yere geldi . Bura<l::ı ins:ınlar, ya
b:ııı i  h::ıyı·n n l::ı r. kuşl:ır ve b::ışk::ı birçok �ı nlı ya ra tıklar gördü 
ı· ' •T:ınrı  buııLırı n::ısı l yara t m ı ş ?  Bunla r  ne i le beskııiyor
l :ır• d iy ' düşü ndü. Burada bulun::ın insanlar b i r  ::ığacın nıcy
ı· ·siyle: bcsleııi vorl::ırd ı .  Ağ:ıcın  bir tar::ıfındaki meyveyi yi�·oı-
l : ır ,  d iğer t :ır:ıf ı ı ıdn k i  meyvelerden ağızlanna almıyorlardı. Er

li k bunun sebeb ini  ordu. İn san lar ona cevap verd iler : •T::ııı 

n bize bu dört d::ı l ı ıı ıııcyvesiııi yemeyi y::ısak et l i .  Giineş i ıı 

cluilduğu y::ında bulu nan beş dalın ın meyvelerin den yemeyi bu
ı·u;du.

� 
Y ;laıı ile köpeğe bu ağ::ıcın dört dalından yemek i;te

y<:nlcri b ı rakm::ı diye emre t t i .  Bıındı:ın sonra Tanrı göğe ç.ıkt ı .  

B e ş  dal ı n ınc�ıı·cleri b iıi m aşımız oldu».  

E rl i k  Körnıö bunları duvdukı::ın sonra Törüngey denilen 
bir k iş iy i buldu ve on::ı • Tn� rı yalan söy lemiş, siz bu dört 

l:ıl ı ı ı  meyvelerini de yiyin iz! • dedi .  Bekçi yılan uyuyordu. Er
l i k  onun ağzın a gird i  ve •hu rığ::ıcıı çık! » dedi. Yıl::ın ıığ::ıca çı�

ı ı .  ı·:ısıık meyveden yed i .  Törünge ile karısı Eje beraber gezı-
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yorlardı, Er'.iık. onlara ubu meyvelerden yiyiniı.!• dedi. 1örün

gey ıistemedı. Fakat kansı y�dı, meyve çok tatlı geldi. Meyveyi 

alıp •kocasının ağzına surdu. O anda her �kisinin tüyleri dö

külliverdi, utandılar. Ağaçlann altına saklandılar. Derken 1an-

n geldi . Bütün ulus Tarın' dan gizlendi. 1ann haykırdı : •1ö

rüngey, Törüngey! Eje, Eje! neredesiniz? • Onlar •ağaç altın

dayız, sana varamayız» dediler. Yılan, köpek, Törüngey, Eje 

kabahati hep birbirine attılar. Tann yılana d@di : • Şimdi vur

sun , öldürslin ». Bundan sonra Eje'ye : •Yasak meyve)'i yedin. 

Körmös'ün sözüne uydmı, bundan böyle sen Körmös (şey· 
tan) oldun. Kişiler sana düşman olsun, gebe olacaksın, ço
cuk doğuracaksın , doğum sancılan çekeceksin sonra ölecek
sin• . Törüngey'e şöyle dedi : •Körmös'ün aşını yedin , beni 
dinlemedin, şeytanın sözüne kandın, onun sözüne kananlar 
onun ülkesinde yaşayacaklar, benim nurumdan mahrum ola
caklar, karanlık dünyada bulunacaklardır. Şeytan bana düş
man oldu; sen de ona düşman olacaksın. B.:ni dinlemiş olsay

dın benim gil:>i olurdun. Ş imdi se'tin dokuz oğul , dokuz kızın 
olsun. Bundan sonra ben kişi yaratmayacağım. Kişileri sen 
doğuracaksın».  Tann, şeytana •adamlarımı ne için aldattı .ı• 
de..:i. Şeytan •ben istedim . sen \"ermedin .  Ben de hırsızca 31-
nıaya karar verdim. Ben alacağım : Atla kaçarsa düşürerek 
alacağım , rakı içip sarhoş olursa döğüştüreceğim, suya gir
se, ağaca çıksa yine alacağun• dedi. Tann şöyle dedi : •Üç 
kat yerin altında, ay ve güneşi olmayan karanlık bir dünya 
vardır. Ben ·seni oraya atıyorum•. İnsanlara da şöyle dedi : 
• Bundan sonra size yemek vermeyeceğim. Keadir. izi kendi 
gücünüzle kazanarak besle)'iniz. Sizinle konuşmayacağım. Si· 
ze Maytere'yi göndereceğim• dedi. 

Maytere geldi ; ins::ınlara birçok şeyler öğretti. ru:aba yap

tı. Aş olarak ot köklerini, ısırgan vesaire otlan tayın ettı 

Erlik, Maytere'ye yalvardı : • Ey Ma�1ere; sen benim için 

Taıın'ya başvur, müsaade etsin de ben Tann nın yanın:. çıka

yım•. M::ytere, Erlik'in kabul edilmesi lçin Tann')a altın>< 

yıl yalvardı. 
Tann �"ytana şöyle dedi : «Bana dii,,u....n ��r.;....zsan, in: 

�an;.ıra f(.'nal ık etmezsen yanıma gd! •. Şey' ..il goklere T� 

n.n yanına çı'ıctı ; Tanrı'" a secde edert:k, ebem t�dis et, m�

sbde et de ber. ker.di'!; için gökler yapayım• dedi. Tann mu· 
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saade etti .  Erhk gökler yaptı Erl ik.. . . .  kl 
· 

k k 1 b 
· u1 avenesı go ere yerle. şıp ço a a alık oldu. Tanrı'nın öz k.işis" M -- d . .. 

düşünd · ·  . B " · · · . . . . ı ang aşıre şoyle 
. .  u . " ızım oz kışılerımız yer yüzünde, Erlik'in kişileri goklerde. Bu çok fena bir şey». 

lik 
:!rangdaşire, Tanrı'ya darılıp, Erlik'e karşı savaş açtı; Er

. şı geldı, ateşle vurup Maıfgdaşire'yi kaçırdı. Man- d -şıre Tanrı huzunuı ld" T 
g a 

a ge ı. ann « nereden geliyorsun?,, di 

_
sordu .

. 
Mangdaşire «Erli k'in avenesi yüksek göklerde: bizi: 

kışılerımız ıse yerde bulunuyorlar bu çok fena !:>" B 
E l "k' " · ' u- şey. en 

r ı ın avenesıni yere indirmek için savaştım. Fakat · · ·· 
Yetm d . · d" d 

gucum 
e ı, ın ıreme i m »  dedi. Tanrı benden başka kimse ona 

dayanama
_
z; Erlik'in gücü senden fazladır. Fakat bir zaman 

gelecek kı sana « var! »  diyeceğim. İşte o zaman senin · · · · 
Erlik'in gücünden üstün olacaktır» dedi. Bunun üzerine �� 
daşire rahat rahat yattı. 

. 

B irgün Mangdaşjre şöyle düşündü : «Tanrı'nın var diye
ceği gün yaklaştı » .  

Tanrı Mangdaşire'ye dedi : « Ey Mangdaşire, bugün var, 
Erlik'i göklerden süreceksin, maksadına eriş�k>in, ondan çok 
güçlü olacaksın. Benim gücüm, kudretim, takdisim (alkışım) 
sana yetsin . . . » Mangdaşire sevindi bir kahkaha attı •tüfeğim 
yok, yayım, okum yok, kargını ( cıdam) yok, yataganun yok . . .  
Ancak yalın bileğim, kolum var. Nasıl ben Erlik'e karşı vara
yıın?,, dedi. Tanrı ona. kargı verdi. Mangdaşi?:"e kargıY1 alıp 
Erlik'in göklerine çıktı. Erlik'i yendi, kaçırdı. Göklerini kırıp 
paırça parça etti. Erlik'in göklerinin parçalan yere döküldü. 
O zamana kadar yeryüzü dümdüz idi .  Bu parçalardan dağlar, 
kayalar hasıl oldu. Güzel Tann'nın güzel yarattığı dümdüz 
yer böylece eğri-büğrü oldu. Erlik'llı bütün avenesi yere dö
küldü, k imi  suya düştü, boğuldu, kimi ağaca, ıkimi taşa çarp
tı ,  oldü, kimi hayvanlara çarptı öldü. 

İmdi  Erlik, Tanrı'dan yer istedi. • Benim göklerimi kır· 
dm. Şimdi benim barınacak yerim yok» dedi. Tanrı yerin al
tına, karanlık dünyasına sürdü. Üzerine kat kat kilitler koy
du. <«Üzerinden sönmez ateş olsun, güneş ve ay ışığı görme
yesin! Tekrar ediyorum : İyi olursan yanıma alırım, fena olur
san daha derinlere sürerJm!» dedi. Erlik, •ben, ölmüş adam
ların canlarını alacağıın» dedi. Tanrı «Ben onları sana ver-
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meyeceğim. Kendin yarat• dedi. Erlik eline çekiç, körük, örs 
aldı.  B ir vurdu -kurbağa çıktı ; bir vurdu -Y1lan çıktı· b" 
vurdu -ayı çıktı; bi

_
r vurdu -domuz çıktı; bir vurdu -'aıb:: 

(fena ruh) çıktı; hır vurdu -şulmus (fena ruh) çıktı; bir 

vurdu --deve çıktı. 

Tanrı geldi. Erlik'in �örük, çekiç ve örsünü alıp ateşe 
attı. Körük hır kadın, çekıç de bir erkek oldu. Tanrı bu ka
dını yakalayıp yüzüne tükürdü. Kadın bir kuş olup uçtu. 
Bu kuş. eti yenmez, tüyü yelek olIDaz, •kurday. denil�n kuş
tur. Tann erkeği yakalayıp yüzüne tükürdü, 0 da bir kuş 
oldu; bu da •yalban• denilen kuştur. 

Bütün bunlardan sonra Tann halka hitaben : 

.Ben size mal v�rdim_. aş verdim, yerin üzerinde iyi, gü· 

zel ve arı sular verdun; sıze yardun ettim. Siz "de iyilik yapı
nız. Ben göklerime döneceğim; çabuk gelmeyeceğim• dedi. 

Sonra yardımcı ruhlarına hitaben : 

.şal-Yime, sen rakı için aklını kaybedenleri, körpe ço-
. cukları, kısrak yavrularını,  inek buzağlannı koru, iyi sakla. 

İyilik yapmış olan ölülerin canlarını yanına al, kendi kendi
lerini öldürenleri alma! Zenginlerin malına göz dikenleri, hır
sızları, başkalarına düşmanlık edenleri de alma, benim için 
ve hakanı için savaşıp ölenleri al, benim yanıma getir! insan
lar. size yardıın etti m ,  sizden fena ruhları uzaklaştırdun. Fena 
ruhlar ( körmüsler) ·İnsanlara yaklaşırlarsa onlara yemek ver
sinler. Könnüslerin aşlarını yemeyiniz, yerseniz onlardan olur
sunuz. Benim adımı söylerseniz hin1ayemde bulunacaksınız. 
Şimdi ben uzaklaşıyorum; fakat tekrar geleceğim; beni unut
mayınız, beni gelmez sanmaY1DIZ. Simdi uzaklara gidiyorum. 
Tekrar geldiğim zaman ·sizin iyilik ve fenalıklarınızın hesabı
nı göreceğim. Şimdilik benim yerimde Yapkara, Mangdaşire 
ve Şal-Yime kalı�rlar. Onlar size yardun edeceklerdir. 

Yapkara sen iyi ba.k! Erlik senin elinden ölmüşlerin ca
nını çalmak isterse Mangdaşire'ye söyle; o kuvvetlidir. Şal 
Yime, sen iyi bak! Albıs, Şulbus yerin altından çıkmasınlar; 
çıkarlarsa derhal Maytere'ye haber veri O kuvvetlidir. Onları 
kovsun! Podo-stinku ayı ve güneşi beklesin. Mau�daşire'ye. 
söyle yeri ve gökleri muhafaza etsini Maytere iyilerden kötü-
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!eri uzaklaştırsın. Mangdaşire , sen fePa ruhlarla savaş ! Sana �ç gelirse benim adımı çağır! İnsanlara iyi şeyleri, iyi işleri 
oğret. Olt.a ıle balık avlamak, sincap ( tiyin) vunnak, hayvan 
beslemek sanatlarını öğret ! »  

Bunları söyledikten sonra Tanrı uzaklaştı . Mangdaşire ol
ta yaptı. Balık avladı, tüfek, barut ; . .. ı eti'.. Sincap \'Urdu. 
Tanrı'nın buyurdui(u gibi insanlara birçok şeyler öğretti. 

Maılgdaşire bir gün şöyle dedi : «Bugün beni rüzgar uçu-· 
racak ve götürecektir». Rüzgar geldi. Mangdaşire'yi alıp gö
türdü. 

Yapkara insanlara şöyle dedi : 

· M�ılgdaşirc'yi Tanrı yanına aldı. Onu bulamazsınız. ben 
Tanrı'run elçisiyim, ben de gideceğim. Tanrı nerede durdursa 
orada kalacağım. Siz öğrendiklerinizi unutmayınız. Tanrı'nın 
yargısı budur» dedi. İnsanları kendi hallerinde bırakıp o da 
gitti. 

( Abdülkadfr İnan, Tarihte ve Bugün Şamanlzm'den) 

2) DÜNYANIN SONU . KIYAMET ( KALGANÇIÇAK) 

Altaylı Şamanistler bir gün bu yer dünyasının sonu gele

ceğine inanırlar, bu gelecek güne •kalgançı çak» derler ki 
harfi harnne ·kalacak olan çağ» demektir. •Kalgançı çak» 
inanışa göre, zaman geçtikce kişioğlu topluluğu azacak, günah 
işlerden çeki nmeyecek, fenalık alabildiğine çoğalacaktır. İyi 
Tanrı Ülgen bu €,Ünahlı topluluktan uzaklaşacak, karanlık 
dünyada.ki kötü tanrı Erl i k  yeryüzüne yaklaşacak, yardımcı

larından Karaş ondan önce yeryüzüne çıkacaktır. Kişioğullan 

iyi tanrı Ülgen'i unutacaklar. Yeryüzünde insanları kazanmak 

için kötü tanrılarla iyi tanrılar savaşa(.a.k. Karanlık dünya 

tanrıları Erlik, Karaş ve Kerey insanları karanlık dünyasına, 

iyi tanrılar Ülgen Maılgdaşire, Maydcre aydı!'llığa, iyiliğe çe

kecekler. Her i ki taraftan ölenler olacak. Nihavet tek başına 

Olgen ·kalacakur. ülııen •ölüler kalkınız ! »  diye bağıracak ve 
bütün öliiler ,lirilecektir. 
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3 ) ALTAY · TELENGİT RİVAYETİ 

Kalg_ançı çak geldiği, bra, yer ateşle kaplandığı zaman 
büyük hakan ata 

.. 
Tan? ( k2.yra kaan ada kuday) kulaklarını 

tıkar, o çağda dunya oozulur; yer ve insan nesli mahvokr 
Fitne ve fesat saçan gaddar rüzgar insanları heyecanlandırır: 
Töre bozulur. Tep��er çalkalanır; demir üzenginin dibi deli
nir. Çuvaldızın delı'P.' yır.tılır. Ulus bozulur. Kara böcek (gibi 
insan) kanatlanır, gozlenne kan dolar; kara su kanla karışır 
akar, yer uğuldar, dağlar sallamr, çukurlar-hendekler yıktlır, 
gök gürler, ·kenarı açılır• deniz çalkalanır, dibi göriinür, yeı; il 
altı üstüne gelir; yos�r öğütülüp kül (toz) olur, gök sal
lanıp eteği açılır, denız dalgalanıp dibi göriinür; deniz dibin
de dokuz parça kara taş çıkar, dokuz taş dokuz yerinden yarı
lır; her taştan dokuz çemberli dokuz sandık çıkar, her san
dıktan demir atlı dokuz kişi çıkar, bu kişilerden ikisi başkan 
olur. Bunların bindikleri atlar •vuruşkan ulu san• (adh) 
olur. ön ayakları kılıçlı, kuyrukları kamalı olur, ağaca rast
larsa ağacı keser, canlıya çarparsa canlıyı mahveder; il güne 
rahat olmaz. Ay ve güneş aydınlık vermez, ışıksız olur. Ağaç
lar kökünden kopar, baba çocuğundan ayrılır, bitkiler mahvo
lur, nesli kurur, analar seygililerindcn ayrılır, dul kalır, yerde 
« köngül» denilen bir zehirli ot biter, kökünden san çekirdek 
çıkar, hayvanlara çarparsa hayvanların, insanlara çarparsa in

sanların kanlarını sömürür. İşte o zaman Şal-Yime (Tanrı ) 
haykırır. :  

•Bu yana bak. Mangdaşire yardım et, •köngül• otunu 

mahvedemed im. «Köngül» otunun kökünde konur yılan var•. 

Mangdaşire'den ün çıkmaz. Ondan yardım olmadıktan 

sonra Şal-Yime yine haykırır : 

«Büyük hakan halkını bıraktı, cins aygır sürüsünü bırak
tı, yer altüst oldu, sular kurudu, yakalı giyimlerin yakası par

çalandı, idare edilen yurt başsız kaldı, kuşlar yuvalarını, ge
yikler duraklarını {barınaklarını) .  kadınlar yavrularını bırak
tı)). 

Maytere'den ses çıkmaz. 

Bundan sonra Erlik'e tabi kahramanlardan Karaş ile Ke

rcy yeryüzüne çıkacaklar, onlar çıkınca Ülgen'in 'kahraman· 
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lan Mangdaşire ile Maytere, bunlarla savaşmak üzere, gök
ten yere inerler. Maytere'nin kanı ateş olarak yeryüzünü kap
lar. İşte o zaman «kalgançı çak» olur. 

(Verbitskiy tesbi·ti, A. İnan, Şamanizm, s. 24-25) 

4) ATEŞİN İCADI 

A1tay Efsanesi : 

İlk kişi Arün-südün'den kovulup yeryüzüne indikten son
ra Tanrı Ülgen ona otları ve meyveleri göstererek «bunlan 
tecrübe et, hoşuna gidenlerini ye! »  demiştir. Targın Neme adı
nı taşıyan i lk kişi otları ve meyveleri tecrübe etti, hepsinin 
besleyici gıdalar olduğunu anladı. İ lkbahan ot ve meyve ye
mekle gtçircli, sağlam ve dinç idi. Yaz gelip kış geldiği zaman 
Targın Neme çok sıkıntı çekti; güçbela yaza çıktı. Bundan son
ra kış için erzak hazırlamayı öğrendi. Fakat kışın, topladığı 
erzağa türlü hayvanlar musallat olup rahatsız ettiler. Kişi bun
ları sopa ile kovuyordu. Hayvanlar Ülgen'e şikayet ettiler. 
Ülgen şu yargısını ilan etti : « Hayvanlar ot yesinler. Kişi on· 
!arın etini yesin, derisinden elbise yapsın». 

İlk insanlar meyve ve otla beslendikleri için ateşe ihtiyaç
ian yoktu. Tanrı onlara et yemelerini emrettikten sonra ateşe 
ihtiyaç hasıl oldu. Ülgen gökten biri kara, biri ak iki taş ge
tirdi. Kuru otları avucunda ezerek 'bir taşın üzerine koyup 
diğeriyle vurdu, otlar a:tcş aldı. 

(Verbitskiy tesbiti, A. İnan, Şamanizm, s. 66) 
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KIRGIZ -- KAZAK ŞAMAN AYlNLE.lllNDE. OKUNAN 
MANZUM DUALARDAN BİRİNDE ATEŞ RlJHUNuN TAKDİS 
EDİLİŞİ : 

.otuz dişli ateş anam, kırk dişli kayın anam, gündUzleri 
bizim .jçin çalışıp çabalıyorsun, karanlık gecelerde bizi (kötü 
ruhlardan)  koruyorsun; gelenlerin başındasın; gidenlerin ar
kasındasın .. 

Orağa benzeye? hilal değişiyor, eski yıl gidiyor, 
yeni yıl gelıyor. Ben de senın kurumuş ağzını (saçılarla) ıslat
maya geldim. Sen karanlık gecelerde genç kızlar gibi saçlarını 
dalgalandırarak oynuyorsun, kırmızı ipekli kunıaşlar sallaya
rak genç al kısrak üzerinde geziyorsun, aydın gecelerde ma
sum çocuk suretine giriyorsun. Ulusun ·koruyucusu, sürüle
rimizin bekçisisin! Altın yapraklı mukaddes kayın ağacının 
yahut huş ağacının gölgesinde dinleniyorsun! Siyah yanaklı 
beyaz koç sana ·kurban olsun! Kuyruk yağının sağ yanından 
kesilip dokuz tane şişte kızartılnuş yağlarla ağzını yağ)ıyor
sun. Dokuz parça kırmızı ve beyaz şeritler, paçavralar seni 
süslüyor. Koyunun göğsü sana ·kurban olsun! Elbisen ha.kan
lara mahsus zırhtır. Kızıl boya ile boyanmış kiş (bir hayvan) 
tırnakları sana süs olsun! Koyun göğsü sana kurban olsun! 
Mukaddes ayın adıyla sağılan ak ineğin sütü sana saçı olsun! 
Altmış tane saç örgüsü arkanda, elli tane saç örgüsü omuz
larındadır. Önünde Abakan ırmağı, arkanda Yenisey ırmağı 
kıvnla kıvrıla akıyor. Eteklerinde sıra dağlar uzanıyor, da
marlarında büyük ırmaklar akıyor. Yandığın yerde ot bit
mez! Ülger yıldızı arkadaşın, bir (Tann)dan fermanlısın! 

Göklere doğru sivrilen dağların ilk defa yaratıldığı, ka
natlı kuşlar uçmak için ilk defa kanatlannı açtığı, sert kayalar 
ilk defa meydana çıktığı, katı kara çelik ilk defa dövülmeye 
başlandığı zaman altı dallı otların başlan yanmaya başladı, 
altı hemşire dünyayı dolaşmaya başladı. .. Kökleri altmış dal 
olan mübarek kayın ağacının ilk bittiği günden itibaren sen, 
ateş anamız, açlan doyurdun, üşüyenleri ısıttın, yemekleri
mizi pişirmek için sacayaklarımızı kurdun, üzerinde dokuz 
kulplu tunç kazanımızı kaynattın! Göklerde yüzen ak b�ut
lan ısıtıyorsun, kızartıyorsun! Umay anam, sana aş venyo
rum, ye! Geceleri bizi koruyor, gündüzleri bizi bekliyorsun

_
! 

Mukaddes ayın adını anarak beyaz ineğin sütüyle seni be��ı
.y orum. Ellerin, masum kızlann elleri gibi temizdir. Her gun 
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seni takdi� ediyoruz! Bizi sağ avucunda oynat, sağ memenle 
be�le! Be�ık bağlanmızı beı:ık eyle! Küçük büyük kardeşler 
çogalsın! Başımızın altındaki yast�klanmız dağılmasın! Yak _ 
larımızdaki 

_
d�ğ�elerimiz çözülmesin! Önümüzdeki ay par):_ 

sın, çevr�
-
�zı guneş aydınlatsın; köklerimizi şeytan kopar. 

masın! Buyuk yaradan yakanşıınızı kabul etsin ! . . .  

E y  ateş anamız, sen , dokuz ırmağın kavşağında dokuz 
köşeli ba·kır evde oturan ve ırmakların, denizlerin hatunu 
( melikesi) olan su tanrısıyla konuşuyorsun! 

Altmış türlü ırmakların ilk defa aktıkları mübarek kayın 
ağacının ilk defa kök salıverdiği, dokuz dağ sıralannda altın 
yapra·klı kayın ağaçlarının ilk defa sallandıkları, temiz kur
banların ilk sunulduğu, yağız yerin yedi kapısının ilk defa 
açıldığı, yüksek Gök Tann'nın ilk defa gürlediği, yağız yer 
altmış türlü çiçeklerle ilk defa bezendiği, altmış türlü hay
van sürülerinin ilk defa kişnediği ve melediği zaman sen ya
ratıldın! 

Irmakların ve denizlerin hakimi olan mhun bulunduğu 
yerde akboz at üzerinde geziyorsun! Aıkar suyun yanında bi
ten altın yapraklı mübarek kayın ağacını ( senin �refine) 
diktik, altı ayaklı altın masayı ( kurban sunmak için) kuru
yoruz; mübarek kayın ağacını dolaşıyor, kara yanaklı beyaz 
koçu kurban ediyoruz. 

(W. Radloff tesbiti, Proben IX. 576-580, A. İnan, Şama
nizm, s. 68-70) .  
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5) DÜNYANIN YARATILIŞI 

ı - Anı taşıyan öküz 

Evvelki _b�b öndin yir y_ar
.
adıldu� ve anung niteli�n be

yan kılur. Rıvaye
_
ı kıl�cılar _rıvayet kıldı kim Taiigrı Teala ka· 

çan diledi kını goklen ve yırleri yarada, evvel bir yeşil cevher 
yaratdı, yir gök tabakalarından ulu; andan ol cevhere heybet 
birle bakdı, ol cevher su oldı, andan ol suya bakdı ol bak
mak heybetinden su yüceldi daşdı ve Tangn korkus�dan dit
redi akdı ; ol vaktdan berü aık.ar ta kıyamete degin. Pes ol su
dan köpük ve_ �u� ve b�ar 

. 
götürdi; Tangn Teala anung 

bugından ve dutunınden gok.len yaratdı, nitekim Kur'an için
de yad kıldı ; ve ol suköpüğünden yiri yaratdı. Evvel yir kim 
su üstinde belürdi , Mekke yiriyidi. Pes Tangn Tefıla kalan 
yir;. anuılg altında döşedi, andan ötüıii Mekke'ye ünm-ül ku
ra dindi ya'ni yirler anası. 

Kaçan kim (Taılgn) yiri yaratdı , yir bir kat idi; pes anı 
açdı yidi kat eyledi. Andan Taılgn Teala arş altından bir 
ferişte viribidi, yedinci kat yir altına indi, yidi kat yiri cigni 
üzere urdı, bir  elin magnbda ve birisin maşnkda çıkarup yir 
üstinden kavşurdı, ta hm yiri berk dutdı, ol feriştenün ayagı 
dölenesi yfr olmadı. Pes, Taılgn Te111a Firdevs uçmagından 
bir öküz indürdi, ol öküzün kırk bin boynun var ve kırk bin 
ayagı var. Pes ol feriştenün kademin ol öküz ör�cü üzere 
kıldı, anuılg kademi dölenmedi. 

Pes Ta�rı Teala Firdevs'ün yüksek derecesinden bir ye
şil yakut indürdi, anung kalını biş yüz yıllık yol idi; andan 
ol öküzün örgüci üzere kodı ta kulagına degin; ol feriştenün 
kademi anuılg üzere dölendi ve ol öküzün kırk bin boynuzı 
yir kıranlarından çıkmış, arş altına irmişdür ve ol öküzün 
burnı deı1gizler içindedür ve ol solıyıcak dengiz artar ve ne· 
fesin girü dartıcak dengiz eksilür. 

Pes anuılg ayagı dahı dölenesi yir olmadı. Tatlğn Teala 

bir yeşil kaya yaratdı, anuı1g ululıgı yidi kat gök ve yidi kat 
yirdeyidi; pes ol öküzün ayakları anuılg üzere karar dutdı. 

Pes ol kayanuı'ig karar yiri olmadı; Tailgn Teala bir ulı 
balık yaratdı adı Lusiyiı; ol kayayı anuılg arkası üzere kadı 
ve ol balık dengiz üzere ve dengiz yil üzere ve yil kudret üzere 
durur. 
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Dünya ve cümle içindeki Tangrı kitabından iki ha f ·1 yaradıldı Tangn Teala eytdi · ty dun" ya· Ku'·n • . 
r
l l

ı 
e • « » ya nı «O gı » . 

« Kaf•, •nfın•a degmedin dünya ve nekim içindedür oldı. 
' 

2 - Dağlar <Ve Kaf Dağı 

İblis vesvese kıldı ol balıga kim yir anung arkası üzere 
durur. Eytdi : Ya Lfısiya, bilür misin ·kim senüng arkan.. 

" d  mid 
g 

uzere a e en ve agaçdan ve dagdan neler vardur? Eger bir 
gez silkinseyidün anı kamusın arkandan bıragaydun. Pes Lu. 
siya kasd eyledi kim eyle işleye. Taılgn Teala bir canavar 
viribidi, anung burnundan girdi ve dimagma ulaşdı; başladı 
ol balık Taılgn zarılık kıldı, Tangn destur virdi (kim) ol 
canavar giril çıkdı. 

Yir su üzere ditredi, karar kılmadı, nitekim gemi su üs. 
tinde yaykanur; Taılgrı Teala anı daglarla mıhladı ve berk 
kıldı. 

Ali-bin Ebi Talib Radıya-Allahu anhu eydür : Evvel Tangn 
Teala yiri yaradıcak yir ditredi, zarılık kıldı. Adem oglanları 
yazuk kılısar ve rnürd:ir bıragısar, diw, yavlak deprendi. Pes 
Tangn Teala daglarla anı muhkem kıldı ve bir ulu dag ya· 
ratdı, yeşil zebercetden afiğa Kaf dagı <lirler; şimdi ol dag 

dünyayı kamusın kaplamışdur ve ol dagdur kirri Tafiğn ana 

and Jçdi. 

Zülkarneyn Kaf dagına geıdi, yöresinde uşak daglar gör· 

di ,  eytdi: Sen kimsin ? Ol eytw: Kaf dagıvan. Zülkarneyn eytdi: 

Yörendeki uşak daglar nedür? Eytdi : Ol benüm damarlarum 

durur, kaçan Tangrı Teala bir yiri debretmek dilese banga 

buyurur, bir damar dedredürven, ol yir kem bu damara ula· 

şudur, debrenür. 

Andan Zülkarneyn eytdi : İy Kaf, Tafiğn azametlerinden 

baılga haber virgil. 

Kaf eytdi : Taı1grı'nuı1g ku�:eti ve sanı i��� . 
ulu�u�'. 

anuılg azametin söylemege akıl ırışmez, a:nm� gucum gıtt 

gince egdeven ; eytdi : Benüm a·rdumda bır yır var, kardan 

biş yüz yıllık yoldur ve anung ardında bir yir var doludan; 

hem biş yüz yıllık uzum durur; eger ol kar ve dolu olma· 

saydı cehennem issiliginde güyineduk. 
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( 14'üncü asırda Aydınoğlu Mehıned Be�" . 1 •yt dl k't t t ·· 6 ın emrıy e Aral> 
ça Ar.ı s a ı ı ap an ercume Kısas-1 Enblyıl'dan) 

BIUnmeyen kellmeler : 

Ondlıı : Once; Götürülmek : . Kalkmak; Dütün : Duman; Viribidi . 
Gönderdi; Cıng : Omuz; Dolenest : Basıp karar kılacak; Kadem : A ak: 
Kalın : Kalınlık; Dart�a� : Çekmek; Yaruk : Günab; Yavlak : MJııu; 
surette. Ç<>k; Uşak : Kuçuk; Sanı : Vasfı, s11.nı; !gen : Çok, gayet; l!y. 
deven : Soyleyeyım; Uzuru : Uzunluğu; Küyinmek : Yanmak. 

3 - Dünyanın Yaradılışı, Alhh ve Cebrfil) 

Dünya yaratılmadan her taraf sonsuz bir denizdi. Cenab-ı 
Allah •kafesteki kuş gibi Cebrail'i salıverdi. Cebrılil yetmiş yıl 
denizin üzerinde dolandı. Yoruldu, konacak bir yer aradı. 
Allah suyun yüzüne bir ·kubbe çıkardı. Cebrail gelüp kubbeye 
kondu. Kanat çalmıştı, çok yorgundu, rahatladı, ferahladı. On
dan sonra kubbeden bir ses geldi : «Ya Cebrail sen kimsin 
ben kimim?» Cebrail dedi ki : «Sen sensin, ben benim•. ee'. 
nab·ı Hakk'ın emri ile kubbe suya gark oldu. Cebrail çırpına 
çırpına kalktı, havalandı. lkinci bir sefer yetmiş yıl daha do
landı. Yine çaresiz kaldı. Yetmiş yıl sonra Cenab-ı Hak kub
beyi tekrar çıkardı. Cebrail arada yine ferahladı. Yine baktı, 
bir ses geldi. Düşündü, bu ses kimindir. Yine o ses : cSen 
kimsin, ben kimim? . . .  » dedi. Cebrail yine aynı cevabı verdi. 
Yine Allah'ı tanımadı. Yetmiş yıl daha gezdi. O tarafa yine 
gitti, sağa baktı, sola baktı, yere baktı, göğe baktı bir şey 
göremedi. Allah ona şöyle seslendi : 

- Ey Cebrail, kendine gel, bin bir iı;mim hakkı için se
nin son seferindir. Eriyüp suya karışıcaksın! Seni çağıran 
sesi duydunsa «Lebbeyk Ya Rabb'im• de. O sana diyor ki sen 
kimsin, ben kimim. Deme ki sen sensin, ben benim. De ki : 
•Ya Rabb'irn sen varsın, haliksin, ben varsam mahlukuın, 
Ehl-i beytin hürmetine beni bağışla .. 

Cebrail bir levha gördü : •İlla Allah Muhammed'ir resfı-

lfıllah•. 
Cebrfü sordu : 
- Ya Rabb'im sen varsın ya, bu Muhammed ·kimdir? 

- Muhammed benim resulümdür, nasıl bana inandın, 

iman ettin ise ona da iman et. 

(Rıza Filizok, Turgutlu Urganlı köyü Derlemesi) 
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B )  Meııkabe Örnekleri 

1 )  SATUK BUCRA HAN MENKABESİ 

Konunun hülasası 

Peygamberimiz., Burak tarafından göğe çı•karıldığı sıra
da, başka peygamberleri de görmüş, bu peygamberlerden bi
rini tanıyamadığı için , Cebrıiil'e onun hangi peygamber oldu
ğunu sormuştu. Cebrail ' in : «Bu peygamber değil, sizin ölü
münüzden üç asır sonra dünyaya inerek, sizin dininizi Tür
kistan'da yayacak olan bir ruhtur» demesi üzerine, çok se
vinip, gökten inince, her gün bu zat için dua etmişti. Peygam
berin sahabeleri bu zatın ruhunu görmek isteyince de, Pey
gamber dua etmiş, karşılannda silahlı kırk atlı belirmiş, se
lam verip, yaklaşan bu atlıların Satuk Buğra Han ve arka· 
daşlarının ruhları olduğunu anlamıştı. Seneler geçtikten son
ra, Kaşgar sultanının oğlu Buğra Han dünyaya gelmiş, bu sı
rada yer deprenmiş, kaynaklar •kaybolmuş, bahçe ve çayırlar 
çiçeklerle dolmuştu. Buğra Han'ın büyüyünce Müslüman ola· 
cağını anlayan falcılar, onun öldürülmesini istemişler ise de, 
annesi onu, Müslüman olduğu zaman öldürmelerini söyleye· 
rek kurtarmıştı .  Satuk Buğra Han on iki  yaşına gelince, ·kırk 
arkadaşı ile beraber ava çıkmış, bir tavşanı kovalarken, arka· 
daşlarından ayrılmıştı .  Bunun üzerine tavşan, ihtiyar bir adam 
şekline girerek, ona dini nasihatler vermiş, Buğra Han tav· 
şanın Hızır olduğunu anlamıştı. 

Satuk'un babasının ölmesi üzer.ine, annesi amcası ile ev· 
lenmişti .  Amcasını bir gece dine davet etmiş, o kabul etme· 
yince yer yarılmış, amcası içine gömülmüştü. Bu Mdised�n 
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sonra hükümdar 
"
olan Satuk, İslamiyeti Türk illerinde yaymış, 

muharebelerde agzından çıkan ateşler kafirleri yakmıştı. Düş
mana çevrildiği zaman ," kılıcı

. 
kırk adım uzamaktaydı. O kılı

cın korkusu , S�tuk Bugra Han doksan altı yaşına geldiği za
man ,  Amuderya boylarına, cenupta Kış Kezek'e, şimalde l<a
rakurum 'a kadar uzanan saha dahilindeki halkı Müslüman et· 
mişti. Bir sene Çin ile harbederek , İslam dinini Turfan'a ka
dar yaymış t ı . Sonra aldığı bir emirle Kfışgar'a dönmüş ve ora
da ölmüş , A rtuç'ta Meşhed'e gömülmüştü. Onun dört kızın
dan ikincisinin adı Alanur idi. Alanur'un Cebrail vasıtasıyla 
ağzına akan bir  damla ışıktan dünyaya gelen oğluna, Ali gibi, 
Allah'ın arslanı olduğundan, Seyyid Ali Arslan Han adı veril
mişt i . 

Alanur'un, evin önünde gördüğü bir arslandan ürkerek 
bayıldığı, sonra bir  çocuğu olduğundan bahseden rivayetler 
de mevcu ttur. Bunun neticesinde de doğan çocuğun, Ali gibi 
Allah'ın arslanı olduğu bel i rtilmiş tir. 

(Dr. Necla Pekolcay, İslami Türk Edebiyatı'ndan) 

2) AHMED YESEVi'NİN ADI VE KERAMETLERİ 

Türkistan'da Sayram şehrinde Hazreti Ali evladından 
Şeyh İbrahim adlı bir  şeyh vardı. Şeyh öldüğü zaman Cevher 

şehnaz adl ı büyük bir ·kızıyla Ahmed isminde yedi yaşında 

bir çocuğu kaldı . Ahmed, daha küçük yaşından beri muhtelif 

tecellilere mazhar oluyor, yaşı ile uymayan fevkaladelikler 

gösteriyordu. Kendisi , vücuda getirdiği Divan-ı Hikmet adlı ese
rinde mazhar olduğu bu feyizleri mutasavvınara vakışır bır 

dil ile b i rer birer anlatır. Daha küçüklüğünden beri Hım 

Aleyhi's-selam'ın delaletine mazhar olan Ahmed, yedi yaşın
.
da 

babasından vetim kalınca, diğer manevi bir babadan tabıye 
gördü. Hazr�t-i Peygamberin manevi işaretiyle ashabtan Şeyh 

Baba Arslan, Sayram'a ge lerek onu İrşad etti.  

Arslan Baba menkabeye göre ash5bın ileri gdenlerin�e�· 

di. Meşhur bir rivayete göre dört vüz sene ve diğer bir rıva· 

yete göre de yedi yüz sene yaşamışt ı .  Onun Tür�ista� ·� 
.
gele· 

rek Hoca Ahmed'i i rşada me'mur olması, bir manevı ışarete 
. b 

•· •\ dan birinde As· dayanıyordu. Hazret-ı Peygam er ın gaz" arın . ' . z 
hab-ı Kiram, nasılsa aç kalarak onun huzunına gcldıler; bıra 
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y�y�e� ist�haın ettiler. Hazret-i Peygamber'in ddsı üzerine Cıbrıl-ı Eının, 
.�•ınet'ten bir tabak hurma getirdi; fakat 0 hurmalardô�. bır tanesi yere düştü. Hazreti Cibril dedi k' . 

B t . . ı . � u ··�ma sızın ümmetinizd en Ahmed Yes'!vi adlı birinin 
�ı�metıdın .

. Her emanetin sahibine verilmesi tabii olduğu 
ıçın, Hazret-ı Peygamber, ashabına, içlerinden birini bu va
zifeyi �erine almasını teklif etti. Ashabdan hiçbiri cevap 
vermedı; yalr,ız Baba Arslaln inayet-i ri salet-penahi ile bu 
vazifeyi deruhte edebileceğini söyledi. Bunun üzerine Hazret-i 
Peygamber, o hurma tanesini eliyle Arslan Baba'nın ağzına 
attı ve mübarek tükrüklerinden de ihsan etti. Hemen hurma 
üzerinde bir perde zahir oldu ve Hazret-i Peygamber, Arslan 
Baba'ya Sultan Ahmed Yesevi'yi nasıl bulacağını ta'rif ve 
ta'lim ederek, onun terbiyesi ile meşgul olmasını emretti. 
Bunll!l üzerine Arslan Baba, Sayram'a yahut Yesi'ye geldi ve 
üzerine aldığı vazifeyi yerine getirdikten sonra, ertesi yıl ve
fat etti : Divan-ı Hlkrnet'te •Kabrizü'l-ervahın onun canını 
aldığı, hürilerin ipek dondan kefen biçti'kleri, yetmiş bin me
leğin ağlaya ağlaya gelip onu Cennet'e götürdükleri• yazılıdır. 

Yedi yaşına kadar birçok yüksek manevi rütbelere, sıra

lara yükseldikten sonra, Arslan Baba'nın terbiyesiyle yüksek 
bir olgunluk mertebesine erişen ·küçük Ahmed, yavaş yavaş 

etrafta şöhret kazanmaya başlamıştı; zaten babası Şeyh İb

rahim sayısız kerametleri, menkabeleri ile o civarda tanınmış 

bir adamdı; bu yüzden, hemşiresinin sözlerine tamamıyla 

riayet eden bu sakin, sessiz küçük çocuğıın sülalesi bakımın

dan da manen büyük bir mevki sahibi olduğıı biliniyordu. o 
esnada vaki olan harikulade hadise ise, Ahmed'in şöhretini 

bütün Türkistan'a yayıyordu. Bu devirde Maveraü'nnehir ve 

Türkistan'da Yesevi adlı bir hükümdar saltanat sürüyordu. 

K.Jşın Semerkand'da oturuyor, yazları Türkistan dağlarında 

yaşıyordu. Bütün Türk hükümdarları gibi av meraklısı .olan 

bu padişah, yazlan Türkistan dağlarında avlanmak
.
la v�k�t ge

çirird i ;  lakin bir yaz Kara-cuk dağında avlanma� ısted�ğ� hal
de, dağın çok girintili çıkıntılı olması onu bu hukmettıği yer· 

lerde ne kadar veliler varsa hepsini topladı ve duaları be

rekatiyle bu dağı ortadan kaldırmalarını istedi. Türkistan ev· 

liyası hükümdarın bu niyazını kabul ettiler. İhram bağlayı� 
üç giine kadar bu dağın ortadan ka1\kması için tazarru' ve nı· 
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Yaza koyuldular ; fakat bütün tazarru'lar umul ak . · k ld S b b. · ' anın suıe neticesız_ a ı. e e ını araştırdılar, •Melllleketteki �er'. 
den, velılerde� gelmeye�. var mı? diye araştırdılar. Şeyh İb
rahim oğlu Hace Ahmed ın henüz pek küçük olduğu için ça . 
nlmadığı anlaşıldı. Hemen Sayram'a adamlar ·· d . ' � gon enp çağır. 
dı!ar. Çocuk,  ablasına danıştı. Ablası dedi kı' . B b . · • a amız.ın vasiyyet i vard ı r. Senın meydana çıkma zamanın gelmediğini hel-
li edecek şey, babamızın mabedi içindeki bağlı bir sofradır. 
Eğer onu açmaya kadır olursan, var git. Meydana çıkma za
manın gelmış demek olur». Çocuk bunun üzerine mat-�de git
ti ve sofrayı açtı. Artık meydana çıkma zarnanı gelmiş de
mekti .  Hemen sofrayı alarak Yesi şehrine gelcii. Bütün evliya 
orada hazırdıla�. S°.frasında olan bir tar.c ekme� niyaz gös
terdi,  kabul edıp Fatıha okudular. Bu ekır eği meclistekilere 
taksim etti; hepsine yetti. Evliya.iaıı ve padişahın ümera ve 
askerlerinden orada 99.00C' kişi l . ocır o:muştu. Onlar bu ke
rameti görüace, Hace Ahmed'in büyüklüğünü daha iyi anla
dılU', H:lce Ahmed, •bab:ısının hırkası içinde duasının neticesi
ni bekliyordu. Birdenbire gök yüzünden seller boşandı, her 
yer suya gark oldu. Şeyhlerin seccadeleri dalgalar üzerinde 
yüzmeye başladı. Bunun üzerine bağrışıp niyaz ettiler. Hace 
Ahmed hırkadan başını çıkardı. Hemen fırtına kesilerek gii
neş açıldı. Baktılaı· ki ,  Kara-cuk dağı ortadan kalkmış : Şim
di o dağ yerinde Kara-cuk adlı bir kasaba bulunur ki Ha
ce'nin ekser evladının mesken ve vatanıdır. Bu kerameti gö
ren hükümdar Yesevi, kendi adının kıyamete kadar cihanda 
baki kalmasını te'min için Hace'den niyaz etti. Hoca bu ni· 
yazı kabül eyledi ve dedi ki : •Alemde her kim bizi severse 
senin adınla beraber yad eylesin». İşte bundan dolayı o giin
den beri « Hace Ahmed Yesevi• adı ile anılır oldu. 
{ Fuad Köprülü, İlk Mutasavvıflar, 1966, İkinci baskı ss. 21-24) 

3) OSMAN GAZl'NiN DÜŞÜ VE ŞEYH EDE BALI'NIN 
TA'BİRİ 

Osman Gazi niyaz etdi ve bir lahza ağladı. Uyku galib 
oldı. Yatdı, uyudı. Gördi kim kendüleriin aralarında bir aziz 

şeyh var idi. Haylı kerfırneli :.:fıhir olmış idi. Ve cemi, halkun 
mu'tekadıyid i Adı derviş iJi. Ve illa dervişlük batınındayidi, 
düııyesi ve ni'meti, davarı çoğ idi. Ve sahib-i çerağ ve Alem 



i�i. D�yim rnü�fıfi rh;'ınesi hali  olmazidi .  Ve Osm an Giizi dahı gah gah _gelur ıdı.' Bu azize konuk olur idi .  Osman Gazi kim uyu·d_ı , duşınde �o
_
ı:di ·kim bu azizün koymndan blr ay doğar, g�luı Osman Gazı nın koynına girer. Bu ay kim Osman Gazı nın koynına girdügi dem de göbeğinden bir ağaç biter. Dahı gölgesi alemi dutar. Gölgesinün alhnda dağlar var. Ve heı dağun dibinden sular çıkar. Ve bu çıkan sulardan kimi içer ve k imi bağçalar suvarur ve kimi çeşmeler aıkıdur. Andan uy. hudan uyandı. Siirdi , geldi. Şeyhe haber verdi. Şeyh eydü; : 

« Oğul, Osman! Sana muştuluk olsun kim Hak Ta 'ala sana ve 
nesliine pad işahlı k verdi. Mübarek olsun» der. Ve « Benim kızım Ma lhun senün helalün oldı» der. Ve heman dem n ikah edüb kızını Osman Gazi 'ye verd i . 

NAZIM 

Der oğlum nusrat u fırsat senündür 

Hidayet menzili ni'met senündür 

Sana verildi baht u düşmesün taht 

Ezeli ta ebed devlet senündür 

Senün neslünde alem rahat ola 

Dualar nesliine erden senündür 

Yana çıraklarunuz alem içre 

Döşene sofralar davet senündiir 

İ ki cihanda hayr ilen anılmak 

Neseb ü nesi ilen burhan seniindür 

Cü Hak'dan erdi sana baht u devlet 

�ihan içre olan devran seniinclür 

Süleyman-ı zamanım menba'ısan 

Ki ins ii cinne hem ferman senündür 

Şeyh Ede Bal ı k i m  Osman Gazi'nün düşini ta'bir etili �e 
padişahlığı kendüye ve 

.
neseb ii nesl inç 

�
uş

��
l
�
�

;
·
ı ��:::ra� 

Şeyhün bir müridi var ıdı. Adına Dervış ur 
d' .h  . 1 d 

. d" . •Ay Osman' Sana pa ışa · 
Dede derler id i .  O ervış ey ur ·  . · c- · ey-
i k ' idi  Bize da hı şükrana gerek» dedı. Osman . azı 

ı ven · -
d' h lam sana bir şehır vere-

dür : «Her ne vaktın k i m  pa. ışa 0 . . '
. .  eter Şehirden 

yin •  dedi .  Derviş eydür : « Bıze şu koycugez y . 
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vaz geldük » der. Osman . Gazi kabul _e�di. Derviş eydür : •Bize 
. kagı t  ver ırndı» dedı. Osman Gazı eydür : •Ben kAgıt m bır b d k · t · t · d d'  

· ı 
azarın k.irn en en agı ıs ersın • e ı. Osman Gazi eydür : : t ·de bir kılıcum var. Atamdan ve dedemden kalmışdur. Anı 

ş vereyüm. Ve bır ma.şraba dahı sana vereyüm Bile senün sana b . 
k · 

eJ ünde olsunlar. Ve u mşam sa l�sunlar. V� ger Hak Ta'iila 
i bu hizmete kabul edense benum neseb u neslüm dahı ol 

��cı göreler, kabul ederler, köyüni almayalar. dedi, verdi. 
. di dahı ol kılıc Kumral Dede nesli ehndedür. Osman Gazi 

Şıı;I·şahun neslinden o kılıcı kim gördiler, dervişlere ihsanlar P� . ;er. ve o kılıcun kınını tekrar yenilediler . Al-i Osman'dan �t 1 
kim k i padi şah olsa ol kılıcı ziyaret ederler. Ede Balı �: yigirmi beş yaşadı. Ve. iki avrat aldı : Biri yigitliginde y 

biri pirl iginde. Ve evvelkı hatunınun kızını Osman'a verdi. �e pirliğinde alduğı Tfı.ceddin-i Kürdi kızıyidi. Hayreddin pa
çanak oldı . Bu mena�ıbı Ede B:ılı oğlu Mahmud Paşa'dan 
işitdürn Sultan Murad un b��ası Sultan �ehmed zamanında. 
Ve hem ol Mahmud Paşa yuz yaşından zıyade yaşamış idi. 

( Ahmed Aşıki , Tevarih-i Ai-1 Osman) 

4) HACI BEKTAŞ, TAPDUK EMRE VE YUNUS 

Hacı Bektaş'ın şöhreti her yana yayıldı , her taraftan mü· 
id muhib gelmeye başladı. Semalar, safalar sürülüyordu, 

:e�lisler kuruluyordu. Yoksullar geHyorlar, zengin oluyorlar, 
murad almak dileyenler, başvuruyorlar, muradlarına eriyor
lardı. 

Sivrihisar'ın güneyinde Sangök derler, bir köy vardı . O 

k" de doğmuş Yunus Emre adlı biri vardı. Bu erin mezarı 
d�

y
gene doğduğu yere yakındır. Yunus, eki�cilikle ge�ni.r, yok· 

1 bir adamdı . Bir yıl kıtlık olmuştu , ekın bıtmemıştı. Hacı 
�uektaş'ın vasfını o da duymuştu. Gideyim, biraz b'.� �e� iste

yeyim dedi. Bir öküze alıç yükledi, va�a .vara Ka.raoyuk e gel

di, Hünkar'a : •Yoksul bir adamım ekınım�en bır ş� alama
dım, yemişimi alın, karşılığını lütfed in ehlımle, a�•alım�e �ş: 
kızına yiyeyim • dedi. Hünkar emretti, alıcı yedıler bır .�kı 
gün sonra Yunus, memleketine dönmeyi kararlaştır.dı. Hun
kar, bir derviş gönderdi, sorun dedi , buğday mı verelun, nefes 
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mi? Yunus'a sordular, ben nefesi ne yapayım, bana buğday 
gerek dedi. Hünkar'a bildirdiler. Buyurdu ki : Her alıcın çe
kirdeği başına on nefes verelim Yunus'a, bunu söylediler, eh
lim var, •ayalim var, bana buğday gerek dedi. Bunun üzerine 
öküzüne buğday yüklediler, yola düştü. Fakat köyün aşağısı
na gelince hamamın öte yanmdaki yokuşu çıkar çıkmaz ne 
olmayacak iş ettim ben dedi, vilayet erine vardım, bana nasip 
sundu, her ·alıcın çekirdeği başına on nefes verdi, kabul et
medim. Verilen buğday b i rkaç gün yenir, biter. Bu yüzden 
o nasiplerden mahrum kaldım. Döneyim, tekrar varayım, bel
ki gene himmet eder. Bu fikirle dönüp tekrar tekkeye geldi. 
Buğdayı inilirdi, erenler dedi, bana himmet ettiği nasibi ver
sin, buğday gerekmez bana. 

Halifeler, gidip Hünkar'a bildirdiler. Hünkar, o iş, bun
dan böyle olmaz, o kilidin analıtarını Tapduk Emre'ye sun
duk. Ona gitsin, nasiblııi ondan alsın dedi. Halifeler, Hün
kar'ın selamını söyledi , olanı biteni anlattılar. Tapduk selfunı 
aldı, safa geldin, kademler getirdin, halin bize malum oldu, 
hizmet et, emek ver, nasibini al dedi. 

Yunus, Tapduk Emre'nin tekkesine odun çeker, arkasıyla 
getirirdi. Yaş ağaç kesmez, eğri odun getirmezdi. Kırk yıl 
hizmet etti.  Günün birinde Tapduk Emre'ye bir neşe geldi, 
hallendi. Meclisinde YCınus-ı GCıyende adlı bir şair vardı, ona, 
söyle dedi. O, mırın kırın etti ,  söylemedi.  Bu sefer Tapduk, 
Yunus Emre'ye döndü. Hünkar'ın nefesi yerine geldi, vakti 
tamam oldu, o hazinen i n  kilidini açtık, nasibini verdik, hadi 
söyle dedi. Hemen Yunus Emre'nin gözünden perde ·kalktı, 
söylemeye başladı. Söylediği nefesler, büyük bir divan oldu. 

(Vlliyebıame' den) 

5) GÜVENÇ ABDAL 

Hünkar'ın hizmetinde Güvenç Abdal adlı bir derviş var· 
dı,  er terbiyesi görmüş bir zattı. Bir  gün, erenler şahı dedi, 
gönlümde bir sorum var, izin verirseniz söyleyeyim. �ün�ar, 
söyle buyurdu. Güvenç, acaba dedi, şeyh kimdir, muhıb kım· 
dir, aşık k im? Bize h'.itfedip bildirseniz. HünkAr, hemen, 
Güvenç dedi, yerinden halk, tez git, bir sarraftan bin altın 
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ezrimiz var, al gel dedi. Güvenç Abdal ,  sarraf kimdir, hanoi �ehirdedir demeden hemen b�lini bağladı, Hünkar'ın elini ö;. 
tü ,  yola revan oldu. 

Gide-gide vardı, bir şehre yetişti. Gördü ki pek büyük 
bir şehir. Kendi kendisine bizim ülkede böyle büyük bir şe
hir yoktu , acaba bu şehir, �angi şehir dedi. Kal'anın içi adam
larla doluydu . Gezerken bır adama, kardaş dedi, bu il , hangi 
il, bu şehir hangi şehir? .o adam dedi ki : :Durası Hindistan 
" !kesi, bu şehre de Dellı (Delhı?) derler. Güvenç bu sözü �uyunca şaşırdı, kendi kendine, Rı'.ım ülkesi nerde, Hindistan 
nerde dedi. 

şehrin içinde yürümeye başladı. Sokak-sokak gezerken 
pazara ulaştı, o yana, bu yana bakınıp giderken gördü ki, 
karşıda bir sarraf oturmada. Sarraf da bunu görünce hemen 
kalktı . Beri gel derviş diye elini salladı. Derviş, dükkana 
girdi, selam ver�i .  Sarraf,

. 
Gü��ç'e , 

.
hang'. ilde�sin d

.
edi. G'.'.· 

venç, Rum ülkesınden dedı. Kimın hızmetındesın deyınce Gu
venç, Sultan Hacı Bektaş Hünkar'ın hizmetindeyim, bir gün 
ban�. bir sarrafın bize bin altın nezri var, al gel buyurdu, üç 
gün oluyoı·, bu şehre geldim dedi. 

Sarraf Hünkar'ııı adını duyunca hemen dükkanını kapadı. 
Güvenç Abdal'ı aldı, evine geldi. Ağırladı, oturttu. Üç gün çe· 
şit\i yemekler verdi. Sonra derviş dedi, nezri olan sarraf be
nim. Hindistan denizinde bir vakitler ticarete giderken bir 
yavuz muhalif yel çıktı, az kaldı, gemimiz b�tacaktı. Hem�n 
vilavc t erenlerini çağırdım, beni kurta;·ın, bın altın nezrım 
ols�n dedim . O anda erenler yetişti, gemiyi mübarek eliyle 
tuttu ,  kıyıya çıkardı. Adını sordum. Adım Hünkr.r Hac: Be!<
taş'tır, Rum ülkesindeyim d,�di. Ru:n üikesinl! nezrimizi n��ıl 
ulaştıracağız dedim, ben birisini yollarım buy

.
u�du. �en, � gon

dereceğin adam ne şekilde dedim, senin şeklını tarif et�ı. İşt'.: 
seni dükkanda gördüm, elimle çağırdım, hamdolsun �ı, hata 
etmemişim. Bu bin altını al, erenlere götür, sonra bııı altın 
daha saydı, bu da dedi, erenlerin hizmetinde bulunanlara, 
onlara ver, yesinler, içsinler. Bin altın daha saydı, yanımızdan 
hoş gitme dedi,  bu bin altını da sen harca. 

Güvenç Abdal, o üç bin altını bir kese içine koyup kot 
nuna saldı . Sarrafla vedalaşıp gene yola revan oldu. Şehır 
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içinde giderken bir çardak gördü. Bir de baktı ki çardağın penceresinde, gün yüzlü bir güzel kız bakmada. Kızı görür g örmez bin canla aşık oldu. Sabru kararı kalmadı, aklı başından gitt i .  Pencereye gözünü clikti,  tam üç gün, üç gece öylece kaldı. Kız, deIYişin halini görünce şaşırdı. halk görürse kötüye yorar dedi, halayığını çağırdı, hali anlattı, git  dedi, öğüt Ver de çeksin-gitsin hurdan. Kız, bir tacirin kızıyclı, babası ticarete gi tmişti . Halayık , gidip derviş decli, u mduğun, eline geçmez senin, vazgeç bu olmaz sevdadan. Bu kız, ulu bir tacirin kızıdır. Kullan, adamları duyarsa başına iş açarlar. Öyle bir avı elde etmek isteyenin bol altını olmalı. Güvenç Abdal, 
halayığın sözlerini işitince alınma, n'oldu ki dedi, üç bin altını, 
keses iyle koynundan çıkanp halayığa göstercli. Halayık hunu göıiince koştu, kıza gelcli, bu derviş decli, tekin adam değil, 
koynundan üç bin altınlık bir kese çıkanp gösterdi. Hasılı 
kelam , altına tamah ettiler, bir yolunu bulup dervişi içeriye 
aldılar. Güvenç Abdal, keseyi çıkanp sevgilisinin önüne koy
du. Tam şeytan yoluna gideceklerdi k i ,  Güvenç sevgilisinin 
ayak ucuna o_tururken bir de baktılar, duvar yarıldı, bir el 
çıktı, Güvenç'i, göğsünden bir kaktı, yere yıktı, aklını ba�ın
dan aldı. Kız, bu hali görünce kalktı, oturdu. Güvenç'in aklı 
başına gelince bu ne hfıl diye sordu. Güvenç Abdal, Şeyhimiz 
Hacı Bektaş Hünkfır'ın vilayetinden oldu dedi, böylece beni 
l:nı kötü iş ten kurtardı. Bunun üzerine, Rfım ülkesinden nasıl 
çıkuğıru, oraya nası l  geldiğini , hasılı o ana kadar başından 
geçenleri b ir-b ir an lattı . . 

Kız, bu kerameti gözüyle görünce erenlere aşık oldu, 
ziyaretine vannak istedi. Üç bin altını aldı lar, beraberce a�
şam saatinde yola çıktılar. Gece yarısı, yürüdüler, ıssız bır 
yerde yattılar. Uyanınca baktılar ki sabah olmuş. �ma bulun· 
duldan yer, yattıkları yer değil.  kekikli, tavşanlı bır yer. Ara
fat dağınm yanındaki K.ızılcaöz' den gelen yolun .. �'.11:1

.
ındal.�r. 

Kalkıp yola düştüler, Halifeler, karşı ç
.
ıktı lar , . g��ş�p :��: 

kar'a götürdüler. Güvenç Abdal erenlerın ellerını opup Y 
l 

. . 
·· rdu·· Başından geçeni bir-bir anlattı. ::ırına yuz su . 

H 
.. k '.  Güvenç Abdal dedi, bu işlerdeki hikmeti �ildin un ar, 

d d" H "" k. en bızden . , Güvenç buyurun erenler şahı e ı. un ar .. s •
. mı .

h k" dir mürid kim· muhib kimdir, aşık kını dıye sor· sev ım • • .
. ·d d k" senin yap· ��ş tun , biz de sana cevap verdik. Murı o ur ı, 

338 

1 v :ıpa r . Biz seni hizmete gönderdik, nereye gideceğim , ı ıgın , · d d 1 d"" . .  Muh"b kimi göreceğıın . 
e
d
me. e

d
n y

h
o �

k 
u

l
ştun . ı liği sarraf gös-·d · Bir kerecık enız e �ıa o ayazdı, erenler diye çağırdı ıeı ı . · d k  · d d · · · : altın nezrettı, \ ar ı • un a ına yetıştık, gemısini kurtar-�;�, adımızı, yerimizi sord.u , haber v�rdik, .seni yolladık. şöy

le-böyle demeden n_ezrırnızı s":'1a . teslım
_ 

ettı. Şeyhliği biz yap
t ık : seni ko_layca. goturup getırdık, s�nı o .yüz karasından da 
kurwrd ı k .  Aşıklıgıysa o k� yaptı, bır vılay':t görmekle �ık 

ldu bize ;  buraya gelmedikçe karar etmedi. Sonra emretti, 0 k ' Güvenç Abd<>l 'a nikahladılar. Düğün-dernek oldu mu-0 ızı · 

rad alıp murad verdiler. 

( Vllayetniime'den) 

6) KAYGUSUZ ABDAL VE MISIR PADİŞAIU 

• . . .  Çünkim M ısır padişahı diyarına geldiler, ol vilayetin 
k yfiyyet-i halinden haber sorup bildiler kim Mısır padişa-
! e ın bir aözi a'mad ır. Baba Kaygusuz hemen bir gözine pen-1111 t::ı 

•• • • • • be (pamuk) kodı. Y�n.ında olan yoldaşlan _anı oyl� gorup
. 

ol 
kırk kişi dahi her bın oyle kıldılar. Azm ıdup Dıı_:ıya� nam 
ka>ab�dan gemi lere b inüp Nil deryasında Bulak nam ıskele
'"" celdiler. Gem i lerden taşre çıkdılar. Kaygusuz Baba Sultan 
bir ""merkebe süvar olup yanında yoldaşları kırk nefer abdal 
her b i ri tennfıre p uş uryan pabürehne dayak omuzlarına alup 
ıurna katarı düzildiler. Cümlesinin birer gözlerinde penbe ya
pışılu Mısır şehrine kal'a yalın tutup gittiler. hep görenler 

taaccüp itdiler. 

Meğer kim ol vak it bir Hacib Mısır'd�. ç�up. Bul� nam 
iskeleye doğrı azm idüp gel irken yol�. g�rdı kim bır alay 
adam turna katarı olmuşlar ve her hırı bırer �ayağı o'.°U.7.· 
larına alnllşlar, cümlesi pabürehne kal'a-i Mısr a a�m ıdt

.
ıp 

"elürler. Ol Hacib bunları gördL Ciimlesinin hep birer goz· 
lerine penbe bağlu , taaccüp ve teferrüç eyledi. . Ol yol.un

. �e: 
narından bunların cümlesi anın önünden geçdıler. Hıçbırısı 
anın vüzine bakmadılar ve bir selam virmediler. Hema n. her 

· 

. .. · d"l  T. kim bunlann cumle-biri kendi alemınde geçup gıt ı er. a 
. 

. • ·· dil r bir merkebe bınm:ş, sinden sonra Baba Kaygusuz ı gor e • . di Ol ol dah i bir gözine penbe yapıştırmış, geldı . Selam ver · 
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Hacib aleyke alup eytdi : Lütf u ihsan ile sana bir sualim 
var, bana cevap vir, müşkilim halleyle, gel. Baba Kaygusuz 
eytdi : Buyur benim oğlum müşkilin sual eyle, aklımız irerse 
sana cevap virelim. Ol hacib eytdi : Ne diyardan gelirsünüz. 
Baba Kaygusuz eytdi : Teke vilayetinden, Abdal Musa asita
nesinden. Yine ol hacib eytdi : Pes ma'lum kırk nefer kimesne 
filcümle sana tabidir, bu yol kenannda durdum, bunların 
cümlesi hep benim öı1gimden geçdi. Hiçbirisi selam virmedi. 
Sebep nedir? Baba Kaygusuz eytdi : Bizim mil.beynimizde bir 
kaide vardır. Adetimiz budur ki biz selamı nevbet ( nöbet) ile 
viririz. Anların cümlesi nevbetlerin savdılar. Nevbet bugün 
beniP1dir, anunçün sanga selam virmediler. Biz selfun virdik. 
Yine ol hfıcib eytdi : Bir müşkilim daha kaldı, lütf eyle banga 
anillg dahi ma'nasın beyan eyle. Kaygusuz Baba eytdi : Nedir 
müşkil in söyle. Hfıcib eytdi : ,Bu denlü a'maları kande cem'ey
ledin. Hep bir gözleri penbe yabıştırmışlar ve hem sen dahi 
bir gözine penbe koymuşsun, sebep nedir, bu diyara ne içün 
geldiniz? Kaygusuz Baba sultan eytdi : Bizim bu diyara gel· 
mekten muradımız Hac etmek ve Kii'bctullah tarafına gitmek 
ve bu diyar-ı Mısır ki Yusuf Peygamber tahtıdır, ziyaret idüp 
b i r  miktar teferrüç i tmek niyyet eyledik. Gözlerimize anınçCn 
koduk ki zfıhir gözimiz yumup batın gözimiz açmışızdır. Ci.mılc 
dünyanın metaından geçüp aşk ve muhabbe: :�rbetin dost 
d inden içmişüz. Çünkinı ol Hfıcib bu haberlc:rin künhüne irdi. 
Filhal gerü dönüp M:sır padişahının huzı.:rına geldi. Padişah 
:ını hizn�;!t� göndermiş idi .  Ne tiz geldin O.:eyu ,haber sordı. 
Ol hf,;:ib ey tdi : Sultanım bir kimseye rast geldim. Yanında 
kl l'k nefer adam var. Cümle hep birer gözlerine penbe bağla· 
:nışlar. Sual eyledim. Teke sancağından Abdal Musa Sultan 
dergahından gelüriz deyü cevab virdiler. Padişah ve vezirler 
bu haberi iş i tdiler. Teaccüp itdiler. Birbirlerine bakup eytdi

ler : Ol kişi  ziyade akıl ve ariftir yahud gayetle nadan ve 

cahi ld ir. İmtihan itmek gerekdir, bize anın keyfiyyet-i hali 

ma'lum ola. Filvaki ol kiş i  bir akıl ve dana olursa izzet kıla

l ım ve eğeı· cfılıil oiursa hakkından gelel im. Ve anda hazır 

olanların her b iri dürlü kelam söylediler. Vezir eytdi : Su!· 

tanım biz ol ki mesneyi şöyle imtihan ideriz ki anga bir kimes

nc gönderirsiniz. Anı bunda davet iderler. Gelüp cümle otur

duklarında gerek dir ·k i  evvelüha selam, evsatuhiı kelam, 

alııriha taam muktezasınca, müsfıfi rlerd ir  gelüp evvel selam 
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virdiklerinde çeşnigirler t�a'.11�ar getürsünler, ama kırk c!Ane 
kaşık yan�u:sunlar. Her bırırun sahlan üçer kanşdan ziyade 
ola. Her bırı ol kaşık

.
lan yukaru 

.
başından tutup tenavül ide.. 

!er. Eğer anla.
r

. 
o! taamı �er�er ıse şükrin dilerse ariflerdir. 

Anların her bırı akıl ve kamıllerdir. Dahi ma'lum olur. Eğ 
ol kaşık ile yiyemezler ise şöyle hayran olup birbirlerine b

e� 
kışup kalmışlarsa cümlesi cahillerdir, songra nice bilürse� 
öyle idesin. 

Pes ol vezirin bu sözini ma'kul göıiip Mısır padişahı an
lan dav�t . 

i t�ek içlin
. 

adam!ar gitdiler ve kırk dane kaşık 
dahi tedarık ıtdıler. Fılhal hazır oldı. Her bir kaşık sabı en
dazeden uzun idi .  01 �avet itmeye giden kimesneler geldiler. 
Kaygusuz Baba Sultan ı buldılar. Selam virdiler. Sizi padişah 
da'vet eyledi, buyurun gidelim, didiler. Baba Kaygusuz eytdi : 
N'ola, da'vete icabet lazımdır. Varalım, ol padişahın mübarek 
cemalin görelim, hakipayına yüz sürelim. anında olan yol
daşları ile padişahın sarayına vardılar. İleri girdiler. Taht 
üzerinde oturur sultanı gördiler. Kaddi hamide kılup (boy 
eğerek) selam virdiler. Padişah bunları göıicek izzetle aleyke 
alup hoş geldiniz, safa geldiniz, kademler getürdiniz deyüp 
mukabelesinde yer gösterdi. Her biri geçdiler, adabile otur
dılar. Padjşah buyurdı. Çeşnigirler taam getirdiler. Meydana 
sımat döşediler. Ol kırk dane sabı uzun kaşıkları koydular. 
Meğer kim ol vakit padis�hın sarayında ulema ve suleha ve 
ibad ve zühhi\d, bunlardan ma'da Mısır beglerinden nice beğ
ler dahi hazır olmışlardı. Niceler dahi bu ahvale vakıf olup 
imtihan tarikiyle teferrüc itmek içtin gelmişlerdi. Pes lazım 
oldu ki ol sımat üzerine ol ulema ve suleha varup emir ve 

geda ve fukara tenavil ( tenavül) ideler. Ol kaşıklan göıiip 

teaccüp eylediler. Çünkim ellerine aldılar, yukai l başından 

tutup doldurdular. Ağızlarına iletmeye kast idicek, kulakla

rına doğru giderdi. Bir çare bulup yiyemediler. Ulema (alim

ler) ve suleha ( dindar kimseler) ve ıımera (emirler) ol simat 

(sofra, örtü) üzerinde'! kal� . ..ıp Baba Kaygusuz yoldaşlarıyla 

oturdılar. Ol k1rk kişinin yigirmisi bir tarafa ve yigirmisi bir 

tarab hrşu karşu birbirlerine mukabil oturdılar. Ol kaşık

ları ellerine aldılar. Başından tutup doldurdular, Kaygusuz 

Baba hemen karşısında olan yoldaşına balın dolusu gibi su· 
nuvirdi. Ol dahi elindeki kaşığı Kaygusuz Baba'nın ağzına 
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virdi. Anı gördiler baki yoldaşlar dahi öyle ildiler. Bu ncv'ilc 
ol taam cümle yidiler. Padişah ile vezir bakışup bunları gör. 
diler. Ve ba'dehu sımat götürüldi. Şeker.şerbetler içildi. Dahi 
söz açıldı. Padişah Kaygusuz Baba'nın keyfiyyet-i halinden 
sual idüp gözlerinize penbe niçun koydınız. Kaygusuz Baba 
eytdi : Sultanım, bizim adetimiz oldur ki hangı beldeye var. 
dıkda ol vilayetin pCıdişahına muti' oluruz. Ve herhangi dı. 
raht-ı münteha sayesinde karar kıldıksa anga hayır dua ide. 
riz. Halen sizin taht-ı hükfımetinizde gelüp size tabi oluruz. 
Saye-i devletinizde birkaç gün Yusuf Peygamber tahtını zj. 

yaret eylemek muradımız idi .  Siz bu dünyaya bir gözle bakup 
biz iki gözle bakmak reva değildir. Biz dahı bir gözle bakavız 
ki tabiinden olavuz. Çünkim Mısır padişahı Kaygusuz Ba· 
ba'nın bu sözlerin işidüp göngline bu hakikatlu cevabın eseri 
tesir etdi. Bu söz gayetle hoş geldi. Eytdi : Şeyh takdir-i Hü. 
da ezel lem-yezel böyle yazmış; her ne ki Hak'dan geldi, hoş 
geldi. Gözlerinizden penbeyi kaldırın, bu Yusuf Peygamber 
tahtını iki  göz ile ziyaret idin. Andan Sultan Kaygusuz Baba, 
bir dua eyleyel im, siz de amin deyiniz. Ola ki Hak Sübhanehu 
ve Teala katında duamız müstecab ola. Ellerimizi yüzlerimize 
sürelim, gözlerimizden penbeyi kaldıralım Hak Teala Hazret· 
leri'nin kudretini müşahede kılalım. Ol saat Kaygusuz Baba 
Sultan i k i  ellerin semaya kaldırup dua kılup Resfılullah Teala 
ve Sellem hazretlerine ve evladlanne Şefi' götürdi. Hak Tealiı 
Hazretine münacat eyledi. Padişah dahi vezirile dest-i duaya 
el kaldırup amin didiler. Ve bu duada hazır olan ulema ve 
suleha ve ibad ve zühhad ve emir ü geda her kim var ise 
amin deyüp Sultan Kaygusuz Baba ol kırk nefer dervişan ile 
duayi tamam idüp «Slıre-i seb'u'l mesani ve ümmü'l Kur'an 
okuyup veleddallin, amin deyüp ellerin yüzüne sürdiler. Ol 
saat Hak Teala'nın avn-i inayetile ve evliyanın velayetiyle pa
dişahın dahi ol a'ma gözleri açılup n'.ışen oldı ve dünyayı gör· 
di .  Göngline ilhiım-ı Rabbani varid olup bildi kim Kaygusuz 
Bab:ı Sultan keramet sahibi ehlullahdırn. 

(Kaygusuz Abdal , MenSkıbname'den) 
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7) BAYAZİD Cı\Mii 

Sultan İkinci Bayazid, bir gün lstanbul'u gezmeye çıkar 
bakar ki ,  halk deniz kenanna yayılmış, kimi ağ, kimi oltavla 
balık avlar. Yanındaki Bostancıbaşı'ya sorar : 

· 

_ Bunların ellerindeki nedir, deryaya bırakırlar? . .  

Bostancıbaşı cevap verir : 

_ Balık ağlarıdır Hünkanm. 

_ Çok balık çıkar mı? 

_ Baht işidir, Devletlim. 

_ Bir de benim bahtıma bırakın, bakalım ne çıkar? 

Hemen ağlar gerilir, denize atılır. Bir süre sonra çeker-

ler, bir de ne görsünler? Ağlar arasında nur topu gibi bir de
niz kızı var. Denizden çıkanp, Sultan'ın huzuruna getirirler. 

Sultan : 

_ Söyle bakalım bahtım. Sen nesin? 

Cevap yok. Sultan emreder : 

_ Götürün, çarşı pazar gezdirin. Bakın ki ne yapar? Ba
na haber getirin. 

Bugünkü Bayazid Camil'nin bulundu[','ll yerdeki pazarı 
gezdirirler. Deniz kızı okka okka soğan sat�� bir satıcı görür, 
güler. Sarmısak satan birini görür, güler. Gaıbten haber veren 
falcıyı görür, yine güler. Padişah'a duyururlar. 

- Bahtınız deniz kızı, pazarda üç defa güldü derler. Sul· 
tan, kızı tekrar huzuruna getirtir. Neden güldüğünü sorar. Kız, 
bu sefer konuşmaya başlar : 

- Soğancıya güldüm, çünkü insanlara zararlı olan şeyi 

okkayla satar sarımsakçıya güldüm, çünkü faydalı nesne�ı 

t�neyle satar.
' 
Ama falcıya çok güldüm. Zira oturduğu yenn 

altında üç küp altın gömülüdür, onu bilmez, halkı aldatır, 

giiibten haber verdiğini söyler. 
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8) KAN PÜDEY* 

( Kara Atlı Han) Kara Attu Kan onun babası 
Kara ormanlık dağ, onun kalesi imiş; 
Kayalık denizden susuzluğunu giderirmiş. 
Kara Atlı Han'ın oğlu yokmuş 
Kara Atlı Han atına binip malının (hayvanlarının ) yanına 

Ağlanıış, c.ı;,ıaı.ıış. 
«Oğlum yok, kızım yok, 
Sözümü söyleyecek kardeşim yok, 
Soyumu devam ettirecek oğlum yok» demiş. 
İhtiyar, atla gerl dönerken, 
Bir küçük kuş bir ağaca konmuş, 
İhtiyara demiş ki : 
« İhtiyar ağlama! 
Buradan geri dönünce, 
Bir oğlun olacak! 
Göğsü altmd .. n, 
Sırtı gümüı;ten olacak!• demiş. 
Kara Atlı Han geri dönünce, 
Bir oğlu olmuş, 
Göğsü altından olmuş, 
Sırtı gümüşten 
Kara Atlı Han'ın çadırına, 

gitmiş 

Savaşarak ( Kara Kula Bahadır) Kara Kula Mattır gelmiş. 

(*) W. Radloffun Alı ay Türkleri arasında tesbit ettiği bu .. m�:in 
.. 
o�. 

Sadeddin Buluç tarafından aslına sadık kalınarak bugünku Tur · 
çeye nakledilmiştir. 
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J{ara Atlı Han 

.Ben ihtiyarladım• dem1f. 

Ağlamış, ağlamış. 

oğlunu omuzuna alıp, 

( J{uşun konduğu) kayın ağacının altına gltmlf. 
Kayın ağacırun dibine oğlunu koym"'. 

.!(ara Kula Bahadır öldürmeden önce, 
Kendi kendine yerde ölsün!• demiş. 
J{ara Kula Bahadır gelmiş, 

!(ara Atlı Han1a savaşmış, 

ıcara Atlı Han'ı öldürmüş, 

Kara Atlı Han'ın karısını, 
Bir kara ineğe bindirip, kuvvetlice bağlaınq. 
Bütün malı torbalara doldurmuş, 

Ak malı ( hayvan) tutup sürmüş, 

Kara Kula'nın çadınna sürmüş. 

Kara Kula Bahadır sürmüş, 

Gökle yerin birleştiği yere gitmiş, 
Üç yeleli, 
üç yaşında, beyaz mavi bir kısrak kaçmı,, 
Kara Kula Bahadır kovalamış, 
Kılıçla vurmuş. 
Beyaz mavi kısrak, göğe doğru yükselmiş. 
Kara Kula Bahadır bunu görmüş, 
Kara Kula Bahadır 
Yedi kurduna demiş ki : 
cffaydl! yakalayın bu kısrağı! 
Bu mavi kısrağı yiyin!• demiş. 
Kara Kula Bahadır geri dönmüş. 
İhtiyar kadın' adadan kaçmış, 
İhtiyar kadın tek başına, 
Kara Atlı Han'ın çadınna kaçmış. 
Yukan baknuş, 

(1) Kara Atlı Hanın karısı. 

345 



Aşağı bakmış, 
Orada canlı hiçbir şey yokmuş, • • L  < • ,ı .. :. ;; ,, 
Güneşin doğduğu tarafa tırısa gltmlş, ' "  · • • n ' . c  . . ,  .. , ,ıı 
Güneşin battığı tarafa tırısa gitmiş, ,, ' · " .• ? , .  1 : ). 
Orada canlı bir şey yokmuş. """' ' "  " .... , u.ı  .• :!J.U 
Öğle sonu tınstı1· gitmlŞ',· ( ı �rı. nuw · �·i ı ı ı· .� \ � '�11t11;.,_ ;' , · ı  ·� ı 
Bir çocuk ağlayıp duruyormuş . ., . . .  , · .,.. !. · ,, ; . " . .  ı .: .. ·.'f 
(Çocuk ) Kara Atlı Han'ın · ioğJu . imiş, ' "  .. Gı .. J .. ı � I"  ' ... , 
Beşikte yatıyormuş. ·"'"'·'i; · "- · ' ··"·· " ·  .ırı l tı l f .• ,; ,::,, , ., •i 
ihtiyar kadın bu çocuğu almış; . ç .• ' ' "'d ı ı ' ·ı,dı. f.. .,,,.,.J " il  
İhtiyar kadın onu alıp geri dönmüş';"""" ''• 2 :;[' , . �(< ı .  ''· :c·ı:;.ıJ: 
Bir adaya yukarı bağırmış : «Hey! ,,;�ıi· r(ı;•:,h:ı .1'·ui.; ·i l  ; t  .. :�. � nA 
Bir adaya aşağı bağırmış : «Hey! »  , : r:.ı'" '�,ı "' "·"') d > ;, . 1; 
İki yüz tavşan öldUırttiü$: �ı:J( i ı  'h.:-1tnl .. :.p ,Hıuı ... t '.1:::� ·.!nr • .":F1t ''Hd 

.�i.•U1 H.!i:�i •Jh ı ; ·i r fJı: r: ·h:i ı!ı� !fl r::ıt j(J İki yüz tavşan öldürmüş, 
O çocuğu beslemJş. , ;; : ı ,,.·011.' '-J i l .)!!1 l 'Hi'. Y,t: • �  ı ı!rrn Al-. 
Yedi mavi kısrakla mavi ineli.:j;rn.ı� G• ı :. . � ı ı. -, q.u' s.{ı_r)! :, h.>}l 

1 ;ı;J� '{� •• � ·1 ıb ·;��:ı.tf ! I·ı.:·i ti..'U�..IJ .. İhtiyar kadının yanına ge miş, . ' · · , . . , . . . dı : o ın :;.-1 ·1v l:::SL�!:i'.:; •d un-:ı·�� �f UtJ Yedi kurt gelmiş, " '·' ·· 
.• ; , ·") . d ıt.J� -! Yedi kurt gelip ulumuş : . , . f • 1 'i - İ'l.Gü\' X'>'r'.':K� \"hH.'ç!L'i ;-ı1J «Senin bi .. icik çocu��i6'& 'yiyeİ;in" mi. 11;- �  1 11.f»l•.11\n! -ıı1:tı..ıf;;H r, : ._::;..! • •  .-wll Senin bir ineğini yiyelim mJ ?» 

.y .Jdi"l.11 / f:i !.(>ıfı .. ' Yedi kurt böyle ulumuş. 
, . . . . ·J ? ,,, ;--, , ) iJ : ın ı.ı n!' }�,l�J ( ıı ttuı.>l r·ıı.:. n ,. , �.;� Yalnız (olan ) ihtiyar Kafün demış ki · f , . . .:r ii '"t.!fı rlfJ'g 'JfHJO 'I.� ''' f.tı,ti � I U. ıı J:l1 j.,, «Biricik çocuğumu vermem, ' 

·u 1filİlloH d1f)t c ;�)1 
Bir ineğimi yiyin!»  

. i>l 7-lnı:ıh urıu'nuı! ih�  < 
Yedi kurt yine gelmiş, '>,�•: ı.:ul uô , ,, .1 � •1, !ı.. c ' ih (ı'H 
Yedi kurt yine uluınuş : �ir<•'.>1ı , 'ı;! f ıY. ı,!l ·ı1.ıJ ivhH1 di 
«Senin biricik çocuğunu yiy_�\\m,N.�? 1 ,  ı:ı ·ı ı i,ı;ıl f,<! ı.iu.li ıııts .'l 
Senin bir ineğini yiyelim ml?»,.)wı ;ı,.ıl ııı;bı.hı; · ı ı ıbı:>I W'(İl•H 
Yedi kurt böyle ulumuş. ,wu: ı:;ıl .hı rnbHıl ·uı•ti•ıl! 
Yalnız ( olan ) ihtiyar kadın . ��n��y,ıJcirımbv, m'rrnl l  ılıA ,,1ı;:ı 
«Biricik çocuı;'1.UJ1u vermem» .?ım ıiı.d nd rı f 
Bir ineğimi yiyin!» 
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Yedi gün sonra 
Yedi kul"t yine gellp ulumuş, olq'ırl H, f 
Cadırdaki çocuk : 

;Ay, ihtiyar! Bu nedir?. demiş. •\ı�l� 1!t ı.E ; *r•• •i 
tf ·� �, ' ( Annesi ağlamış, demiş ki : • •ııı.-.u\'. .ı 1 � , 

- .. A "' lln 1 (1J "'" ' lr.b•ı ' • ' İl  .Yedi kurt gelmiş». .ı;mıı,hıl m • .ıl• tı" � • :.,·ı .Ne için gelmiş?•  ( diye) çocuk sormuş , _ . ' · ' , ?ınl.S' 'll!: fl{,b ·ı'.f .senin biricik oğlunu yiyelim ıqi?ıı�Yı4!1isX. ıt�r.lel?��
· �th . ıı  

Senin bir ineğini yiyelim mi? diyere��.,.. � ,, l ,  ıl. 
Gelmişler• demiş ihtiyar kadın. ' '  Q; ·� ·'lı,_ �ti''{ 1 <ı 3ı"rr7 l; �tli 

Çocuk annesine demiş ki : 
«Yüksek dağa çık ! 

•?tnınl•··r t�rt{/f 
ab�.r,rl ı.tlılınh i; .. ,. .. 
<''[M•I ( ı!d ) o-;J!Mb ( lıt l Bey uykusu uyu! 

Kara dağa çık! 
�ie:ıı· Jiill'C 1'ilii 1!d tı�!.rtl•h3Ô rr>.n! 

Han uykusu uyu ! »  demiş. 
·Yedi kurda de ki :  
Yedi gün sonra gelln! 
Biricik çocuğumu veririm, 
Annesi kurtlara demiş ki : 
•Yedi gün sonra gelirseniz, 
Biricik çocuğumu veririm». 
Bu çocuk, 

.dnı 'jJ9b ;;;LT.��·• ' 

.�L iİl! ('!� � :n�{ tİtud;f-.,(! 
de!» demiş,ııın'ittıl il' Uo.�1> ( l ır 

,qlırl ıııi,11.lı ılıll"..ı; •l •ıq 
qıruı!ıı...'( s;�ı;b · ılncmıtı ·ıi:l 

,eıırmv·ı:{ts ·ı 
.fUl'll'lt>'{fi,l!tlı ��;;g ı.nnıı·mn. 

qnıı'I g'{f.� . ıfıırılıbU Demir beşiğini kırmış, 
Ayağa kalkmış; 
Seksen kulplu 

,\!ilmi!! HiUl!nU(I � !'.1!116 1 .:,;H) 
�l'!.'illld inP�\tYİl-c ilm�'l".ılrf n�f;rı;·lı fn 

Demir kazanı 1Jıremlö ıu:· uıH 
Parçalamış, (Ayağının altmdn , t zmlş, �um!ıı<f ı!ru;;ı ha 
Seksen ağızlı . mııılı'1 11� iırwl ( ��d ) ıılını11fo rfırı• ;f 
(Bir) bakır ok yapmış, ,'1m?sı! iı� hsı..ıl bls amlA 
Altı kulplu ,\\lı:ıti ııllııw Ult<!l nıntw'ı'.ıın ıı�Hrı9b ll'l 
Kara demir kazam , /imlil ıııı·!'{sd r!'ıllr«>b lH 
Parçalamış, ezmiş, ,.-.t1nl:ıı qırl'. t n�msmr.I iııiıfy9(J' 
Altı ağızlı .,lımnöb h$g qılıı .�ımlJb lnMı�O 
Kara pulat (bir)  kılıç yapmış, ,�mqıııc �ılı! � 8 
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Yedi kulplu 
Kara demir bam 
Parçal111111f, ezmlf, 
Yedi alJzlı 
Kara pulat (bir) nmrak )'apllllf 
Delikanb dıfU1 fvl111111f, 
Altı dat gemdf, 
Altı dat keçlllnln boymaunu 
Bükerek bir yay yapmaf. 
Klrtfl yolı:mut, 
•Büyük dadzln .,........ 
(Fil) denllea (bir) ... ..... 
Onun clerbbıden bir ldrlt yapaymal• 
Demlf dellbnh 
Bir bıçak 
Alınıf. 
Dellkanh cladlıe yakan .... 
Fil ( 'I) denllaa m,... 
Bir ormımhk dala bllp, 
Bir ormanlık dala yalllımp 
Yatıyormuf, 
Boynum löie dellyormuf. 
Dellkanh oraya ... 
(Hayvımuı) bumuna slrmlf, 
Fil denilen bayvıuım yOnlbd ....... 
Hayvan ölmemlt 
Dehkanh 1Ndmııt 

Kendi ahumta (bir) lmıl ben Çlbnf. 
Alnındaki kızıl beal ........ 
Fil denilen hayvanın cam onıcla lmlf, 
Fil denden hayvan ölmüf. 
Derblnl tamamen 80)'Up ahmf, 
Derisini clllml9, alıp pıt döamUt. 
Bir ldrlf yapm19, 
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Sal'I. kocalllU yamaa 
Bir klrlt yap11119, 
Sonra danuml abmt. 
Bir .yer yap11119. 
l)8nUIDI terbiye etıııılt. 
Dana abırmlt-
Altın )Milat ıem :ven dlltmGt. 
Altın pulat pm )' .. dOtmllt. 
Genlf kenarlı eter Öl'tÜIÜ yere düf!Dllf. 
Altın ejert 
Mavi danaya wramt. 
Pulat eteri mavi danaya Wl'UN9o 
Dana tekrar ablnmt. 
Yere altın bir yaza diltmllt· 
c(Epr) iyi bir ölüm lldyonaa, 
Kara )(ula Balıadır'm 
Çadırına vararak öl! 
(Eter) kötll bir ölüm il�, 
Oraya ulatmadan yolda ili• 
Bunun llzerlne deldwılı danaya blnm1f 
Keskin bir ulık çııbmt, 
ŞlddetU baykırmıt, 
Dokuz kant kar Jlllmıt, 
Sıcak karayel amit 

Dellkanb yedi kurdun lzlnclen attmlf, 
Alb dal donatww .....,, 
Yedlııcl dal donatunun bert yanında 
Yedi yurt kana U.tilnde yatıyormllf, 
Delikanlı onların )'llDllla sltmlf. 
Dellbnh demit ki : 
•Yiyelim dedltlnlz çocuk (itte) burada, yeyln, 
Yiyelim declltınlz öküz ( lfte) burada, yeyln! • 
Dellkanb yedi kurdu 
Burnundan dehp hatlanut. 



Bir sırığa geçirip iyice bağlamış, 
Mavi dananın kuyruğuna muhkemce bailaın�ş,'!.�Si<tı:ın;l .rrn(:! 
Danaya binmiş, tırısa sürmüş 
Tırısa giderken dönüp bakmış (ki),  .�u.nrıı:"'. �hlıl: 1ıu 
Yedi kurt ölmüş. ,Jt.••dıı mı�ıo:u�f. no� 
Yedi kurdun derisini yüzmüş, ·"-''ll'Hf.ll'f, ı�'t c.IH 
Geri dönüp ihtiyara (annesine) demişlıtl'Jif :'·'!.llhu r2ı.ıaıınııQ 
•Ey anam! .:ı;ı.rıı-11�;,!o; li.'IG(l 
Yedi kurdun derisinden, .�limı;ii!J """>� m'*N '' ı,., ruıl/I. 
Bana yedi eldiven yap! »  demiş,, ._ı;ı.i.!h �'f:i<'{ • ,,. ı.ıhıq ıutf.A 
Sonra ( danaya) binip .. lllll'd�it� ,;�L-'"ıö ııs� :h;c�,,,J �rma 
Nehrin hayvanlan suya inmiş, " l Dağın hayvanları dağa gitmiş; !Je!I ıui /.. 
Hayvanın semizini öldürmüş, ,fJI>'ili'.mv !l'f•Wıili ! n.•Ni 
Zayıfım salıvenniş, · �illıY!!.ıv ill'{.:;,ru.h lv>ım h:>g:. tslu'l 
Samunın karasını öldürmüş, .�ım:ıntıı Hn.ıl.�u u11"a 
Sansını salrvermiş, .fii�ı.fü I�'.I::'{ ·1M w.ıb ���v 
Yere bakınca ( görmüş ki),  ,m:no'{hal mıilli) -ıltf l•ti ( 'ı:ığ?.t ) •  
( Vaktiyle) orada bulunmuş malın ( haYli'9..Y.!JıL;s: g,[!J){ J>';ı;)i 
İzi var, ( fakat) mal (orada) yok. Ho :ılıı\ı.m�v �muhıı.) 
Orada ( vaktiyle) oturmuş insanlarıu .. . . . .. . 
K nıl d 1 d .>ı;;ı;,1-:ı-.:,nt nrı.fo -:ıd 11!<>.ıl' (•��;ı ı u u ça ır an uruyor, · . . .  ·• ' 
Kurulu çadırlan duruyor ( fakat )"Üli'laJllil--ı: yı.1/!;;mi!-Jilıı &'(&10 

?il!mid a'{crı:dı ıhıs..ıW!>l. şnh�sii ıw�utı 
«Destanda bundan sonra kahram<WQL-ıhıpslıbci ·kd)'Mııl;f\,ı:ı{ t ık kır ata binmeye başlar. Güneşi yakalaY,J-,pı�·lrn-tı.ıJ<H\�wt 

bağlar. Giı1ünce kayalar yarılır. Babas,ml:ll�J{lq��rııf!M;Jllffi�Xeı 
çıkar. Kuşların yardımı ile zehir den izin i �f.��;,. tJ!ryı� .P§i\�ü 
sayesinde göklere kadar yükselmiş dağı d�er:· bu�lii �\'ıfarföl� 
dürür. Üst dudağı ile göğt\!ra'fiı cRTd'$ii�'�&I: \.iJ!'<l.yaHH-tiJlJ-üı,1 
hu gökte bir kınn;z: ip!iğin ortasındiVilMlıilfüiİ>1,�ıı-f.a ıib'bğay 
yere serer. Darda kalıncahatı:>�Ifil>ıdeğişti�n ·Sbrwrld::fobiıln' 

sını öldüreni yok eder. �AA,�JIJ?f· �ııl,n:roel5ıi.litll11'«�aÇJ.ıi\' 
kız göğün kızıdır. Atı ile göğe.1fil,��· .fW,15.!ı;:n,Jlıı;Ji�Jn,rllM!fiiYlı 
sürdüğü yeraltı alemine yuvarlanır. Bu alenN�nf.ıı,1}.8,n1t.(�&�lı 
gökyüzüne çıkartır. Tanrı Kan'ın kızll\ı almaya muv(lffak1 ôf�:�. 
Büyük bir düğilW ')'apa�!:,�Jfı!f1Uenıı??frlr1'1 1d�.0ı1ı \lfk', 
Av ve macera pe'şifide'. kıii'ı'sfl�e (� yill4İr �a\ffiıİŞ'a<; yllŞ\li'.("' . ıt\7-ıt-i l�a'�"'ıiJıÜ;�.ı 

.çırtro,�!1:\.i qO:'lh 0 1 .. �tıu t t� Jı -
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t '  ) • · ı : ı) ' ' · ' '  n r . ı' '  i:: "° "· ? 1 ı r  " r!r · d ,r ;  9) ·BÜYULU SANDIK: -i  .. . , ı ,  , f ı , . ;.ı  · J " ;- ' ' 

. . " • i t ,- � ı . r , ; ; f·/1 . • · ·r :.ı ) '; "·' • ! f f ;1 .. ::).  
1 . ' Bir ıamanlar şöyle denildiğiiİi duyd�·;·

. 
Eie· ' 

1 k· ' · " ' . k" . . r. ;• , ı " L « � r -� . paran 
varsa, yıtmeyen ve . es uneyen eşya_ ,ve �üs �alı,eıİ)esi _al k�İı-
dine . . . » Kolay para kazananlar, b<;>yje ,yaptüaı- ,.', So�ra'"li.endl zenginliklennden !rnrkara�, , b\lplaq jııs�l�dan ,Ş�tj;ıdtİar. h 
te bu saklı eşya

_
lara •.hazi.ne� , de�lı:r'.: Boyl�sL h�in.� _ \is tün� 

bir rivayet de Liıvanya Karay jarı, ar;ı.sınfi4, 40ı�p durur. · 

. Dediklerine göre Galvç Gölünde, (Ka�yça UUu 'qöİ) q�ş: 
yüzyüı aşkın bır derrur· s�dık yatnıaktaymış. , Söyleıı!'ilere ba, 
kılırsa, bu,_sandıkta değer!�'. taşlar. bulunmaktaymış. AJt;n, · gti. 
müş, pirinç, kama: bır suru maden para,_ kehribar . maddeler, 
yüzükler, kolyeler, bilezikler ve da,ha bir Çc:>k değerli şeyler •. ı 

Bura insanları «ay ışıklı gecede-·demiı; .sandığın su üstüne 
çıktığını şafaktan önce de gölün dalgalarıyla yeniden dibe 
çöktüğünü anlatıyorlar. Bir çok balıkçi, işçi' :Ve diğer ,yoksul
ların yanında zenginleşmeyi hay�! . e,d�n/er bu san�!ğın p,eşin
dç koşarlarmış. Sandık dibe batm;ı zamaı;u. g�\ince .. tii,ın ağlan 
ve ipleri parçalar, türp, oltala� kırar,;lk pÇn,(�9n(�ib\! y'nı'. 
lanirmış . Suy;.ı� yüze�ini sayısız şu ka,ba��fkl�ii. k '!pl.arı�t��': 
mış. Kaynayan suların. çıkardığı dal&alar sand_ığın göl dibın1 
deki yumuşak kµınlara otu�dugu,n,u ·�9h�[fr,\�:rn.1f :· ;� ',ı ., ::. 

Yorgun işçiler ağır .bir gec�den. .s.Qn�a, .. )N. sAAdığın, Ae�r, 
zincirlerle · suyun altıııdak;i büyük bir , �ııyayaı çakıfı,eidv�W· 
Litvanya Devletinin . eski rnühüıiiyl,e ·, clqrrıga\ı " b,ı,ılundı.ığuny;, 
sandığın kıymetli rahipler tarahrı.4a/l . büyiilendiğini; anıt, _ge;ı 
ce gündüz ,çok güzel pcrjlerln be�ediğiaj , ap.l'1;\makta4ır\<lr � 
Bu gölde bir şey olma.sa da yµk�ı�aki ; e�sa.ııı; :rrokj'4e,;�iJ� 
canlılığını korumakta .. . ağızdaµ ağıza �P\�ş�\M i!,ski." tar#er,i. 
hatırlatınaktadır. ' . - : ;';,,� . .- , int 1 ı ; • ; ,. , ,:., rm,, , - .. br; 

. . .  Bazıları bu . hikayeyi duyiınta gülıırlev . . bfwlaFı ,esl.i_ .gran,� 
dükün şatosu kennntıda , balık ay.la yatak,, rkı\yıJ<l;ın)'Jaı ryüzeı:� 
kert suya korkuyla bakarlar. Ama birço.klaTt·bi,iyülü sandığın. 
ay ışrklı bir . gecede suyun· .)'ÜZWI!lı ç�\qnasını • •  kapağınl açma·. 
sını zengin grandük . hazinesinin· ti)nı.�i.i-; kendile'rlnetvenne

sini beklerler. . , .· ' , ı r ı :: «?·:l'ı.. ip i ;•ibı;�ı! :ır:b··rrrr:d 
(W. Zajaczkowski,' Karaylar • \ıe IOtılarin· FolkJon:ı?: 

ın· 



10) İBRAHİM HAfGU 
İbrahim Hakkı'nın müridlerinden birisi gelir, «Beni de 

k��ara kat» der. Kırklardan birisi ölünce İbrahim Hakkı 
�urıd�, •H��r�an» der. Mürid evinde bekler. Vakit epeyce 
ılerleyınce mund uyur. İbrahim Hakkı gelir bakar ki rnürid 
uyuyor. Onlar uyuyanı uyandırmaz, uyumayanı mahrum et
mezleı:miş. İbrahim oradan Hasankale'ye gelir. Orada da uya. 
nık kımse bulamaz. Sonra Erzurum'a gelir, sadece demirci
ler çarşısında bir demirci uyanıkmış. Ermeni olan bu demir
cinin ismi Miço'ymuş. İbrahim Hakkı ona, «Sen neye uyanık
sın�· diye sorar. Miço der ki, « Bu sıralarda okuyanları qok 
s�vıyorum. Onun için evvela bunlan dinliyorum, sonra da gi· 
dıp yatırıyorum. Hem böylece daha çok kazanıyorum» der. 
İbrahim Hakkı orada ona abdest aldırır. Uyuyan mürid der 
ki •Beni neye kırklarının arasına almadın?» İbrahim Hakkı 
•Sen uyuyordun ben de Demirci Miço'yu aldım». 

' 

1 1 )  BALIKLI GÖL 

Erzurum'a bağlı Ilıca bucağına 8 km. mesafede bir köy 
vardır. Bugün düzgün yollarla il ve bucak merkezlerine bağlı 
olan köyün güneyinde bulunan küçük bir göl, çevre sakinle· 
rinin etrafında dinlendiği bir mesire yeridir. Bu gölün teşek
külü şu efsaneye bağlanır : Gölün olduğu yer vaktiyle mezar
lık ile köy arasında genç bir kan kocanın huzur içinde yaşa
dığı bir ev bir hayvan damı ve merekten meydana gelen kil· 
çük bir yuvanın kurulduğu düzlükmüş. Bir gün gelin, kocası 
işde iken kapının önüne çıkar, efendisinin gelip gelmediğine 
bakmak ister. O, kapının önünde dururken oradan geçmekte 
olan bir Ermeni delikanlısı gelinin güzelliğine hayran kalır. 
İçinden gelini öpmeyi geçirir, der ki : «Gelin kardeş Allah'mı 
seversen getir yüzünü bir öpeyim». Gelin de delikanlı Allah'm 
adını andı diye yüzünün öpülmesine müsaade eder. Kocası ge
lince olanları ona anlatır : «Allah'ın adını andı ben de öpme· 
sine müsaade ettim». «Ya sen Allah'ı o kadar çok seviyorsun 
öyle mi?• Kocası dışarıya çıkar, kapının önünde büyük bir 
ateş yakar. Biraz sonra karısını yanına çağırır. Ona der ki : 
•Karı Allah'ını seversen kendini şu ateşe at•. Gelin gözünü 
kırpmadan kendisini ateşe atar. O daha kendisini ateşe aı !r 
atmaz orası bir göl oluverir. gelin de bir balık. 

JS2 

Köylülerin anlattığına göre bu balık! · 1 · K'' .. ar mukaddesmiş 
avlanıp yenı mezmış. oyun Rus işgaü esnasınd k 

• 

k 1 · d' · a, omutan bu 
balıklardan as er enne ye ı. ·ır. Fakat bütün k b" . . .. ef 1 ·d  

a s  er ır-ıkı gun 
içinde tel o up gı er. 

Bir söylentiye göre de, bu balıkların bi kı . . k 1 h b . . r smı yeşıl sa-
rıklı bırer as er o up ar e gıtmişler. Orada 1 . . "ld ki 1 b l 

yara anıp ge-
lenlerin. bu gun g� e �ara ı a ıklar oldu�u hususunda halk 
arasında yaygın bır kanaat vardır. 

12) TORTUM GÖLÜ 

Erzurum'un Tortum ilçesinin Uzundere (Azort) bucağın 

bağlı Uludağ (Hars) köyünde bir çoban sürüsünü otlatırke: 
kulağına bir ses gelir : « Gelireeeern._ Çoban, sağına soluna 
bakar hiç kimseyi göremez. Kendi kendine vehmettiğini zan. 
neder. Sürüsünü akşama kadar otlatır. Akşam olunca da adeti 

üzere köye döner. Çoban ertesi gün, yine aynı yerde 0 sesi 
bir defa daha işitir : •Gelireeem». Yine etrafına bakınır, fakat 
hiç kimseler yoktur. Bu hadise üçüncü gün de aynen cereyan 
edince çoban, köyündeki ihtiyarlara durumu anlatır. İçlerin
den gün görmüş biri çobana şöyle der : •Evlat yarın da aynı 
sesi işitirsen• cevap olarak •gel bakalım ne yapacaksın. de, 
.bakalım ne olacak». Dördüncü gün çoban, ihtiyarın dediği 
gibi sesi işitir işitmez bağırmaya başlar : •Gel bakalım ne 
yapacaksın?• Çoban bu sözleri söyler söylemez eteklerinde 
sürüsünü otlattığı dağın yansı kopar ve aşağıdan akmakta 
olan Tortum çayının önünü kapatır. Böylece bir tarafta göl 
meydana gelir, bir tarafta da bu kayalardan sular taşarak Tor
tum şelalesini meydana getirir. 

13) GELİN TAŞI 

Seferberlik yıllarında Rus orduları ilerleyerek Hasanka
le'nin 'doğusundaki Taşlı Güney köyüne saldırıya geçerler. KQ. 

yü ve etrafındaki dağlan düşman sarar. O sıralarda Taşlı Gü
ney köyüne dağ yoluyla Ardıçlı köyiinden eski faytonla gelin 

getiriliyormuş. Gelin arabası Taşlı GÜney köyüne yaklaşırken 
top ve silah seslerini duyan gelin düşman eline ·geçmekten 
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· . . � , , · • . '. . i J l' ' korl{a�iı'.k ;il' atıpa, ' 'ı<'Allalı,ım bi.Z( düŞiiıan' eline aüştnekte'n i tiiŞ ·��s :. r9ı�e .Allah'a ' yıltvanr. " · . . . , , ,ı ,. , . . . . ... . . .  : , "  · . : . . ı  i -5� 
' ' J �� ı ' .. il ' ! . il '·· !ı" ' . f 1 • " ' : • 1 j • ' • .-.: ";'' j' . � ' ' ( '. " f . ; ) ' • 

Cenab-ı Allah gelinin duasını kabul, �er.. ,Gdin .ıı.t a,;.aba, 
sıyl"! ta� kesilir. Ş/ındi <;> . taµ Gelin Taşı derler. Bu taş TaŞlı 
Güney ' kö'.Y{inün 'dağındadır'. O taşa balblıiıca' BH-1faytonaı ben��t fe'. fa:Y�()� ' köşul.�ı ' Çi�(.at ' ';e ;duvtlkl,ii� 'Jçiiıd'e · gel!n ' taşl�ş: 
friief ' lÜiliyle görülür . . . : • :  .. • ,, l ı ." ' ' t l  1- 1 u i 'ı f l ! l l, , 1 . , . ,  . r ,  • P l j l ;  .. . j 

·: r �  .. : ,  .. · i . ı . ı • ;_:j -ı ; {  . '. �  -.. ,; . ·  . 1 : . ı  , , .  
( Dr. Bilge Seyidoğlu, Doçentlik Tezi'nden) 

14)  AL - KARI r. ı r ı .;p.� ·> ;d  \ .\ 1 (• ';;/ j ·-r "ı� _· ! • ;.ı ; • J  n : ı � : :· ; ·; i :  ı r ! : . r ·· ı . -l ı ı ı_. ' i : ı .  ı u i·, ·-ı 
n:;). :Kars'm; :faız!uca ilçesine :bağlı. Pirli : v� civanndaki - köy\er, 
deı mevcut inanışı · Selfilıat-till' ·Kal . şöyle ranlattı : , · , , _ . , . : 1 , · 

;r' ,' ·1 ·A :i3'�)ifu '•ıil .• - ı��i-' ota�'. bir' şey'iifr. ' İstediği -z�maÜ lı:ısaıl; r�fa 'ı;:?i'ifrıiir.' \<\l» -�işidb:-. ' !='.'rkeği de .v�rôıL Erke�ihe ,cdeaıis· 
9ei:let. �au�' if1�ari ıiylırkeri, eliİı.hı ayasiı]i 1nsariın' ağZın'a tıkar: 
İ'.ak1at ' elllllri' 'ay<\Sı" delik" olduğı/iÇin irlsani; i'ten�ffüsüne en: 

ğ'�1 'ci[a'm�·. · J3\1 üiaya cc�ğ'iriiı( çökti,[,; d� 'denif.' . · ' ', ' "  · ' , . '  
· ı . ,  1 .) ,  J • ı ; :! , . · ' ' , . , ı 1 1 1  ,. ı ' . .  !ı- . . . \ · · ,r '· u: . . •  �·· , .  ı r · J ,  

' ı ı •  •A'l» . .  çocuklara; kadın kıyafetinde anasi, teyzesi veya ya: 
km -akrabası ·olarak: görlinüt . . ,Çotukları . . alıp_. ıssız· bil' yere 
g{jtiirür .ya .da• bir . .  kayadan: atıp öldütür .;veya. bırakıp ı gider: 
Fa kav bunu '•.Gavur. Af ı, . :yapar. •Ah kimi ,yakit, ı insan dara, 
sı'kıtıtıya . düşünce· yardutıcı .- olur: ccMüslümatı , al». yakalanabi· 
lir,• . . •Al». akılbfı!iğ' olmuş bir kimseye gö.Jii.ı:ı,ür ' görünmez e). 
bisesiıie . .  çelikiten.. yapılmış .bir, iğne , veya başka .bir şey. geçiri· 
lirse ·tutulmuş,-: elde, edilmiş ,olur .. t<AJ.ı. elde . etmek dünyanın 
en büyük servetini elde etmek demektir. 'Çünkü •Ahın görü
nüp girdiği bu yer, bereketin kaynağı sayılır. «Ai»ın kaldığı 
evde, elini sürdüğü değdiği her şey tükenmez olur. Eşya veya 
yiyeceğin tükenmesi için ccAl »ın hürriyetiı\e' k;avuş'ması 'lhım
dır. Bunun için de üzerinden çe!i.k eşyanın alınması icap eder. 
<i.&.i\; ',bli 1e&;i:Y'ı "keı'ı:diliği�cleıi; ui�rindi!n'.' '.Atall]ai. ' .' ' .· , , 
-•. ıA '!' .. . !:Yj?-t ı . ı ·i ! L ı ı> ·J;ı;n t:r.. � ;': : : . : : 1 ı 1 . :r. l · . �i" .. : •j� ı . ·� .  : . · · ": 

.1,;) �M."� .ı:n. 111,çıı;�ttıiu .i.is: şey §µnl.�rdır ; .,ı,t 1«e,ı;1ek), �lik ve 
111i1Y� b911qu�. i ;kı r. -./, r· . , ;J ,; ı f ) : l , ı i , : _.,·; l "·r ,.; i 
rı ı �' «fil�Jtı" e:n :Büylik "tesirl 1bhJsa •kadinla�d�; götlilür. Kadın 
dögi!ı'ii.'ın'ca «B�vuf-" AI »· ' �racih :hemc!iı i 'haz;rdlf1 'Beyim , bizim 
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15)  KARACA KILAVUZ 

. Karaca Kılavuz köyünü Bulgaristan'dan gelen 82 muha. 
cır kurınuştu. On aileden ibaret bu kafile yerleşecek bir y 
arar. Bu sırada önlerine bir karaca çıkar, onlara öncül:� 
eder, sonra ·kaybolur. O sırada göçmenler terk edilmiş b" 
çiftlik b.

inası yanında konaklarlar ve orasını yurt edinmeye k�� 
rar venrler. Bulunduklan yere isim verirken, •bize karaca 
kılavuzluk etti, onun yaroımı ile burasını bulduk. Bund 
böyle adı Karaca Kılavuz olsun derler•. 

an 

16) YARALI TOP 
(Tekirdağ) 

. 
Balkan Harbi ve Büyük Harb, Anadolu folkloruna birçok 

yenı mevzular vermiş, yahut da birçok eski mevzular bu 
harplerin büyük tarihi ve sosyal hadiseleri arasında yeniden 
yoğurulmuş, yeni şekiller almıştır. 

Kars'ta bana bir çok halk edebiyatı malzemesi veren Pos
hof'lu Aşık Müdami'nin anlattığı •Yaralı Top• efsanesi, her 
halde Balkan Harbini görmüş askerlerin muhayyilelerinde 
doğmuş bu çeşitten folklor mahsullerine güzel bir örnek ola
bilir. Efsaneyi anlatayım : 

Balkan Harbi sırasında Erzurum'daki tabyalardan birin
de bir nöbetçi, üç ağır topun başında gece nöbetini bekle
mektedir. Birdenbire adamcağızı gaflet basar; uyuyakalır. Bi· 
raz sonra uyandığı zaman görür ki toplardan biri ortadan kay
bolmuş. Ne yapacağım diye çırpınır dururken, nöbetçi onbaşı 
nöbeti değiştirmeye gelir. Nefer onbaşıyı uzaktan karşılaya· 
rak, bu gece uykusu kaçtığını, sabaha kadar gönüllü nöbet 
beklemeye razı olduğunu söyler, onbaşıyla nöbeti teslim ala
cak neferi savar; bu suretle tehlikeli anı uzaklaştırmış olur. 
Fakat mesele böylece bitmiş değildir. Zavallı nefer ertesi sa
bah ne yapacak, kaybolmuş topun hesabını nasıl verecek? O 
sırada, yine gaflet basar; uzun bir uykuya dalar. Uykudayken 
nöbet yerlerini kontrola çıkmış olan binbaşı, nöbetçinin bu
lunduğu yere gelir, topun birinin eksik olduğunu görür; nö
betçi de uyumaktadır; lazım gelen cezayı ve dersi vermek için 
nöbetçiye doğru yürümek isterse de dizleri kesilir, bir adım 
atamaz; seslenmek için sesi çıkmaz. Binbaşı bu işe şaşar; ne

fer-i ertesi gün sorguya çekmeye karar vererek çekilir, gider. 

Bir müddet sonra nöbetçi cvdkıasında• üç topun konuşma-

356 

sını dinler. Kaybolan top gittiği yerden dönmU tür· 
daşları •Karaoğlan•a (ona bu adı veriyorlar) n 

ş '. �ka-
l . Ka 1 

ereye gıttığinl, 
ne yaptı.

ğı�ı sorar ar, • raoğ
·
�·: Balkan Harbi'nde sıkışan 

askerlenmıze nasıl yardım ettığinı, düşmanın 
iki" 

• • 111 • ani ka 
on topunu 

nasıl tahnp ettıı;.nı atır. Ar daşlan bu sefer d 1 L, • 

b · · 1 -Ad kurta er er ıu . 
.Ya nö etçıyı nası ce .... an racaksın? Yann binbaşı ona 
neden uyuyup kaldığını v� to�lardan birinin ne olduğunu so
racak». Karaoğlan : cBenı yerınde bulduktan sonra .. b . .  

d. 11. no etçıyı 
cezalandırmaz• ıye tese ı verir. Bu sefer arkadaşları . y 
avurdundaki yara? Binbaşı seni böyle yaralanmış görün� cb � 
nun hesabını el

.
b�tte nöbetçi�en soracak. derler. Karaoğl� 

bunun da çaresını bulur : •Bınbaşı bizi teftişe geldiği zam 
avurdumu şişirive�i�-, ya�'.°' �zlerim• der. Topların bu ;:. 
rip konuşmalan bıtınce nobetçı de gözlerini açar ve sevinçle 
göıiir ki biraz evvel sır olmuş top şimdi yerindedir. 

Ertesi gün hadiseler, topların konuşmalarında anlatıldığı 
şekilde geçer. Karaoğlan'ın hiylesi yardımıyla nöbetçi cezt. 
dan kurtulur; lakin binbaşı bu işin sımnı anlamak ister. Her 
kerametin haber verilmesinde olduğu gibi, bunda da bir ölü
mün muhakkak olacağını bilen nefer cv�kıa•sını anlatmak 
istemezse de binbaşının ısrarına dayanamaz; o gece başından 
geçenleri anlatır. B inbaşı meseleyi daha büyük kumandanla
ra bildirir, vak'a padişahi kadar yazılır; nefer fermanla bin
başılığa terfi· ettirilir ve del'hal terhis edilir, ama köyüne va
ramadan -şahit olduğu kerameti başkalarına anlattığı için-
ölür. 

· 

Aşık Müdami'den bu efsaneyi ufak halk hiUyeleri tipin
de bir hikaye haline koymasını istedim. Mesele, uygun yer

lere, hikayenin kahramanları dilinden türküler yazıp sırala

maktan ibaret kalıyordu. Kerem'in karşısında dağlar, dere

ler, kuru kafalar, ceylanlar dile gelmiş, türküler söylemiş 

değil miydi? Aşık Müdami'de, zatı efsanenin konuşturduğu 

•Karaoğlan•a, menkabenin diğer insan ve top kalıramanla· 

rıyla karşılıklı türküler söyletti. Bu türküleri aşağıya yazıyo

rum. Yalnız şunu söyleyeyim ki Aşık Müdaml bu mevzuu is· 

!ediği kadar iyi işleyemediği kanaatindedir. Top efsanesini 

süslemek için düzüp koştuğu türküleri, mevzu� layık güzel· 

likte bulmadığını itiraf ediyor ve özür diliyor. Bizim için bu 

türküler, bu halleriyle de bir halk efsanesinin, bir halk şAirine 

ilham vermiş olması bakımından değerlidir. 
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2. Top · 

Mümin kula her dem penah Tanrısı 

Şehitlere hazır cennet hurisi 

Geldi Gayb ilinden yardım çerisi 

ŞeyAtln leşkerln kırmalıyız biz 

3. Top 

Mermi gelsin yolsun düşman kemiği 

Derelere dolsun düşman kemiği 

Taş yığını olsun düşman kemiği 

Yeryüzilnü kandan lale renk edem 

1 .  Top· 

Kafir düşman gözü nazlı vatanda 

Kara taşlar la'le boyansın kandan 

Hüda'nın fermanı emri bu anda 

Hem Ebabil kuşlar harbe gidelim 

2. Top ' 

Çünkü emir kıldı Subhan evvela 
Hik olsun düşmanlar yeksan evvela 
Eyyam-1 gazadan bir an evvela 
Gülleyi düşmana vurmalıyız biz 
Kafirin kaydını görmeliyiz biz 

3. Top 

Düşman öyle bilsin kıyamet gelir 
İnsi cini cemi' mahlukat gelir 
Sonra nöbetçiye nedamet gelir 
Sizler hoşça kalın harbe ben gidem 
Kafirlere gen cihanı tenk edem 

Binbaşı nöbetçiyi sorguya çekiyor' : 

(2) Müdami'nin bu türküsüne esas olan üçüncü rivayete göre cTop• 
kaybolduğu gece dönmemiştir. Ertesi sabah binbaşı nöbetçiden 

kaybolan topun hesabını sormuş. Neferin yalvarnıalanna dayana· 
mamış; hem de bu işin sım belki anl·aşıhr düşüncesiyle nefere 

topu bulması için bir gece daha mühlet vermiş. İkinci gece top 

dönmüş, nöbetçi hemen binbaşıyı çağınp suçsuzluğunu ve bu 
topun kerametini göstermiş. 
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Binbaşı 

Çık
,
tım nöbet yerin kontroldayken 

Ell lkJ numara top nere gitti 
Birer birer saydım göz önünde k 
Nere gitti söyle top nerede idi 

yo 

Nöbetçi 

Devriye beklerken nöbet yerinde 
Bir gaile geldi gayet derinden 
Ben de şaştım kaldım Hakk'ın sırrından 
Uyandık ki Beyim top meydanda yok 

Binbaşı 

Yatmıştın gaflete tam bir hayalin 
Beyan eyle yavrum ne idi halin 
Üç kere seslendim tutmadı dilim 
Söyle görem yavrum top nerde idi 

Nöbetçi · 

Fırladı tepemin çıktı dumanı 
Açmadım kimseye bu hal yamanı 
Bu gece sağlıktan kestim gümaru 
Sızladı yüreğim top meydanda yok 

Binbaşı 

Ben de ta'cüp ettim böyle bir hale 
İsliim'ın penahı Hazret-! Mevla 
Kuş değildi uça bir yerde kala 
Açık söyle yavrum top nerde idi 

Nöbetçi 

Uçtu benziınden kan rengi kül oldum 
Atlas kemha iken eski çul oldum 
Sığındım Hüda'ya tevekkül oldum 
Kabul et dileğim top meydanda yok 
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Yaralı top gazad d .. d nuşuyordu. . 
an on tikten sonra arkadaşlanyla ko-
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1 .  Top 
O nice hal idi geldi serine 
Acımadın mı nöbet neferine 
Ay da geldi gün ortanın yerine 
Söyle Karaoğlan sen nerde idin 

Yaralı Top · 
Taraf-ı Yezdan'dan sada ki geldi 
Baştan başa azam ürperdi kaldı 
Balkan'ın harbinde İslam bunaldı 
İşte o davaya vardım da geldim 

1 .  Top 
Nöbet vakti geçti yazık değil mi 
Gariplerin bağrı ezik değil mi 
Yaralanmış ağzın bozuk değil mi 
Söyle Karaoğlan sen nerde idin 

Yaralı Top 
Kara olmamızın aslıdır türap 
Çünkü yardım etti Feyyaz-ı Çalap 
On iki topların eyledim harap 
Balkan'a velvele saldım da geldim 

1 .  Top 
Kerametle hem yokluğun görülmüş 
Kayd-ı künyen defterlerden dürülmüş 
Sorarlar ki niçin ağzı kırılmış 
Söyle Karaoğlan sen nerde idin 

Yaralı Top 
Yüce dağ başında dava görüldü 
Mermi değdi hem dudağım kırıldı 
Yaradan'dan bana ruhsat verildi 
Varıp o davayı gördüm de geldim 

1 .  Top 

Şu yazık haline acıdım vallah, 
Bize yardım etsin Cenab-ı Allah 
Anladım ki yaran iyidir inşallah 
Söyle Karaoğlan sen nerde idin 

Yaralı Top : 
ı\dullar içine zelzele düşer 
Ehl-i iman ta haşrolunca yaşar 
Dışarı üflerim dudağım şişer 
Bunu da muvafık gördüm de geldim 

(Pertev Naili Boratav, Ülkü Derglsi'nden) 
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SANAT ÇALIŞMALARI 

1 )  RUMELİHİSARl'NDA BİR SI(;IR DERİSİ TOPR.\.K 

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'un zaptını kafasına koy
muştu bir kere. Uzun uzun düşündü, planlar kurdu, devlet 
büyükleriyle konuştu, hazırlıklara başladı. tık önce, Boğaz'uı 
en dar yeri olan Anadolu Hisan'nın karşısına, ikinci bir hi
sar yaptırmaya karar verdi. Bununla, hem bir taraftan öte 
tarafa geçişler emniyete alınacak, hem de Karadeniz'den Bi
zans'a gelecek yardımlar önlenecekti .  Hisar'ın yeri gizlice 
tesbit edildi. Lakin burası Fatih'in elinde değildi, bir çare 
bulmak, buradan biraz arazi kazanmak lazımdı. Fatih, Bizans 
imparatoruyla da dostluğunu bozmak istemediğinden, Rume
lihisan'nın bulunduğu araziyi , nihayet istedi. İmparator şa
şırdı. Ne cevap vereceğini bilemiyordu. Burasının Galata 
Cenevizlilerine ait olduğunu, hisar inşa edilirse, Cenevizlilerle 
arasındaki dostluğun bozulacağını söyledi. Fatih'in verdiği ce
vap dikkate değer : 

- Biz imparatora hürmet olsun diye böyle hareket et
tik. Mademki bu topraklar Ceneviz!ilerindir. Öyle ise onlara 
saygı göstermek bizce lüzumlu değildir. 

Böylece, Rumelihisarı'nın inşasına başladı. 

Şimdi efsaneyi dinleyelim : 

Fatih, Rumelihisarı'nın yerini tesbit ettikten sonra, Bi· 
zans İmparatoru Konstantin'e elçiler gönderdi, buraya bir 
av köşkü yapmak için toprak istedi. İmparator, düşündü ta· 

· şındı, bu isteği de büsbütün reddetmek işine gelmedi, inşaata 
engel olmak için güya akıllıca şu cevabı verdi : 
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_ Sultan, bir sığır derisi kadar toprağa rii.ı.ı 1 . .  b " • d . . o ursa mak-
bulürndur

lh
, ama

kı 
ır �ıgır ensınden fazla yere iznim yoktur. 

sonra su a ay n o ur. 

Bu cevap, Fatih Sultan Mehmed'e ulaştırıldığı 
genç hükümdar önce kızdı, sonra da dudaklarında zekiz:ı: 
gülüş dolaşma?'a başladı. İnce ve kıvrak zekası bir anda par
ladı , gelen elçılere : 

_ Kayzerin bu kararlarından çok memnun oldum. Selam 
söyleyiniz. Bir sığır derisi büyüklüğünde toprak kabulümd"" d 1 . ur, 
dedi. Sonra, a am anna semızce bir öküz boğazlaınalannı 
derisini yüzmel�rin�. bu deriden gayet ince bir sının çıkar'. 
ınalarını emrettı, bır taraftan da mimarlannı toplayarak hi
sarın planını hazırlattı. 

Kısa zamanda sığır derisinden soyulan sının, Rumelihisa. 
n'nın bulunduğu geniş sahayı çevirdi, hisarın hududu tesbit 
edilmişti. İnşaata başlanıyordu. Bunu haber alan Bizans im
paratoru, elçilerini göndererek Fatih'e : 

- Biz kendilerine bir sığır derisi kadar toprağı müsaade 
etmiştik. Şimdi görüyoruz ki sulha aykın hareket ediliyor, ha
berini gönderdi. Fatih, elçilere sığır derisinden kestiği sınmı 
göstererek : 

- İşte bir av köşkümüzü bir sığır derisi cirminde bina 
ediyoruz, ziyade varsa yıkalım demişti. 

Elçiler de, Konstantin de çaresiz sustular. 

Bir müddet sonra, Rumelihisarı'nın yüksek burçlarından 
dalgalanan hilal, karşısındaki Yıldırım'ın yaptırdığı Anado
luhisan'nda nöbet tutan serdengeçtileri selamlıyor, İstanbul 
kor-kulu rüyalar görüyordu. 

(Mehmet Önder, Anadolu Efsaneleri'ndeıı) 
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2) ANKARA'DA HACEITBPE 

Yaşlı Ankaralılara sorarsanız «Ankara• adının Farsça 
« ÜZÜm » anlamına gelen «engürnden geldiğini, Ankara'da çok 
üzüm yetiştiği için buraya « Engüri» ·dendiğini,  bu adın za
manla «Ankara» ol duğunu söylerler. Tarihçilere gelince, on
lar bu adın, H ititler devrinde «Ankuva», klasik devirlerde de 
"Ancyre» veya Latince gem i  çıpası demek olan « Ancorandan 
geldiği n i ,  bu şehrin, milattan önce 1 200 yıllarında Frigya kra
lı Midas tarafından kurulduğunu söylerler. 

M itoloj i deki  Kral Midas efsanesi bugün Ankara'da, diğer 
bir şekl i  i le söylenir. Efsaneye göre, Kral Midas, şarap ilahı 
Baküs'e,  yahut Diyonizos'a bir  iyilLkte bulunur. Bundan çok 
memnun olan Baküs, Kral Midas'a kendisinden bir şey dile
mesini söyler. Diinya malına tamahı olan ve altını çok seven 
Midas, fırsatı kaçırmaz : « Dokunduğum her şeyin altın olma
sını isterim» der. Baküs, onun tamahına gülerek : «Peki» der. 
Artık, Kral Midas, neye elini sürerse, altın olur. Yerden bir 
taş alır, altın olur. Ekin başaklarını koparır, altın taneler 
avucuna dökülür. Sevinerek sarayına koşar, kapıya dokunur, 
tokmak altın ·kesil ir.  Uşaklarına güzel bir yemek yapmalarını 
emreder. Sofra kızartmalarla donanır. Midas, büyük bir işti
ha i l e  yemeklere el atar. Hepsi altın kesilir. Altın lokmalar, 
bir  türlü boğa_zından geçmez . .  Su içmek ister, o da altın olur. 
İ şte o zaman hatasını anlar. Dileğinden pişman olur. Baküs'e 
yalvarır : « Kusunımu bağışla, beni bu altın felaketinden .kur
tar» der. Baküs haris kralın haline acır. Gediz nehrinde yıkan
masını söyler. Midas, nehirde yıkanır ve başına gelen musi
betten kurtulur. 

Aradan yıllar, yüzyıllar geçmiş, Ankara Türkler'in eline 
geçmiş, İslamlaşmış . . .  Devirler, insanlar değişmiş ama, efsa
ne yaşamış. Fakat başka bir kıl ık, yarı bir  inanç içinde bir 
u Haccttepe» efsanesi . . .  

Hacettepe, Ankara'nın ortasında, yüksekçe bir tepedir. 

B i r  zamanlar, sevgililerin buluştukları, kavuşmaları, evlen

meleri için el açıp dua ettikled, hacette bulundukları bir yer

dir. 
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Ankara'lı ninelerin anlattığı efsane şöyle : 
Bir �am

_
anlar Ankara'mn çok tamahkar, gözünü dünya 

rnalı bünımuş bır s:-ıltam_ va_rmış. Her sabah bu tepeye çıkar, 
Tanrı'ya el açar, hac_etını soyler : •Neyi tutsam altın olsun• 
diye yalvarırmış . . . �ır sab�h, tepede Hızır'ı karşısında bulu
venniş. Hızır :  «Pekı», demı�. •Gıt sarayına, neye dokunursan 
altın olacak . . . » Sultan, sevınerek gitmiş. Neye elini sürerse 
altın olmuş. Yemeğe dok

_
unmu_� ·  _ _ altlTl olmuş. Başlamış ağla

maya. . .  Der.ken, Hızır yıne gorunrnuş : •Neye ağlıyorsun?• 
demiş. Sultan : « Neye dokunsam altın oluyor. Açlıktan ölo
ccğirn . . .  Beni kurtar» diye yalvarmış. Hızır : •Bu, sana bir 
ders olsun. Git,  hacette bulunduğun tepede yıkan, abdest al, 
iki rekat namaz kıl ,  eski haline dönersin . . .  • der. Bunu yapar 
ve altın belasından kurtulur. 

Tepeye de uHacet Tepesin derler. 
(Mehmed Önder, Anadolu Efsanelerl'nden) 

367 



il. MASAL 

Anonim Halk Edebiyatı mahsullerinin en yaygın olanla
rından biri de masaldır. Bu mahsullere ad olarak verdiğimiz 
kelime Habeşçe «mesl», Aramice •masla» ve İbriinicedeki 
• masal»dan, Araplara • mesel, masal» şekli ile mukayese ve 
karşılaştırma manasıyla geçti.kten sonra Türkçeye mal olmuş
tur. 

Bir çok yazarlar tarafından •hikaye, efsane, menkabe, kıs
sa, fabl, atalar sözü, tekerleme vbıı karşılığında kullanılmış, 
düşünülmüş ve tesbit edilmiş olan masal bazı Türk boyların
daki lehÇe ve ağızlarda ayn ayrı isimler almaktadır. Çuvaş 
Türklerinin •hallap», Kazakların ,  Kırgızların, Kazanlılann 
«ertek, ertegi » ,  Teleutların •çorçek>> ve Doğu Türkistan Türk
lerinin aynı kökten «çocek » deyimini kullandıklarını biliyo
ruz. 

Bu güne kadar bibliyografyada adı geçen yazarların birer· 
ikişer yönü ile yaklaşıp hususiyetlerine ışık tuttukları masal
ları hakim vasıflarına göre «bilinmeyen bir yerde, bilinmeyen 
şahıslara ve varlıklara ait hadiselerin macerası, hikayesi• ola· 
rak tarif edebiliriz. Sözlü edebiyat ananesinin mahsulü bu 
hikayelerin bilinmeyen zamanı «Vaktiyle» ye karşılık bir •evvel 
zamanııdır. Türk masalcısının gramer kategorilerinden cmışlı 
geçmiş» veya •geniş zaman» ile hikaye-roman ush'.ıbu yarattığı 
bu zaman, varlığı ile yokluğu tereddüde düşüren «bir vaı;nış, 

bir yokmuş», «bir oduncu ile üç ·kızı var» tekerlemelerınde 
kendini gösteren bir geçmiş zamandır. Bu zaman, insan

.
oğlu· 

nu hayatın hülyalı ve mes'uliyetsiz bahçesine göt�r�n b.ır. za: 
mandır. Bu zaman Heraklit'in akan nehre benzettığı ve ık.incı 
defa suyun da yıkanamayacağımız varlığın bedbin görünüşün· 
den uzak, her an içinde yaşanılması mümkün bir zamandır. 
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Bundan ötürü bir hududu « h�\ ,, de bitmekle beraber bu za. rn:ın masal .kahramanına genış hareket imkfuu verdiği için 
hür bir zamandır. 

İşte böyle bir zaman i�i�de köklü geleneğe bağlı, kollek
tif karakter taşıy'.'-11 « hayalı-gerçek», •mücerret-müşahhas•, 
.maddi-manevi • bırtakım konu, macera, vak'a, problem 010• 
tif ve unsurlar nesir dili ile vakit geçirmek, insanları �ğlen
dirirken terbiye etmek düşüncesinden hareketle, hususi bir 
üsh'.ıpla anlatılır veya yazılırlar. Umumiyetle kadınlar tarafın
dan anlatılan ve sonradan bir kısmı meraklılarca yazıya ge
çirilen bu mahsul�er'.n . kahramanlarının yaşadıkları veya bu
lunduklan ülkelerı tayın ve tesbıt etmek imkanı yoktur. An
cak bu yerler, yeni icat veya taklit eserler çoğalınca, birbirle
rinden ayırma güçlüğü karşısında : •Hindistan, Türkistan. 
Çin, İstanbul, Mısır, Bağdat, Bursa• gibi isimler almışlardır. 

Masalların kahramanları : İnsanlar (padişah, tüccar, 
oduncu, keloğlan. arap vb. ) ;  hayvanlar (arslan, tilki, at, gü
vercin, papağan vb. ) ;  bitkiler (ağaç, çiçek vb.) ;  maddi unsur
la:-, alet ve eşya ( dağ, taş, mağara, kuyu, su, sofra, seccade, 
değirmen, ayna. çalgı vb. ) ;  hayali yaratıklar ( dev, cin, peri 
vb.);  yalın fikirler ( akıl,  zeka, iyilik, kötülük, güzellik vb.) 
gibi akla gelen her şeydir. 

Masalcı bu kahramanları, zaman-zaman eski inanç din, 
kültür ve medeniyet unsurlarından gelen malzemenin kompo
zisyonu içinde dinleyicisi ile okuyucusuna •hikaye, dram, ·fık· 
ra• biçimlerinde anlatır. Menkabe gibi •İnanma• hususiyeti 
taşımayan masallar, bizde bir başlangıç, bir asıl masal ve bir 
de sonuç olmak üzere üç kısımda toplanabilir. Başlangıç bir 
tekerlemedir. Dinleyicinin dikkat ve alakasını masal üzerine 
çekmekte kullanılan •seci>ıli bir nesir veya manzum-mensur 
bir formeldir. Asıl masalın muhtevası dışında, müstakil bir 
hüviyet gösteren bu formeller, hadiseleri birbirlerine bağla

mak ve dağılan alakayı tazelemek maksadı ile hikayenin or· 

tasında da kullanılabilir. Sonuç, .kahramanların kaderlerini 

tayin eden bölüm olarak tiyatrodaki perde kapanışına benzer 

şekilde, hafızalarda kalacak kısa bir tekerleme ile nihayet bu· 

lur (Geniş bilgi için tekerleme bölünmüne bakınız) .  
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Masalcı, masalını ana dili  ile tabii Türkçe ile anlatır; o, 

dilin zevk ve şuuruna yükselmiş bir sanatçıdır. Cemiyetin or
tak değer hükümleri ile .kütle psikolojisini kavrayarak 'konuş
tuğu için her zaman ve muhitte itibar gören bir şahsiyettir. 

Umumiyetle okumanın ve yazının gelişmediği devirlerde 
ve muhitle�de nesillerden nesillere intikal eden ve hususiyle 
geceleri söylenen masallann ilk yaratıcılannı bilemiyoruz. 
Sonraları hafızadan hafızaya geçen bu mahsullerin «musan. 
nif» adı verilen ikinci ve üçüncü elden anlatıcıları karşımıza 
çıkıyor. Biz Türkçede bu sanatçıya « masalcı» adını veriyoruz. 

İnsanlığın hayat içinde ve tabiat karşısındaki ortak duy
gu ve düşüncelerinin temlerini işleyen masallar, söylendikleri 
dile göre milli  karakter kazanırlar. Hind veya Türk masalı 
deyişimiz bundandır. Zamana, muhite ve inançlara göre deği
şikliklere uğrayan; bazen eski motiflerini kaybedip yeni mo
tiflerle beslenen bu mahsuller meraklılar ve dilcilerce muh
telif usullerle tesbit edilmekte, yazarlar tarafından sanat ese
ri haline getirilmektedir. 
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Masal örnekleri 

1 )  VERMEYİNCE Mı\BUD, NEYLESİN MAHMuD 

Padişah il .  Mahmud zamanında, İstanbul' da •Tıkandı Ba· 
ba Kahvesi »  adıyla anılan bir kahve varmış. Bu Tıkandı Baba 
adı Sultan Mahmud'un kulağına gider. İşin aslını merak etti
ğinden, giyim değiştirerek, veziri ile birlikte Tıkandı Baba'nın 
kahvesine gelirler. Bakarlar ki çok düzensiz bir ·kahve. Gelip 
gideni de az. Derviş giysileri içinde kimliğini saklayan padi
şah, Trkandı Baba'yı yanına çağırır, kendisine niçin bu adı 
verdiklerini sorar. Baba : 

- Önemli bir şey değil, mademki merak ettiniz, o halde 
anlatayım, diye söze başlar. Bir gece düşümde ihtiyar bir 
adamla göıiişti.im. Etrafı dolaş.maya başladık. İçinde bulun· 
duğumuz sokakta bir çok çeşme vardı. Kimisinin suyu gür 
akıyor, kimisininki az akıyor, kimisi de arasıra damlıyordu. 
Beni dolaştıran ihtiyara : 

- Bu çeşmeler neden böyle? dedim. O da bana şu cevabı 
verdi : 

- Dünyada yaşayan insanların rızıklan gördüğün çeşme
lerden akıyor. Gür akan çeşmeler zenginlerin, biraz daha az 
akanlar orta hallilerin, arada sırada damlayanlar da yoksul
ların nasiplerini gösterir. İşte şu damlayan çeşme senindir, 
dedi. Birden sinirlendim. Çeşmenin deliğini tıkadım. Sabah
leyin kahveye gelenler, anlattıklarımı dinleyince bana •Tıkan· 
dı Baba• adını verdiler. O günden sonra Tıkandı Baba ola
rak anılırım. 

Sultan Mahmud içlenir : 
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- Baba, üzül me, de� .  Biz derviş k i şileriz. Her yerde 

n ı d ı k ları m ız b u l u n u r. B i l irsin,  Ramazan ayında padişah 
t
�


m i l erc i ftarl ı k denen b a k lava yol l ar. Her akşam camilere d �alı.lan pad işah i fıarl ı ğ ı n d a n  sana da i h san e t t i ririz.  Böyl:c� 
b ı r ay Ramazanda k a rn ı nı doyurursun, dey i p  aynlır. 

Su l
.
tan Mahmud saraya döner. Vez i r i n i  h u zura kabul eder. 

�a h v�cı babaya nası l yanl ım et mesi gerek l iğ ini danışır. Ve
zı!·· bıçt'ıre 

.
adam

.
ı ı ı  yapılacak yardımdan faydalanamıyacağını 

suy ler. Pad ışah ol kc lcn m işt i r. Ama gönül k ı rmadan konuşur : 
- Y a n ıl ıyorsu n vezirim der. İh t iyara yardım etmeliyiz. 

1 lcnıen aşçıbaş ı çağrı l ı r. Pi\d i şah ona : 

- Bak, Ramazana az b i r zaman kald ı . Ramazanın birinci 
akşamı b i r  tepsi haklava yap, bana getir, d iye emi r  verir. Aş. 
ç ı baş ı ,  söylenen şeyi unu tmaz. Baklava tepsisi padişaha sunu
l ur. Pad i şah ta ·i lk  günden i t i ba ren , Tıkandı Baba için hazır
lanan baklaval a n ı ı iç ine birer t ane al t ın koyar. Tıkandı Ba
ba'ya veri lmek üzere Üsküdar Camisine yol lar. Tıkandı Baba 
pad işah t a rafından kend i s ine yollanan baklava tepsisiyle evi'. 
ne g ire :·kcn , geç t iğ i yol üzerinde bulunan ta t l ıcı ile karşılaşır. 
Adam şaşk ı n  : 

- Tı.kand ı ,  nedir  bu teps i ?  der. 

- N e  olacak , pild işah ifta rl ığ ı . Eve götürüyonım. Tat· 
l ı c ı ,  b i r  şeyler sezer. 

İ h t iyar kalwcc i.v i  dükkilnına alır.  .Oer ki : 

- Tıkandı Baba, sen yoksul bir adamsın. Tatlı seni aç 
karnına bayıl t ır. Şimdi beni iyi d in le : 

- Sana b i r  mecid iye vcreceğ: ın . Her gü n  baklavaları ba· 
r ı::ı s:.ı ı .  A l d ığ ın parayla .: t ,  sebze, mcyva gibi yiyecekler alırsın. 
Bı.:n de bak lava ları ktinna salar, sayende geçimimi sağlanın. 

Tıkand ı ,  ta t l ıc ıy lu ::ı nl::ışır. Bi r ay boyu nca pfıdişahın bak 
l::ıvaların iç i nde yolladığı a l t ın l ar t:.ıllıcıy::ı gidiyor, Tıkandı bu· 
nu anlamıyordu. Bayram gel ir .  S ı ı l t ::ın  Mahmud, y ine veziriyle 
gczmey.: ç ı k ar. Al t ı n larla ı.eng in olduğunu umduğu Tıkandı'nın 
durumunu yakından görmek için bhvesirıe uğrar. Birde ne 
giir�ün ! Esk i ham:.ıın, esk i tas! Değ işen bir şey yok .  Tıkan· 
d ı'y:ı : 
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_ Biz seni böyle mi görecektik? Ramazanda aldığın b k· 
lavaları yemed in mi? diye sorunca : 

a 

_ Derviş babalar, bu konuda sizlerden çok memnunum. 
Baklavalar aralıksız geldi .  Onları bizim mahalledeki tatlıcı a 
sattını. El ime geçen para ile tatlımı tuzlumu birlikte yedi� . 
Sözünüzü tuttunuz. Sağ olun. 

Padişah üzüntülüdür. Çünkü altınlar Tıhndı'nın cebine 

girmemi ş , tatlıcıya gitmiştir. Saraya döndükten sonra Tıkan

dı Baba'yı çağırtır : 
_ Sen beni tanıyor musun? 

_ Hayır, şevketlüm, tanıyamadım. 

_ Osküdar'daki kahvene gelen iki kişiden biri benim, 

der. Tıkandı'ya .kahve ve sigara ikram edilir. Bu arada, huzu
ra çıkan haznedara padişah şunları söyler : 

_ Tıkandı Baba ile birlikte hazineye git. Hazinenin kü

reğini bu adama ver. B i r  ·kürek altın alsın. 

Bu haber sarayda heyecan yaratır. Bütün saray halkı 
hazinenin önünde toplanır. Her kafadan bir ses çıkmaktadır. 
Tıkandı, kendinden geçercesine küreği altına daldım. Am.a 
ne fayda ! .  Yanlışlıkla ·küreğin ters yüzünü kullandığından , an
cak bir altın vardır. Tı·kandı, nasibine küskün, bir altınla sa
raydan ayrıl ır . 

Padişah, Tıkandı'nın gönlünü almak niyetiyle soruyor : 

- B i r  kürek altını ne yaptın? 

- Kend i m i  kaybetmişim. Heyecanla küreği tersinden 
daldırınca kısmetime bir  altın çıktı. Artık ne yapılırsa yapıl· 
sın, benim mushığum akmayacak. Ben hep Tıkandı Baba ola
rak kalacağım , d iyor. 

Bunun üzerine, padişah emriyle saray kuyumcusuna iki 
okka a�ırlığında a ltından bir top yaptınlır. Saltanat arabası 
ile padişah ve yakınları ,  Mahmud Paşa Yokuşundaki kemerin

, yanına gel irler. Kemerin üç metre uzağında durulur. Sultan 
Mahmud, altın topu Tıkandı Baba'ya uzatırken : 

- Tıkandı , bu topu atacaksın. Attığın yerden topun dur

duğu yere kadar han, hamam ne varsa hepsi senin olacak, der. 
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Tıkandı Baba, halkın çığlıkları arasında topu fırlatır. 
Top kemere çarparak geri döner, Tı,kandı'nın başına rastlar. 
Tıkandı Baba ölmüştür. Tıkandı'nın yanına gelen Sultan Malı. 
mud Onun çenesini okşayarak : 

- Vermeyince 'Mabud neylesin Mahmud? diye üzüntü. 
sünü dile getirir. 

( Hayri özel. Ekmekçi köyü, Karacabey, Bursa) 

2) KELOCLAN'LA DENİZ AYGIRI 
Bir Mehrned Ağa, bir de onun üç oğlu varmış. Adamın 

yalı kıyısındaki bağına ziyan gelmeye başlamış. Sebebini öğ
renmek istemiş.  Göndenniş büyüğü, bir iş çıkaramamış. Qr. 
tanca da öyle. Derken küçük almış tüfeği, gitmiş. Gece yansı 
deniz aygı�lannın ç�kuğın ı  görmüş. 

Bu küçük oğlan •kel»miş. Keloğlan, •atsam, vursam, öbür· 
!eri •kaçacak. Bunları sağ yakalasam iyi olur• demiş kendi 
kendine. Gelmiş babasına. Hep beraber bir akıl düşünmüşler. 
Açmışlar bir kuyu, dökmüşler içine katranı. Sonra aygırlar 
gelmiş. Sondan gelen üç aygır batmış kuyuya. Yakalamışlar, 
getirmişler eve. Bağlamışlar aygırları beslemeye başlamışlar. 

,Büyük oğlan demiş ki : «Atlarımız var. İstanbul'a ticarete 
gidelim». Hep birlik yola çıkarlar. Keloğlan'ın atı : •Hele 
kardaşlann gitsin, sen beni kırk gün çayırla• diyor. Büyük· 
ler gide-dursun, Keloğlan kırk gün çayırlıyor atı. At, •hazır 
ol Keloğlan• diyor, yolcu yolunda gerek, çıkıyorlar yola. Yum 
gözünü, aç gözünü, kırk gün önce çıkan kardaşlanna kavu· 
şurlar. At, Keloğlan'a •yola bir gün sonra çıktl'k» deyiver kar· 
daşlanna, diyor. 

Derken üç kardaş yolda bir kemik bulmuş. Dile gelmiş 
kemik : « Beni alan pişman, almayan pişman• demiş. Keloğ· 
lan, •hen alacağım• demiş. Kemiği almış. 

Derken üç oğlan İstanbul'a gelmiş.  Bir ağanın yanında 
tavlacı durmuşlar. Bir gün Kel'in hatınna gelmiş. Cebinden 
çıkarınış. Şavk vermiş kemik. •Artık gaza para vermem• de· 
miş  Kel. İstanbul'da para da biriktirmeye başlamış. Memle· 
kete, babasına gönderirmiş. Kardaşlar, Kel'in para gönder· 
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mesinden hoşlanmazmı
.
ş . Babası da bizim Keloğlan hırsız ol

du sanırmış, ıstemezmış parayı. 

Kardaş olac.ak heri
.
fler Kel'i öldürmek istemiş. lstanbul'lu 

ağaya .bunc.la h ı r. kemık var, hangi odaya koysan şavk verir, 
iste ondan• demışler. 

Ağanın 30-40 odası varmış. Hepsine birer kemik istemiş 

Kel'den .  Kel ne yapsın, bulmazsa boynu gidecek. üç gün mü· 
saade istem iş , ağa bir hafta izin vermiş. 

At, bir düşünmüş, ik i ,  derken üç düşünmüş, sonra çık· 

mışlar yola, kemiği buldukları yere gitmişler. 

Derken at demiş ki : •Şimdi benim karnımı yar, içine 
gir• demiş . «Gökten iki  kuş inecek, başladı mı barsak.lanmı 
yemeğe, tut dişisini . Kuşun erkeği ,  insanoğlu, eşime neye ezi· 
yet veriyorsun, bıraksana eşimi, diyecek! Sen ona de ki : Ba· 
na kırk tane fil kemiği getir, eşini bırakayım .. 

Erkek kuş de!'ken kanatlarını sallıyor. Kemikler yığılı· 
yor. Sonra at der ki : «Kuş, eşimi bıraksana derse bırakma 
ha! Git, bana biraz (can suyu) getir, o zaman bırakayım de. 
o. suyu getirdi mi barsakları doldur içime, can suyıınu serp 
üstüme bir sıçrayışta kalkarım•. 

Derken uzundur hikayesi ,  kuş getirir suyu. Ata serperler, 
dirilir at.  Yum gözünü aç gözünü, ver elini saraya. Ağa sevi· 
nir. Kel'e para verir. Kel de gönderiyor babasına. 

Derken kardaş dediğimiz herifler, it mi it .  Hile düşünür· 
!er. Bir gün ağaya ne deseler beğenirsiniz. Güneş öğle yerin· 
den ikindi yerine sıçrayıp durur. Ahali buna akıl erdiremiyor. 
İstersen Keloğlan güneşin yerine varsın, anlasın. 

Ağa, bir, iki,  derken Keloğlan'ı çağırır. Bunun sebebini 
anlamazsan seni celli\d ettiririm, der. Kel , brkar mı korkar. 
Müsaade ister. Atın yanına gider. At bu, «Bunlar kemikten 
oldu• der. 

Bir, i'ki .  üç, at sırtına bindirir Kel'i. Yum gözünü, aç gö
zünü, derken bir çayıra gelirler. Çayır dile gelir : •İnsano

.
ğlu, 

sen kimsin ,  yolculuk nereye?• diyor. Keloğlan cevaben dıyor 
ki, •güneşin yanına gidiyorum•. 



. Çayır da meğer dertli imiş. «Güneşe sor benim bir . ·1 tını var ne k .1 k • ını -
. 

• zaman esı ece " demiş. Sonra ne olmuş s" l yım. Yolda iki kurt birbirini taşlıyormuş. Nereye gicİiy�y e-�-ı�-z, de�işler. 
.
o da güneşe demiş, anlatmış hikayesini. K�sr�: ' demışler, guneşe sor, bu taşlama işi ne zaman duracak? 

Gün batarken bir çeşmeye gelmişler. Sağ memesini sol or�uzundan. sol memesin i sağ omuzundan atan bir kadın gör
mu�ler'. 

? ·kan çeşmeye suya geliyormuş. Keloğlan ona der
dını, hıkayesını anlatır. Karı : «Güneşin anası benim, söyle 
hana; akşam söylerim, çünkü o sana görünmez» diyor. 

Keloğlan, çayırla kurtların derdini sor, diye yalvarır. 
Güneş anasına ne demiş, dinleyin. «Denizin ortasında bir 

adada bir dünya güzeli gördüm, benden güzel ·kullar var deye 
aklımı kaçıı.rdım. Derken ikindi yerinde aklım başıma geldi. 
Sıçradım öğle yerine. 

Çayırın iniltisi iki gün sonra salı günü ·kesilecek. Kurtlan 
sorarsanız b::ıcı kartlaşmış onlar, hile f!tmişler birbirine kıya
met kopana dek birbirini taşlayacaklar•. 

Keloğlan bunları öğrendi güneşin anasından. Sonra çayı
ra kurtlara anlattı olanı biteni. 

Derken, yum gözünü aç gözünü, atla birlikte saraya. Ola
nı biteni ağaya anlattı. Ağa da ona para verir. 

Kardaşlar durur mu hiç. « Bu sağ geldi, buna bir oyun ge
rek »  diyorlar. Ağaya çıkıp «sana güneşin gördüğü güzel la
yık» diyorlar. Ağa da durur mu hiç, Kel'i korkutuyor. Kel ne 
yapsın, doğru Kamertay'a, atın yanına gidiyor. Kamertay «bu 
da kemikten»  diyor. Kel'e «çarşıya git, sağlam bir sandık yap· 
tır, kıymetli mallardan ipekli al» diyor. Alıyor Kel. 

Derken yola, yolculuğa çıkarlar. Güneş adası ver elini. 

gelirler. 
At der ki : «Gözlerini açma, kör gibi yap. Buraya gelme

d i k  mallara diye bağır. Gözünü açma, aklını sapıtırsın. Dünya 
güzeli malları görmek için geldi mi, sandığa başını uzattı mı, 
aç gözünü, kapat kızı sandığın içine». 

Keloğlan öyle yapar. Kızı kapıp getirir ağaya. 
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Ağa k ızı gördü, bayıldı ayıldı. Derken düğün b 
kız der k i  : «Ben sana varmam. Ben i s . aşladı. Ama 

ana gctıren h 
getirsin , varayı m •> .  Uzatmayalım işi K 1.. 

• ayvanımı 
k , e ı çagırmış a"a . t miş havvanı . Der ·e n  Kel ne yapsın Ka , 6 • ıs e-

k •  
. · · mertay a anlatmış hiayeyı . 

Bu sefer der k i : «Var git şehre bir  yul 1 k k d k ar a ır okka sa 
kız al. Bun an top top ırk tane yap. Vardık 

· 

· ' k ' 1 A J b' h" mı adaya de-nız ı '.ye ayr; ır. 
S 

ygır ar 
k 
ıze ucum eder. Sakız verdin mi 

biz'. y
'
ı
b
y�m

l
ez

. 
er. 

k 
on r

d
a ta yuları birini çektin mi bir bir 

gelır o ur en ar ası n  an» . 

Derken Kamertay'ın söylediğini yapar K ı ğl 
k k 

· e o an Ağaya 
getirir ır aygırı. · 

Bu sefer halk seyre çıkar. Dünya güzeli ağa b' 
var nikah için der. Ağa kabul eder. 

ya ır şartım 

Ağa bir b i r  aygırların altından geçiyor. 

Derken arkada bir kara aygır varmış geçe ke - .. 
. . . r n aga, oy-

le bır vurmuş kı, canı cehenneme gitmiş. 

Dünya güzeli demiş ki : «Beni getirene varırım ». Keloğ
lan'a varmış. Kırk gün kırk gece toy düğün etmişler. 

Onlar erm iş muradına, biz çıkalım kerevetine. 

(Ş. Elçin , Hafi k . Sivas) 

3) DELİBALTA 

Arı geldi vız dedi, kız cehezin düz dedi. Ha şurda ha bur· 
da, koyını verdik kurda. Üzım yedikh seçe, seçe yediklıçe mi· 
dem iz aça. Yedim uç yüz kazan paça gene midem doymadi. 
Gene -kefim gelmedi. Vardım gettım börekçi dükfınına yedim 
uç yüz börek gene karnını doymadı. gene kefim gelmedi. İri, 
iri küfteler boğazıma dürteler. Hire'den, Tire'den . şimdi geç· 
ti buradan. Tepeden gider yol k imi .  dereden gel ir sel kimi. 
Hamza pehlivan ·kimi al. kırmızı .  Yanağına bir feske degse uç 
gün, uç gece Haleb'in su paluzası kimi teprenir. DeC:ım der
viş bunda var bir iş. Dedım abdal gel bu gece bizde kal. 
Sahan bir ebru zülal verem k; lıeç benzeri olmiya. Keklik 
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yürıyışli, ��pırge . başlı, khuınar bakışli. Gettim kaldım öle ce�aat ettiler. elımde� tutıp içeri verdiler. Bakhtım öle bir cadı, asla yok ıtır dadı. Vayvaynan kakhar, görenler korkhar Geven başli, orakh kıçli, tospağa belli, zağana gidişli. Korkh: tını geçtim, maldan da geçtım candan da geçtım. Hey yarali safa . . .  Vardım gördim bir çadır, şık şık eden akhçadır. Ek
mege versen do}'ln, anayı kızdan a}'lrı. Oldisa şakır şukur. 
Olmadı Allah'a şükır. Ala Allah kulın, zapt eyle dilin. 

Bir varmış, bir yukmiş Allah'ın kuli çokhmiş. Evvel za
man İçinde bir padişah varmiş. Buralardan irakh bu padişa. 
hın bacağında bir yara çıkhmiş, dünyada dert, derman bırakh. 
mamişlar bir türli çare bulamamişlar. Bir gi.in bu derviş baba 
gelmiş demiş ki bunın dermanı ala balıkhtır. Siz bahan bir 
alabalıklı bulabi!irsez ben bu yarayı rahat ederem. Padişah 
emir vermiş, balıkhçılar denize, çaylara getmişler, aramışlar, 
zornana bir alabalıklı bulıp getirmişler. Padişah emretmiş 
balıği bir camdan kap içine bırakmişlar, kaba da su doldır
mişlar, ta ki yarın derviş gele de derman yapa. 

Padişahin nur topi bir oğli varmiş. Oğli mektepten gelı. 
Elinde altun topi varmiş oynimiş. Camdan kabin içinde balığı 
görince acirruş altun topi urıp cami kıri balıği alıp den:ize 
götiri ati .  Kimsenin bu işten khaberi yokh. Öbir gün derviş 
geli. Alabalığı sori. Hazır deyiler. Gidiler ki birde ne görsin
ler : Cam kırılmiş balı'kh yokh. Bu yani o yani sorilar. Oğlan 
meseleyi onlara anlati. Padişah haber alınca küplere bini. 
Celladı çağrı bu oğlani şimdi, götırıp öldırecekhsız deyi. Buni 
khaber alan sultan ·khanımi ataş ali. Geli padişaha yalvari edi 
etmi padışahi fikrinden vazgeçirtemi. Allan SO}'l karaları geyi. 
Doğri oni oldürmağa götiren iki cellada gidi yalvari. Onlara 
birer torba altun veri. Oğl::ına bir hegbe altun verip oni cel
ladlarnan yolli hiç olmazsa gidıp bir yerde bırakhın gelin. 
Belki Allah oni kurtarır deyi onlar da onın dediği kimi ya
pilar. Oğlani şehirden uzaklaştırıp bir yolda bırakhilar. On 
dört yaşındaki masum oğlan yol gide gide başka bir şehre 
geli. Doğri bir khana ini. Khançiya : 

- Emmi bahan bir oda var. 
- Ben sahan yalavuz bir oda veremenem, deyince oğlan 

khanciya bir avuç altun veri. Çokh sevinen ·khanci : 
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_ Başım i.istüne hcç kimseyi bu khana a\m· ğ d d . . . ıyaca ım e. 
yi. Oğlan o asına gın yati. ' 

Sabah oli. Oğlan khanciya : 

_ Emmi burada otırılacakh bir yer yokh? 
_ Var oğlım ,  .gel seni beklerin, bezirganların gettıği kahveye götürüm, deyı. 

Oğlani alıp kahveye götıri. Otırilar. Bir kırtik sonra bir 
de bakhilar ki �ç dört ad.anı 

,
içeri girdi. Herkes : Buyrın, 

buyrın deyıp ayagıya kakhtı. Oglan şaşı�i. khancidan, bunlar 
kim deyüp sori. Khanci da : 

_ Bunlar bezirgan başilardır. Her birinın kırklı, elli te
ne katırı var mal getırıp satarlar. Çokh zengindırler. Oğlan : 

- Öyleyse ben de kırkh tene katır alıp ticaretnen uğra
şacağam, deyi. 

Khanci edi etmi ögıni alami. •Oğlum sen küçiksen bu 
işleri yapamazsan» deyi oğlan oni heç dinlemi. Kakhilar çar
şiya gidıp kırklı tene katırnan ona göre çuval ve diger eşyalari 
alilar. Oğlan deyi ki •beni bir hamama götir, bir ez yıkhanırn 
çokh kirlendım».  Khancı üzıni alıp bir hamama götıri. Oğlan 
bakhi ki hamamın kapisında uzın, kalın bişe uzanmiş. Minare 
kimi. Başi, ayağ·i belli degil. Oğlan korkhısından içeri giremi. 
Harnamci bağıri : 

- Oğlım üstıne bas, içeri gel. Herkes böle yapi, Korkh· 
ma bişe yapmaz. 

Oğlan üstıne korkha, korkha basıp hamamdan içeri giri. 
Yıkhani; çıkharken gene i.istıne basıp çıkhi. Oğlan merek edi. 
Bu ne biçim şey deyıp döni o leşe bakhi. Yatan herif birden 
bire ayaği kakhi : 

- Benim adım Delibalta'dır. Madem ki sen bahan bakh· 
tın, ben sennen gelecağam. Oğlan korkhısından bişe demi. O 

dev kimi herif oğlannan khana doğri gelmağa başü. O ki buni 
yolda göriler, hepi kaçilar, kimisi bayıli. Delibalta ile oğlan 
khana geliler. Khanci korkhısından kaçi. Delibalta oğlana 
deyi ki :  
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- Benden heç korkhma. Sen benim sözımden çıkhnı 
dıkhça ben sahan �işe yapmanam. Yalavuz ben günde uç k� 
yunn�n uç torba tutın senden isterem. Koyınlari yeyecağanı 
t u tını de içeçağarn. 

- Peki Delibalta ne istersen öle olsın. 

Delibalta o gün : «Bu memleketten gidecağıkh. Maden 
k.ırkh k a t ı rın da. 

var. Gidakh biz de eşya alakh». Oğlan ·korkhı. 
sınden . pckı deyı . Kakhıp o memleketi terk ediler. Az gidiler, 
uz gıdıler, konarakhtan, göçerekten, !file sünbül biçerekten 
kahve çubukh içerekten aiti ay bir güz gidiler. Yolda bir 
kervana rastlilar. Bu . kervan onlara : «Bu yoldan getmeyin 
çokh tehlıkelıdir» deyı. Delıbalta heç dinlemi. O yoldan gidi
ler. Bır  khana rasli lar ·k i  ne in var, ne cin. Delibalta, oğlani 
yukarda yatıri üzi aşağda yati . Gece yansi oli ; bir de bakhi 
ki b ir  ses gıjjjjj . . . Delibalta yukhari çıkhi bişe yökh, oğlan 
uykhusında. Aşaği in i ,  akhıra gidi. Bakhi ki : Sari bir kız 
katırların arasinda bu sesi çıkhararakh gezi. Delibalta kıza 
sarıli. Bir de bakhi ki kız oldi bir yığın altun. Deme ki o bir 
haz.inemiş. Bu oğlanın kısmet imiş. Kervan bu khana keldıkhça 
bu khezine çıkharmiş.  Kervancilar korkhidan ölıdermiş. Ney
se, Delibalta çuvalları getıri, her kırkh çuvali altunnan dol
dıri . Belli  olmasın diye üstine eşya koyi. Sabah oli; oğlana 
meseleyi anlatmadan yola düşiler. Böyük bir memlekete geli
ler. Delibalta bir ev kirali. Oraya taşmilar. Aradan bir kaç 
gün geçi. Delibalta : 

- Gidip bu gün sahan bu memleketin padişahının kızını 
istiyecağam. Oğlan kabul etmakh istemi. Delibalta : 

- Sen gene benim işime karıştın deyin. Oğlan korkhı
sından, 

- Yakh ber karışmanam, sen istisense get iste. Ben de 
alırım. 

Padişahın da  odasında iki sandalya varmiş : Biri altun. 
Kızıni almakh isteyenler bu sandalyaya otırimişler. Diğeri gü
miş, m isafirler otırimiş, Delibalta gadip altun sandalyada 
otıri. Herkez şaşıri. Vezirlerden biri, yanlış deyi. Delibalta : 

- Neye yanlış olsin. Padışahin kızıni, Allah'ın emrinen, 
Peygamber'in kavlinen Mehmed Şah'a istemağa gelmişem de· 
yip, bagıri. 
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öle bağıri ·ki, sanki gök gürli. Hepsi korkhilar. Padişah : 

_ Peki sahan kızırni verim. ·Fakat benim kızım da bir 
uğırsızlıkh var ki ki��e? e_vlense kocasi 0 gece ölür. Şimdiye 

keder kırkh k� degış�rdı. Hepi de öldılar. Hek kabul ede.
sense •kızımı .

venm. Delibalta kabul etli. Padişahin ögıne bir 
torba bırahld : 

_ Perşembe güni gelinimi gelip götırecağam deyi, gidi. 

Torbayi  açilar ki hepi alması emaret. Hayran kaH!ar. 
Perşembe güni, Delibalta bir araba alıp padişahın sarayının 

öğıne gidi. Gelin
.
i alıp

. 
geli. Odasına götıri. Akşam oli. Gece 

Delibalta yukharı çıkhı ben de sıznen yatacağam deyi. Onlar 

da korkhilarından kabul ediler. Gece yasi 'Delibalta bakhi 

ki kızın ağzı bir karış açıldi; içinden höyük bir ilan çıkhmağa 
başladı. Delibalta ilanın başını ezip kızın ağzından çıkhari ki 
tarn iki arşun boyunda. İlani dögi bir kutiye koyi. Deıneki 
öbirlerini hep bu ilan sancıp öldırmiş. Zavalli kızın da heç 
kimsenin de bu işten kheberi yokhrni�. Sabah oli. Şeykhülis
lam. diger vezirlernen padişahın yanına gidiler .. 

- Padişahım sen sağ ol, iznın varsa güveginın yasına 
gidakh, deyier. Padişah ta izin veri. Delibalta'nın evinın ögine 
geliler. Delibalta bir bagıri, hepi hayran kalilar, korkhiların· 
dan kaçıp gidiler. Güveginın de ölmedigını anlilar. Padişaha, 
sultan ·khanıma müjde veriler. Üç gün sonra padişah onlari 
evine davet edi. Delibalta ve gelin, güvegi davete gidiler : 

Beş aiti gün sonra Delibalta : 

- Artrkh buradan da gidecakhıkh deyi. Onlar getmakh 
istemiler, fakat onın korkıhınsan ·seslerini çıkharamilar. 

Delibalta onlari ali, diger yüklemen dogri oğlanın baba

sının memleketine götiri. Oğlan çıkharken küçik oldıği ve 

aradan da beş sene geçtıği için memleketi heç tanuni. Deli· 

balta, şehrin dışarısında bir çadır kuri, onlari orada bırakhi. 

•Bu memlekette khan, boş ev yokhtır. Bir kaç gün burada 

kalın ben ta ki  bir yer bulum•. Onlar orda kalsın biz gelakh 

Delibalta'ya : 

Delibalta doğri padışahın sarayına gidi. •Padişahım tac� 
ve takhtın bahan verirsense ben bu yaran rahat ederem• deyı. 
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Padişah ta kabul edi. Dclibalta da koynundan o kutiyi çıkharıp 
ilanın melheminden bir çindik yaraya süri gidi . O gece padi. 
şah rahat, rahat sabaha keder yati. Sabah oli .  Delibalta gene 
geli. « Padişahım ben artıkh seni tedavi etmiyecağam » deyince 
« aman ne istersen verim. Dün o melhemden sonra birez ra. 
hat aldım» deyi. Oda « heg khezinen de bahan verirsense seni 
tedaviye devam ederem» deyi. Padişah ta ·kabul edi. Delibalta 
o ilan merhem inden bir ç.indik daha süri, g idi . O gece padi
şah daha çokh rahat ol i ;  ayağı üzerinde birez gezine bili. Öbır
gün sabah gene Delibalta gidi. « Padişahım ben seni gene teda. 
vi e tmiyecağam, yaranda yarım yer lazım. Heg sarayın da ve. 
rirsense seni tam rahat ederem>>. Padişah kabul edi .  «Yalnız 
sarayın alt katında bennen kanma bir oda verirsense bahan 
yeter» deyi. Delibalta da huni kabul edip padişahın yarasına 
bir kırtık daha melhem süri, Padişah tam rahat oli. Tacını , 
tekhtını khezinesın i sarayıni Delibalta'ya veri. Delibalta da gi
dip oğlannan, kızi bu saraya getıri. Akhşam al ınca padişahnan 
kansını da yukhari çağıri ;  meseleyi onlara anlati : 

- Padişahım, bu gördığın senin oğlındır. Alabalıği bı· 
rakhtı ,  oni öldürmeleri içün celli'ıdlara verdin Sultan khanı
mın onlara para vermesi ile oğlın öldırmediler. Alabalıkh be
nim. Ben peri ler padi şahın ın oğl iyam . Babam bahan get senın 
yüzınden sürılen oğlani kurtar» dedi. Ben de bu kılıkla yer 
yüzıne çıkhtırn . Bu kız da falan padişahın kızıdır. Senin der
manın bu kızın karnındaki i landi.  Buni yer yüzinde kimse bil
mezdi; kızi  kurtarıp dermanında meydana çıkhardıın. Sen ya
lancı bir  dervişin sözine bakhıp beni öldırecakhtın. Oğlın be· 
ni kurtardı. Ben de ona ancakh huni yapabildım. Taç da, takht 

da,  saray da oğlan olsın»  deyi .  Oğlan kayb oli ,  gid i. 

Padi şah bu işe çokh sevin i .  Yengişten kırklı gün, kırkh 
gece toy yapi lar. Oğlarınan kızi evlandıriler. Onlar eri mura· 
dına, darısi bızımkiler başına ola . 

( Şevket Beysanoğlu, Diyarbakır FolkJonı'ndan) 
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4) HOROZ MASALI 

Evvel zaman içinde, ·kalbur saman içinde, deve delli'ıl 
iken, pire berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır 
sallar iken bir hor.?z var'.11ış. Bir gün terslikte (gübrelik yer· 
de) eşinirken ayagına clik

_
en batmış. Dikeni çıkartmak i9in 

0 yakada (c ivar) oturan hır ninenin evine gitmiş. •Nine• de
miş, «ayağıma diken battı, çıkarır mısın?• Nine dikeni çıkar
mış. Horoz, «ben sonra gelirim» demiş, gitmiş. Bir kaç gün 
sonra horoz dönüp gelmiş . Ninenin kapısını çalmış. •Nine, 
benim clikenimi ver» demiş.  Nine şipit pişiriyormuş. •Dikeni 
ateşe attım • . Horoz •ya dikenimi verirsin, ya da şipitini alı
rım» demiş. Laf dinletemeyen nine şipitin birisini vermiş. Her 
roz da gitmiş .  Yolda giderken giderken bir eve rastlamış, ka· 
pıyı çalmış ,  ş ipit i  vermiş, sonra gelip alacağını söylemiş. Ara· 
dan günler geçmiş ,  şipitini almaya gitmiş. Çalmış kapıyı •Şi
pitimi verin » demiş. On.lar da «koyun yedi» demişler. Horoz 
«ya şipit imi verirsin , ya koyunu• demiş. O kadar söylenmiş, 
0 kadar söylenmiş ki, bıkmış koyun sahibi ,  koyunu vermiş. 
Horoz koyunu alıp yollara düzülmüş. Az gitmiş uz gitmiş, dere 
ıepe düz g it m iş . Bir  derenin kenarında bir ev görmüş. Evin 
kapısını çalmış. Koyunu vermiş. «Bu koyun sizde dursun, son· 
ra gelip alının •  dem iş, gitmiş. Günler geçmiş, aylar geçmiş, 
horoz koyunu almaya gelmiş. İstemiş koyunu. Evdekiler esen 
"elmeveceksin diye yedik onu» demişler. Horoz «ya koyunu �erirsin iz , ya ineğinizi al ırun » demiş. O kadar çok söylemiş ki 
horoz, bıkmışlar,  ineği horoza vermişler. İneği alan horoz 
gide gide bir köye gelmiş. O köyün bir evinde de düğün var· 
mış. Düğün evine gitmiş horoz. İneği vermiş, sonra gelip ala· 
cağını söylemiş. Akşamüstü, horoz geri dönmüş, ineği istemiş. 
Düğün evinin sahibi demiş ki, •yemekler yetmecli, kestik, mi· 
safirlere aş yaptı k »  demiş. Horoz •ya ineği verirsin ya gelini 
alırım » demiş.  Ağlamışlar, sızlamışlar, horoza laf dinleteme
mişler. Gelini vermişler. Gelini alan horoz giderken bir çoba· 
na rastlamış. « Çoban ,kardaş• demiş, «gelinle senin kavalı deği· 
şelim mi»  demiş. Çoban bu işe ri'ızı olmuş. Horoz kavalı 

almış, bir ağacın tepesine çıkmış. Kavalını çalıp şöyle şarkı 

söylemeye başlamış : 
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Bir dikene bir şlplt, 
Bir şlplte bir koyun, 
Bir koyuna bir inek, 
Bir ineğe bir gelJn, 
Bir geline bir kaıval. 

Gıygıd.ı gıygıdı gooo . . .  Gıygıdı gıygıdı gooo . . . 

Masal burada bitmiş. 

(Ş. Elçin, TFA., sayı 187, 1965) 

5) GENÇLiKTE Mİ KOCALIKTA MI? 

Zamanın biri-nde, Erzurum'un köylerinde çok zengin bk 
adam varmış, çok •kuvvetli zenginmiş. Bu adaırun iki oğlu 
ile itikatlı bir karısı varmış. Bu adam bir gece rüyasında bir 
ses işitir. 

«Mehmet Ağa, sana üç bela gelecek, gençlikte mi istersin, 
ihtiyarlıkta mı?• 

Bir gece görmüş, bir şey değil. Adam . . . bi� rüya . . .  Ertesi 
gece gelmiş, yine aynı şeyleri söylemiş : «•Sana üç bela gele
cek; gençlikte m i  gelsin, ihtiyarlıkta mı?• 

Uzatmayalım kameti,  kopartırız kıyameti, üçüncü gece 
karısına der .ki : 

«Ben üç gecedir böyle görüyorum, sen ne dersin?• 

" İhtiyarlıkta ne olur, bize ne gelirse genç1ikte gelsin•. 

«Pekoi». 

Ertesi sabah çoban seğirtip geldi : •Kurt hep davan ·kır
dı,  hiçbir şey kalmadı•. 

« Belanın biri lbu idi•. 
Gece bir de baktı ki evlerini bir ateş aldı, umum yandı, 

oldu künfeyekün. 

« Belanın biri de bu �di». 

Oysa bunlar bir bela. Kansını, çocuklannı topladı. 
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«Bu memlekette biz epey bir zengin da dık , . 
d · H d' b d 

a m • kimseye 
minnet e emeyız. ay ı ura an gidelim de b' 1 b 
ruz». 

ır yo unu ulu-

çocuklarını da alıp ağlaya ağlaya yolu tuttu! Az . . · 1 E . 'k 
ar. gıttı-

ler, uz gittı er. peyce gıttı ten sonra munta b' k" O d b. . f zam ır . oye 
rastladılar. Pa a ıra: mısa ir oldular. o köyün de çobaru 
yokmuş. Buna derler ·ki : 

"[Baba g�l �en bize çoban ol; senin oğulların var, bu işin 
hakkında gelirsın• . 

• olur•. 

Buray� çob
.
an �'.'ip bi� müddet çalışır, ekmek parasını 

kazanır. Gunlerın bınnde bır bezirgan gelip 0 köye barkana

sını kurar. Oturup satmaya başlar. Bu adamın çamaşırları 

kirlenmiş, yıkatacak adam anyor. 

«,İyi bir aile yok mu, çamaşırlarımı yıkasın, parasını ve-
reyim•. 

«Çobanın ailesi var, senin çamaşırlarını yıkar •. 

«Çoban ne ki ailesi benim çamaşırlarımı yıkaya•. 

•Sen çamaşırlarını ver, gerisine kanşma •. 

Çoban bezirganın çamaşırlarını yollar. Ehlinfımus, te
mizcesine yı-kamış çamaşıdarı, güzelce •katlayıp bezirgana yol
lamış. Bezirgan bakmış ki şimdiye kadar kendisine ne böyle 
çamaşır yıkadılar, ne de böyle katladılar. •Bu kadın çobana 
ne layık, bu bana layık. Ben bezirganken böyle ·kadın görme
dim. Nasıl edeyim de bunu alayım. İstesem vermezler, bunu 
cebirle alayım•. Çamaşırları getiren kadının çocuğuna der ki :  

«Sen çocuksun, sana para verilmez. Git ananı çağır, gel
sin de ona vereyim•. 

Kadın parayı almak için gelir, ehlinamus elini sarmış, 
yüzünü sarmış ki, bezirgan bütün kuvvetiyle bunu nasıl ka
parsa atın terkisine -atlar, yallah. 

Akşam üzeri Mehmet geldi ·ki kadını yok. •Oğullarım, ana
nız da gitti, biz daha ne edelim burada, haydi gidelim. Baka
lım Allah nerede nasip edecek hesabı•. 

387 



Oradan koparlar. Bir zaman gittikten sonra önlerine bir çonıh gelir, buradan geçecekler, fakat su epeyce derin. O�a
nın birini kı)'lda bırakır : 

«Oğlum, sen burada dur. kardeşini geçireyim; gelip seni 
de alacağım•. 

O, çocuğu geçirmeye bulaşınca sırtındaki �raya ·buraya 
bakarken kardeşini bir kurdun alıp gittiğini görür, başlar ba. 
ğırmaya : 

« Baba, baba kardeş.imi kurt götürüyor•. 
Adam dönüp bakar ki oğlunu bir kurt yakalamış götürü

yor. Onu kurtarayım decken sırtındakini de suya düşürür, su 
da bunu alıp inişe gider. Ne onu tutabilir, ne de bunu. Elle
rini koynuna koyup gider. 

Suyun götürdüğü gider bir değirmenin arkına takılır. De
ğirmenci bunu görünce çekip çıkarır, kafasını aşağı tutar. 
Bakar ki bir oğul olmaz derecede : 

« Sen bana oğul ol». 
Kurdun götürdüğü çocuğu da köpekler kovalayıp ağzın

dan alırlar. Bunu da davarın çobanı alıp oğul eder. 
Bunlar değirmenci ve çobanın yanında büyürler. Akılları 

kesmeye başlar. Değirmencinin yanındaki, babasının değir
menci olmadığını anlayıp oradan ayrılmak ister. Çobanın ya
nındaki de davardan payını almadığı için oradan kopar. İkisi 
yolda birleşirler : 

•Arkadaş nereye gidiyorsun?• 
•Ne bileyim, böyle gidiyorum i şte; sen nereye gidiyor

sun?» 
Birbirinin kardeşi olduğunu tanımıyorlar. Arkadaş olup 

yollarına devam ederler. 
Biz haberi nereden verelim, haberi verelim babalarından. 

Gide gide bir şehire varır. Şehrin de padişahı ölmüş, u�� 
dünya toplanmış, kuş uçurup padişah seçecekler. Kuş kımın 
başına konarsa onu padişah edecekler. Kuşu uçururlar, do
lanıp gelip onun başına konar. Kabul etmezler. 
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.Adam. bu garip adam, fukara adamın birisi !. 
Kuşu bir daha . . 

uÇ\llUrlar, yine bunun başına konar; yine 
kabul etmezler. Üçuncu uçuruşta kuş yine adamın başına ko
nar. Bu sefer itiraz edenlere : 

.Namussuzluk etmeyin, o kuşa ki itibarımız var b 
padişah edeceğiz bizi, hiç zorlamayın•. 

unu 

Kalkıp onu bu vilayette padişah ederler. o padişahlığını 
etmekte olsun. Oğlanlar da o şehre gelirler. Birbirinin kardeşi 
olduğundan haberleri yok, iki arkadaş. Sormuyorlar birbiri
ne, padişah etrafındakilere der ki : 

.Ehlinamus erkek çocuğu yok mu acaba benim hizme
timi görse, bir iki tane?• 

.filancı hanın kahvesinde iki tane ehlinamus çocuk var, 
gidip onları getirelim, hizmetinizi görsünler•. 

Gidip bu çocukları getirirler. Bu adamın babalan oldu
ğunu da bilmiyorlar. Burada hizmet ederler. 

Biz sana haberi nereden verelim, haberi verelim o hain 
bezirgandan. O bezirgan ölen padişahın iyi dostuymuş, buna 
iltimas edermiş. Bu padişahla da görüşüp tanışmak ister : 
«Gideyim. bu padişahla da konuşa)'lm, bununla da ahbap ola
yım , bu da bana ilerde lazım olur .. Padişahın huzuruna çıktı : 

•Selamünaleyküm .. 
·Aleykümselam•. 
Kalkma zamanı gelince padişahtan müsaade ister, kadını 

barkananın uzağına kurduğu çadıra yalnız bıraktı, gitmek is
ter. Padişah müsaade etmez : 

«Kal bu akşam da konuşalım•. 
•Benim ailem var. yalnızdır. Yanında .kimse yok•. 
• Ben bekçi yollar çadırın kapısında bekletirim. Orada 

gözlerler•. 

•Peki•. 
•Sen gidince onlar gelirler .. 
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Padişah, hizmetine bakan çocukları çağırır : 

« Oğlum, şurada bir çadır var, içinde de bir aile var o 
da bekleyeceksiniz. Hiç kimseyi içeri dışarı sokmayacaks 

ra. 

bu adam gelince siz de rahat edersiniz». 
ınız, 

. 
Bu ikisi

_ 
gidip orada çadırı beklemeye başlarlar. Böylece 

bıraz bekledıkten sonra biri diğerine sorar : 

• Biz  arkadaş olduk, •birbirimize sormadık, nerelisin ner. 
den geldin ?» 

Anaları da içerden dinl iyor. 

« Babam zengin bir adamdı. Bir rüya görmüş; davan kurt 
yedi, ev yandı. . .  » 

« Eeee?» 

•Filan yere gelip çoban durduk, anamı kaçırdılar . . .  » 

« Eeee?» 

•Kardeşimi kurt kaptı, ben de suya düştüm . . .  » 

•Ben senin •kardeşinim, kurdun götürdüğü bendim». 

Orada birbirlerine sarılırlar. Bunlar sarılır sarılmaz çadı· 
rın içinden kadın çı-kar. O da bunlara sarılır. 

•Dur babam, ben de sizin ananızım>>. 

O;·ada tanışırlar, koklaşırlar. Hasretle kavuşurlar. 

Bezirgan geldi, ne görsün, karısı ile buraya gönderilen 
nöbetçiler öyl·� sarılmışlar k i .  . .  Hemen oradan kopar, doğnı 
padişaha : 

•Ocağın batsın, benim ocağımı böyle batırdın». 

•Ne olmuş?• 

'"Gel de bak, ikisi  birden karımın yanındalar•. 

Padişah inzibatını, polisini alıp gelir, bezirganın dedikle· 
rini görür. Hemen bunları yakalarlar. Padişah neye böyle 
yaptıklarını sorar. Ben size nasıl anlattımsa m anzarayı, on· 
!ar da öyle anlatır. Padişah anlar k i  birisi hanımı, öbürleri 
d e:  oğulları. Gençlikte çekti cefayı, ihtiyarhkta da oldu bir 
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padişah; oldu, bir padişah kansı, oldular padi h 0 
0 bezirganın da cezasını verdiler. Orada yaş 

şa �lan, 

ettiler. 
amaya evam 

•Biz bıraktık geldik. Onlara mesel, size sa"ı k nla . 
· d" d ·· r· · d . . . ırı • o r yedı 

içtı, uny� a n  
.
goç u, s1z e yeym, ıçın dünyada sefa sürün 

Allah nasıp etsın. 
' 

Börek TtiRK 
(Saim Sakaoğlu, Gümü•hane M il Y asa an'ndan) 

6) KELoCLAN 

Evvel zaman i?inde, kalbur saman içinde, deve dellal 

iken, sinek berber ıken, ben annemin babamın beşiğini tın· 
gır mıngır sallarken bir varmış bir yokmuş, bir Keloğlan 

varmış. 

Keloğlan'ın babası bir gün hastalanmış, oğlunu yanına 
çağırmış : •Oğlum! Sana baba nasihatım şu olsun. Ben öl
dükten sonra, adı Musa, boyu ·kısa, s�kalı köse adamla sakın 
alış veriş etme. Hatta değirmeninde bile buğdayını öğütme• 
diye öğütlemiş. Gel zaman git zaman babası ölmüş. Annesi : 
«Oğlum unumuz -kalmadı. -Bir yük buğday öğüt gel• demiş . 
Oğlan hayvanına bir yük buğdayı yükleyince değinnenin yo
lunu tutmuş. Değirmene varınca bir de ne görsün kıs:ı boylu 
köse bir adam değirmenin önünde oturma·kta. Hemen baba· 
sının vasiyeti hatırına gelmiş. Köseye sormuş : •Amca senin 
adın ne?» Köse ·hiç istifini bozmadan •Musa• deyince bu 

değirmende buğdayını öğütmekten vazgeçmiş, daha yukarı· 
daki başka bir değirmenin yolunu tutmuş. Köse dayı işin far

kına vardığından yukarıdaki değirmenine kestirme yoldan 

daha önce vararak evvelki gibi kapının yanına oturmuş Keloğ· 

lan dolambaçlı yoldan geldiğinde köse dayıyı yine orada gö· 

ıiince derhal geriye dönüvermiş. Bu defa köse dayı Keloğlan'a 

seslenerek : •Oğlum beyhude başka değirmene gitme. Burada 

üç değirmen var, üçü de benim•. Keloğlan «Mademki bu üç 

değirmenin üçü de senindir, bu buğdayımı öğütmeden gide· 

ceğirn.  Zira babamın bana vasiyeti var, öğütmem• demesi üze· 

rine, •gene sen öğütme, gel seninle birer okkalı yalan söyle· 

yelim. Hangimiz kazanırsa, ödül alsın, ben kazanırsam hay-
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vanını buğdayıyla beraber alırım. Sen kazanırsan değirmeni
min birini sana veririm» der; Keloğlan bunu uygun bulur. l!
kin köse dayı söze başlamış, bakalım neler söylemiş : 

Ey oı;>Ul !  Babam rençperdi. Bizim harman yerinde kendi 
kendine bir karpuz çıktı. Biz onu güzelce çapaladık, gürbüz
leşti, büyüdükçe büyüdü, dağ gibi bir karpuz oldu. Erdiği za
man babam baltacılar buldu, kestirmeye başladı. Bu arada 
baltacının birisinin elinden kayan balta karpuzun içine düş. 
tü, baltacı baltasını aramak için karpuzun içine girdi. Balta
sını aramakta iken karşısına bir adam çıktı. «Hemşehri bir 
balta yitirdim, gördün mü?» deyince adam «ne söylüyorsun 
a birader ben bir katar deve kaybettim, b ir  haftadır arıyo
rum, hala bulamadım» dedi. İşte o karpuzun suyundan Mar
mara gölü meydana geldi diyerek, sözünü bitirdi. 

Sıra Keloğlan'a geldi, bakalım neler diyecek : 
Ey köse dayı! Benim babam da arıcı idi. Sabahleyin kaç 

arı gitti. Akşam kaç arı döndü, sayardı. Birgün topal bir an
ınız kovanına dönmedi. Babam, «bu arı ne oldu» diye o gece 
gözüne uyku girmedi; sabahı zor etti. Sabahleyin anamdan 
çuvaldızı istedi çuvaldızı dikti. Yalınayak üstüne çıktı. Dört 
yanını gözetliyordu; bir çiftçinin, öküzle birlikte topal anyı 
yanyana koşup çift sürdüğünü gördü. Hemen bana bağırdı. 
Horozu eyerle dedi. Hemen eyerledim. Babam horoza bindi. 
Belini vurduğundan incinen yere biraz ceviz yağı sürdük. Der
ken oradan b ir  ceviz fidanı çtktı. Büyüdti'kçe büyüdü. Yap
raklar dökülürken tozdan topraktan bir tarla meydana gel
di. . .  Bir güzel ekin ektik. Biçme zamanı gelince tırpanları 
aldık. E kini biçmek için çıktığımızda ekinin içinden bir tilki 
çıktı. Babam tırpanı tHkiye attı, tırpanın ipi tilkinin boynu
na geçt.i. Kaçıp dolaştıkça ekin biçildi; harman ettik, savur
duk. Aşarcılan çağırdık. Ölçeklerken içinden bir kağıt çıktı. 
Ölçekçi katibe : «Oğlum ! gözüm kesmiyor; okuyamayacağım, 
şunu okuyuver» deyince katip : « Keloğlan ·kazandı, köse dayı 
hapı yuttu» yazıyor deyince köse dayı «Oğlum senin baban 
çuvaldızın üzerine çıktığı zaman ben kaybetmiştim; o kısım
dan bu yana beyhude nefes tükettin. Ben senin gibi birini 
aramakta idim. Bu üç değirmenin idaresini de sana bırakı
yorum » dedi. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. 

Derleyen : Faik AKÇIN 
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7) KURT'TAN KOYUN 

Varıydı yokhuydu, dann dunyasında bir ,t,.,.· d b' 
d K. · kht 1 "l 

g.....,ıy en ır ko-
yun varıy ı. ısı çı ı ar ço e. Çölü gez gez 'dıl 

l b' k K k 
. . .  aı ar, yayı-

!ıllar. Bakhtı ar ır urt. or htular, durdular. Kurt dedi : 
_ Koyun kardaş yerem seni. Koyun dedi : 
_ VaHa(h)  �ardaş durm�şam ye meni. Fekat sennen ri

ce ederem ındı yem� menı. Gedım oynuyum bikez ögüvde bi
rikhçe peylafannığ edım, annan meni ye. Kurt dedi : 

_ Di yalla. O yana tüngüldü düştü, bu yana tüngüldü 
düştü, o yana kaştı ( kurt ta hebele atrafında dolanın) ele etti 
bele etti . . .  Koyun kaştı. Kurt bekledi, bekledi . . .  Koyun kaştı'. 
getti. 

Kurt koyunu akhtardı, akhtardı . .  Koyunu tapmadı. Gel
di dedi : 

- Geçi kardaş yerem seni. Geçi dedi : 

- Nece yesen meni, bir meni yesev n'olusan? Dedi : Me-
nim ki yavrum var, odu ğardadı. Koy gedim emceklerim do
ludu, ona yedirdim gelim. Balalarımı da özümnen getirim, 
üçümüzü birden ye. Meni yip balam kalmasın, balamı yip 
men kalmıyım. Kurt dedi : 

- Eyyidi. Geçi getti .dağa girdi, balalarım emizdirdi. Ki 
balanı apardı, getti. 

Kurt bekledi, bekledi . . .  Geçi gelmedi. Kakhtı düştü bu 
dağ menim, o dağ menim, o teppe menim . . .  Aklıtardı etti, 
geçini tapmadı. Dedi : 

- Kisi de getti elimnen. Geldi bir mağaraya girdi. Bakhtı 
bir at bağlıdı. Dedi : 

- At .kardaş yerem seni. At dedi : 

- Yebilmesen meni. Sen bir çenge kurt, menim kimin 
yekke bir atı nece yesen? Kurt dedi. 

- Yerem. At ta dedi : 

- Eleyse menim nahına baratım yazılıdı. Kurt sordu : 
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- Naluv hardadı? At : 
- Ayağımın altındadı, dedi. Kurt : 
- Killdır bakhım, dedi. At ayağını kaldırdı; kurt egildi 

bakhmağa. At allına bir tepme vurmağıydan kurtun beynini 
yere töktü. Kurt düştü. Hatta can verince kurt dedi : 

Gettüv gördüv bir koyun 
Ye kassın kurnı boyun 
Neynlrdiv oyun moyun 
Peylafannığ edecekhsen? 

Gettüv gördüv bir geçi 
ye kassın kurnı !açı 
Neynlrdlv kiyi üçü 
Çobankıiralığ edecekhsen? 

Geldiv gördüv bir at 
Ye yanaşasında yat 
Neynirdiv barat maral 
Ustanbıl'a gldecekhsen? 

Kurt geberdi. Koyun khılas oldu, g6çi khılas oldu, at ta 

khılas oldu. 
Men de gettim üç alma verdiler. Biri matala, biri mata! 

diyene, birini de Kadriye yedi. 

KURT'LA KOYUN MASALI 

Var idi, yok idi .  Yer yüzünde bir keçi ile bir koyun var 

id i .  İkisi  kıra çıktılar. Aç oldukları için kırda dolaşıp yayıl

maya ç1ktılar. Bir kurda rastladılar. Korkup, durdular. Kurt :  

Koyun kardeş seni yiyeceğim, dedi. Bunun üzerine ko

yun kurda : 
- Önünde hazır durmuşum, istersen ye beni. Ancak sen

den bir ricam var : Beni şimdi yeme. Önünde biraz oynaya

yım bi;azcık pehlivanlık edeyim. Beni ondan sonra �e, ded' . 

K u;t da « pekiyi» d i:ı::erek, koy_unun isteğini kabul ettı. Koyu� 
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Sag' dan sola, soldan sağa zıpladı, düştü. Bir tarafı b' . d d K . 
h 

an ıı ta-
rafa koştu , ur u. urt ıse,  ep böyle koyunun çevr . d k d. . . . esın e 
dolanarak,  en ı s ın ı  seyrett ı .  Koyun da şöyle yaptı, böyle yap-tı ; sonunda bı�akıp kaçtı. Kurt bekledi , ·bekledi; fakat koyun 
dönüp. gelm.edı.  Kurt ara:nağa ·�oyuldu ise de, koyunu bula
madı. Bu yuzden kurt gelıp keçıye : 

_ Keçi kardeş, seni yiyeceğim, dedi. Keçi : 

_ Beni nasıl yiyeceksin, tek beni yersen eline ne geçer? Benim i·ki  yavrum var. Onlar <la mağaradadırlar. Bırak beni gideyim, dolu memelerimden onlara süt emzireyim. Yavrula
rımı da yanıma alıp getireyim , hepimizi birden ye. Ta ki beni 
yedikten sonra, yavrum kalmasın. Yahut yavrularımı yedikten sonra, ben kalmayayım. Kurt •pekiyi» dedi. Keçi gitti, 
dağa girdi .  Yavrularını emzirdi. İkisini de yanına alıp, uzak
laştı. Kurt bekledi, bekledi. Fakat keçi de gelınedi. Kurt kal
kıp. yola düştü, keçiyi dağ, tepe aramaya koyuldu. Bütün ça
balarına rağmen ·keçiyi bulamadı. İkisini de elden kaçırdığını 
anladı .  Sonra b ir mağaraya geldi; içeri girdi. Mağarada bağlı 
bir at gördü . Kurt : 

- At kardeş, yerim seni, dedi. At : 

- Beni yiyebilmen zordur. Sen ki ufak bir kurtsun, be-
nim gibi kocaman bir atı nasıl yersin? diye cevap verdi. Kurt 
ise : 

- Yerim, dedi. At : 

- Pekiyi, istersen beni ye. Ya!rıız nahına beratını yazı-
lıdır, dedi. Kurt : 

- Nalın nerededir? diye sr ; .ı. At : 

- Ayağımın altındadır, dedi. Kurt da : 

- Ayağını kaldır da bakayım, dedi. Bunun üzerine at 
ayağını kaldırdı. Kurt, atın nalındaki beratı görmek için eğil
di. Bu durumdan ist ifade eden at, alnına bir tekme vurmakla 
birlikte, kurdun beynini yere döktü. Kurt yere yığıldı, düştü. 
Can çekişirken başına gelen işleri, sızlanarak söylenmeye baş
ladı : 
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Gittin gördün bir koyun 
Ye, kalsın kuru boyun 
Neyine oyun, moyun 
Pehlivanlık mı edeceksin? 

Gittin gördün bir keçi 
Ye kalsın kuru kıçı (ayağı ) 
Neylersin ikiyi üçü 
Çobanlık mı edeceksin? 

Geldin gördün bir at 
Ye (de) yanında yat 
Neyine berat, merat 
İstanbul'a mı gideceksin? 

Bunlan söyledikten sonra kurt can verdi. Koyun kurtJı[. 
du. Keçi de kurtuldu. At da kurtuldu. Ben de gittim, (b:uıa) 
üç elma verdiler. Biri masala, biri masalı anlatana, birini de 
Kadriye (masalı anlatan kadının adı) yedi. 

( Suphi Saatçı, Kerkük Çocuk Folkloru'ndan, 1984) 

8) NAGIL 

Bir gurt ajmış idi ( acıkmıştı) .  Dedi gedim bir zat tapım 
( bulayım) yeyim. 

Gördi gabahtan bir guzu gelir. 

Dedi : Guzu! 

Guzu dedi : Ne? 

- Men seni yiyecağam. 

- Ye ginan. Emma menim duzum yohtu. Duzsıu. yi· 
yemmesen ki. . .  

Dur gedem duz getirem. Guzu, gurdu bu cür gurşadı (oya· 
!adı) .  O yana dolandı, bu yana dolandı, goydu gaçtı. 
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Bu yol, gurt gördü bir goyun gelir. 

Dedi : Goyun! 

Goyun dedi : Ne diyesen? 

İndi men seni yiyecağam. 

_ Yiyesen ye. Emma neÇe vahttı (çoktan beri) me ·· . 
nememişem. goy bir öyniyim. Goyun da gurdun başın : oy 
nıahla bend etti. Goydu gaçtı . 

yne-

Gurt gördü bir ezançı gelir. 

Dedi : Ezançı! 

Ezançı dedi : Ne diyesen gurt ağa? 

_ .l'v1en seni yiyecağam. 

_ ye ahu. Özüm bülüsen. Goy bir ezan okuyum namaz 
vahtıdı. Ezanı başa yetirenden sona ge meni ye. 

Ezançı çıhtı minareye, gapıyı bağladı. Gurt galdı metel 
(şaşkın ) . 

Gurt bu yol gördü bir at gelir. 

Ata seslen di : At! 

Dedi : Ne? 

- İndi men seni yiyecağam. 

- Men Şah'a berat apanram ( götürüyorum) .  Evvel ml'n 
sene ohuyum .  Beratı ser apar. 

- Ohu göreh .  

At, bir tepih vurdu, gurdun başın gözün dağıttı. 

Beçara gurt hem ağlırdı, hem deyird! : 

Orda gördüm bir guzu 
Ye gassın ( kalsın ) iki gözü 
Sen neydirdin duzu muzu? 

Öl gurt öl, öl öööl. 

Orda gördün bir goyun, 
Ye yanında soyun, 
Sen neydirdin oyun moyun? 

Öl gurt öl, öl öööl. 

Orda gördün bir ezan 
Ye yanında uzan, 
Sen neydirdln ezan mezan. 

Öl gurt öl, öl öööl. 

(Husrev Hatemi, Azeri Mualı) 
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9) NAR KAMIŞ 

Bir zamanda bar eken, bir zamanda yok eken, fukare bir 
akaynın bir de apakayı bar eken. Olar insan bannagan bir 
adada yaşay ekenler. Olarnın bir kızı ve eki de oglanlan bar 
eken, amma dünyada olarnın kızı kibi dülber kız yok eken. 

Kunlernin birinde kı1Jarının kartayıp kalmaması içün, 
öz araları sözleşip, kıznı buyük oglanlanna bermek kararına 
keleler. Bu karamı kıznın ·kuçük kardaşı eşilip aptesine bara :  

- Aptem, anaınnen babam seni buyük agama kocaga 
0_,rmek isteyler, dey. 

Kız nege ograganını bilmegen, öz-özünden utangan. Bu 
kız şu yerden eline suv taşıgan savutlarından birini alıp çeş. 
mege kete. 

Çeşmenin başında buyük bir gol bar eken, golnin içeri
sinde de kamışlık ose eken. Kız bu kamışlıknın yanına aglay 
•glay barıp : 

- Canım .kamış, yani kamış, artık men bu dünyanın yu-
züni kormek istemeymen, -dep yalvara. 

Kamış yarıla . Kız kamışnın içerisine kire de : 

- Ortül kamış,  -dey. Kamış ortüle. 

Kıznın agası bekley-bekley, kardaşı ·kelmey. Om araştınp 
çıka, lakin tapıp olamagınından, gayıptan haber berici cadıga 
bara. Cadı ona kardaşının çeşme başındaki golde osken nar 
kamışlardan birinin içinde ekenini ayla. Oglan şu yerden çı
kıp, doğru bu nar kamışlarının yanına kele ve şu sözlerni ay
tıp yırlay : 
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Nar, Nar kanuş, Nar kamış, 
Yanlsa da şu kamış. 
Şu kamışnın içinde, 
Menim yarem bar emiş. 

Kamış içinden kız ona : 

Nar, Nar kanuş, Nar kamış, 
Yarılmasın şu kamış. 
Kardaşına yar degen, 
Bu dünyada bar emiş, 

dep cevap kaytara . Agası kozlerinin yaşını sürt' kel k 
. k 'b' b'\ 

ıp evge e, 
işin olıp keÇ enı ı ı anasına ı dire. Anası da kamışnın yanı-
na kelip yalvarmaga başlay : 

Nar, Nar kamış, Nar kamış, 
Yarılsa da şu kamış. 
Şu kamışnın içinde, 
Yaş kelinlm bar emiş, dey. 

Kız karşıhk olarak : 

Nar, Nar kanuş, Nar kamış, 
Yanlmasın şu kamış. 
Balasına kelin degen, 
Bu dünyada bar emiş, dey. 

Anası da aglay-aglay evine kayla. Birazdan kozlerinin ya
şını çıbırtıp, ufak kardaşçıgı kele ve kamışka yalvarmaga baş

lay : 
Nar, Nar kamış, Nar kamış, 
Yarılsa da şu kamış. 
Şu kamışnın içinde, 
Menim aptem bar emiş, dey 

Kamış yarıla. Kız kamış içerisinden çıka, kardaşınnı ko
lundan tutıp, ekisi de o ye�den çıkıp keteler. 

Kete, kete bir  suvga rastkeleler. Kardaşı : 

- Aptem, şu sı.ıvdan bir yutum suv içeyim mi? dey soray. 

Aptesi : 

Eger bundan suv içsen, 
Tonı atka dönersin, 
İnsan olıp osmez de, 
Bir ay\'anga dönersin, dep cevap bere. 

Bala aptesinin sözünden çrkmay ve yollarını devam ete
ler. Bir çok vakıt keçken son, bir suvga da rastkeleler. Bala 

pek suvsay, aptesinin suv içmege izin vermesini istey · 
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Aptesi : 

Eger bundan suv içsen, 
Ala kaşlar olursın. 
Avcılamın kolundan, 
Sopa aşap olersln, dey. 

Bala bunı da dinley ve suv içmemege karar here. Biraz 
vakı t ketken son, bir temiz suvlu ozeııçikke daa rastkeleler 
Kardaşı suv içmek içün , aptesindeıı tekrar razılık istev. 

. 

Aptesi : 

Eger rnından suv i�·sen, 
Ak kozuga dönersin. 
İnsan olıp currnezsin, 
Pıçak aşap olersin, <ley . 

Balanın o kadar suç içecegi kele ki,  artıp dayanıp olamay . 
Aptesi artına bakmay, tüşüııceli bir alda .ketkende, ozenden 
bir kaç yutum su içe . . .  Şu arada b ;r  kozuga düne ve aptesinin 
artından kozu gibi  bagırmaga başlay. Aptesi artına aylanıp 
baka, kardaşıııın kozuga döngenini korip, yana ve mugaya. 

Ne yapsın,  artrk iç b i r  türlü çare kalmay. Kozu aptesinin 
artından takılıp,  öz yolunu devam ete ve bagçaga barıp yete· 
!er. Bag içinde büyük bir terek kore. Tereknin tübünde de 
padişanın suv içken çokragı bar eken. Kız kozuçıknı terek tÜ· 
büne otlatmaga cibere, ozü ise tereknin töpesine çıkıp otura. 
B iraz vakıttan son padişanın kullarından biri koluna eki bu· 

yük bardak alıp, suvga ·k ele. Bir daa çokrak içerisinde bir 

kolge kore ve o yakka, bu yakka baka, kimseni kormey. 

O kul da bu yaşına kelgenine kadar daa ozüni kuzgüde 
kormegen eken. O ozlini  suvda korüngen kıznın ·kolgesi kibi 

dülber sanıp : 

- Men bu kadar diilber olgan son, mana padişaga kul 
olıp, suv taşımaga ne kerek eken ? -dep türüşe ve alıp kelgen 

bardaklarını yerge urıp parlay da, çıkıp kete. Padişa bekley · 
bekley, amma kul kelıney. Ekinci kulum eibere, o da birinci-
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Si. k.ibi bardaklarını parlap, padişanın sarayınd k.ı ' . .  . 
. 

an çı p kete 
padişa uçucı kulum cıbe�e , o da diger!eri kibi bardakların; 
Parlay ve çıkı p kete. Padışa bekley-bek.lı>v kul! da . b

" -, , ann n ıç ı-
r.ısi suvdan kaytmay. Son ne olganını bilmek 1·ç·· un çeşmege 
ozü barmaknı kararlaştırıp , yolga çıka. Padişa çokraknın ya-
nına yakınlaşkanda, parlangan bardak parçalannı kori 

d l B .  
. . . .  P. teren 

tüşüncege a a. ıraz tuşungeı: son, p�dişa göl yaıuna kelip 
suvga baka, baksa ne korsın . suv ıçınde dülberden-d .. lbe uzun saçlı b

.
ir kıznın kolgesini kore. Yuregi unnaga b�lay� 

Başını koterıp, yukanga baka, tereknin yukarı pıtaklan ara· 
sında, aynın on 

.
dördü kibi dülber bir kız oturganını esley. 

Ne yapacagını bılmey. Biraz tüşüngen son, kızga şu sözlerni 
aytıp, yalvarıp yırlamaga başlay : 

Tüş, guzelim, sen mında, 
Seni karım yapanın. 
Gul bagçanın içinde 
Bulbül klbl bakarım, dey. 

Kız ona : 

Yok, padişam, tüşalmam, 
Emriniznl yapalmam. 
Gul bagçanın içinde, 
Guzel bulbül olalmarn, dep cevap bere. 

Padişanın kozünden yaşlar akıp başlay. O koz yaşlarını 

sürtip : 

Tüş, guzellm, sen rnında, 
Seni kelin yapanın. 
Altın kafes içinde, 
Laçin ldbl bakarun, dey. 

Kız buna da kail olmay : 

Yok, padlşam, tüşalmam, 
Emrinlznl yapalmaın. 
Altın kafes içinde, 
Laçin kuşu olamam, dep cevap bere. 
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Padişa : 

Tüş, guzellnı. sen mında, 

Seni kızım yaparım· 

yuksek saray içinde, 

Laçin lclbi bakanın, dep yalvara. 

eti ıbu sonki sözüne razı ola ve terekten tüşe Kız pa şanın 
k rv · 

. .  kenine son derece uvana. aız ona Oztinin Padişa 
kız1 nınl �ş i ayta ve yanındaki kozuçııknı kosterip : başına ke gen enn 

di bu kozuçık menim dünya ve ahret kardaşıın. _ Pa şanı, 
. . k 

. 
" ldi -d 

dır. Yolda bir ozenden suv ıçıp, ozuga çevın ' ey. 

d. k zuçıknı da Jruvançnen .kabul ete. Sarayga kele Pa �a o · 

d. '-·-k gece toy et.ip, kıznı zar-zornen kene de ozüne !er, pa ışa All' 
d b 1 kadın etip ala. Padişanen bu kız saray a yaşap aş aylar. Sa. 

ray halkı olarnın bahtını pek !nınley. 

Bir kun padişa kızga kelip : 

_ Men bugun avga ketecegim. Men ;ketken son, kimse
nin sözüne ·kanıp, tışka çıkma, -dey. Kız razı ola. 

Bu padişanın bir de taz davkesi bar eken. Bu taz davke 
padişa ketken son, saray halklarınen toplaşıp, kıznın yanına 
keleler. Olar : 

- Aydı aptecigim, deniz yalısına çıkıp, biraz egleneyik, 
-deyler. Kız razı olmaycak ola, amma çare tapalmay. Kızlar 
zar-zomen om yalıga alıp keleler ve soyınıp, cuvuınmaga baş· 
!aylar. Padişanın .kansına d a : -«Cuvun »- ·dep yalvaralar. O kız. 
lamın yalvarganlannı red etmek istemey. Ayagındaki papuQ
larını çıkarıp, bior ayagım cuva,  ekincisini cuvmaga azıdan· 
ganda, taz davke oru denizge itep yık a

. 
Kız suvga batar-bat· 

maz, om bir aram balık yutıa. Kızlar sarayga ·kaytıp keleler. 
Bu taz davke de bu kıznın urbalarını kiyip, sarayga kele. 

Ozüne sogan kabugından bir töşek tiktir.ip, töşekke kirip yata. 
Bu taz davkenin kozleri kok, saçları kıska, beti çubar bir 

kız eken. Padişa sarayga kelgeni kibi,  kadının yatkan odasına 
kire, baksa ne korsin : Töşekte çubar, çirkin bir kıznın yatka· 
nını lcorip şaşa. 
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_ Vay, san a  ne oldı? -degen de, taz davke Sesini çıkarmay. 
. k hasta kosterip , bir tarafından diger tarafına aylana O ünı pe l l da . z d ke töşek içeri-sin..ıe ay angan , sogan kabugınen ya-raz a�öşek şıtırdamaga başlay. Padişa bu vakıt töşekte yatpılgan 

kan taz davkege : 

_ Aytsa, sana ne oldı ?  O şıtırdagan ne o? -dey. 

Taz davke zar-zornen : 

_ Kemiklerim şıtırday, padişam. Pek yaramayım. Men 

. . kelmenizni bekley-bekley, •kozlerim kogerdi ,  alaça karsızr saçlarımnı çokup ,  yulkıp bitirdi. Çubar kargalar da bega ar
. çokup çubar ettiler, -dey. Padişa .ne demege bilmey tiınnı • · 

_ Ne yapsam yahşı olursın? dep soray. 

Bu vak it taz davke padişaga : 

_ Ana şu kozuçık n ı  soyıp, onın etini aşasam, yahşı olur· 

ınm. -dey. 

Padişa :  

_ Ya sen bu kozuçık menim dünya ve ahret kardaşım 

dcgen edin de? -degende, taz davke : 

- Men om koy bellep, soymasınlar dep, sizge yalan 

ayttım, -dey. 

Bu vakıt padişa vezirlerin den birini çagınp : 

- Kasapçı Bolat'nı çagırınız , -<ley. 

Vezir kasapçı Bolat'nı çagırmalarını emir ete. Kozuçıknı 
ıutıp, ayaklarını baylayayatkanda kozuçık : 

Clber meni, Bolat akam, 
Yalı betke keteylm. 
Omrünınln sonunda, 
Bir duaçık eteylm, -dep yalvara. 

Bolat kozuçıknın ayaklarını çezip cibere. Kozuçık yalıga 
kdip, aglay-aglay aptesine : 
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Bolat pıçak kayray, 

Bogazıına tayay. 

Taz davke aytU : •Soy• dedi, 

Padişa aytU : •Koy• dedi, dey. 

Aptesi kardaşının sesini eşitip : 

Aram balık içindem, 
Siya saçım tıŞında. 
On yarumda sultanım, 
Katip çıkayım, tuvganım, -dep cevap bere. 

Bolat kozuçıknın yalvarganını red etip olalmay ayaklan. 
nı çözip cibere. Koluna bıçaknı alganda kozuçık : 

Ciber meni, Bolat akam, 
Yalı boyu çapayım. 
Songulıkka şu dünyanı, 
Toya-toya bakayım, dep yalvara. 

Bolat kozuçı,knın yalvarganını red etip olamay ayaklan. 
nı çözip cibere. Kozuçık çapa-çapa yalıga kelip, aptesine yaJ. 
varmaga başlay : 

Bolat pıçak kayrak, 

Bogazıma tayay. 
Taz davke ayttı : •Soy» dedi, 
Padlşa ayttı : •Koy• dedi, dey. 

Kız şu sözlerni eşitip, kene de kardaşına : 

Aram balık içindem, 
Siya saçım tışında. 
On tlzlmde sultanım, 

Katip çıkayım, tuvganım, dep cevap bere. 

Kozuçık bir daa aglay-aglay. Bolatka kele. ·Bolat orun ayak· 
!arını baglay, başını tutıp, bogazına pıçaknı yakınlaştırganda, 

kozuçık : 
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Ciber menl, Bolat akam, 
Yalı boyu kezeytm. 

şu bagçanın lçerslnden, 
Men bir gulçik uzeylm, dep, 

tekrar yalvara. Bolat kozuçıknı acıp, bir daa cibere. Kozuçik 
kapudan çıkıp ·k ete. 

Padişa : «Banp bakayımçı, şu ayvan kayda kete eken?• 
dep kozuçıknın artından kete. Kozuçıknın dogru yalıga ket
kenin kore. Onın artından yavaş-yavaş ketip dinley. Padişa 
koıuçıknın aglay-aglay aptesine : 

Bolat pıçak kayray, 

Bogazıma tayay. 

Taz davke ayttı : •Soy• dedi, 
Padişa ayttı : •Koy», dedi, degenini eşite. 

Son denizden kıznın da : 

Aram balık içindem, 
Siya saçım tışında. 
On tizimde sultamın, 
Katip çıkayım, tuvganım, 

degenini onın kulagına çalına. 

Padişa bu sözlerni eşitkeni kibi, banp kozuçıknı kuçak
lap ala ve bir daa yırlamasını istey. Kozuçık bir daa yırlay. 
Padişa kıznın sesini dinley ve aman evge kayhp, öz memle
ketinde olgan dalıcılanna aram balıknı tapıp çıkarmaga emir 
bere. Dalıcılar denizge dala, aram bahknı tapıp çıkaralar. Ba
lıknı ortadan yaralar da onın içinden kıznı ve egizlerni sag -
selamet çıkaralar. Padişa sarayga kele ve kozuçıknı soydur
mak istegen çubar taz davkeni, ozünin yalancı kadınlanru at
lamın kuyruklarına baglata da, süyretip oldürte. 

(Cafer Bekirov, Kınm Masalı) 
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K E L İ M E L E R  

- A -

Acıp : acıyarak. 
Aglay.aglay : ağlıya-ağlıya. 
Ala : alıyor. 
Alganda : aldığında. 
Ana : işte. 
Anamnen : annem -ile. 
Apakayı : eşi. 
Aram : haram. 
Apte : abla, 
Aşap : yiyer<ik. 
Aşasam : yesem. 
Atka : ata. 
Aylanganda : döndüğünde. 
Aylanıp : dönüp. 
Ayla : söylüyor. 
Aytıp : söyleyip. 
Ayvanga : hayvana. 
Azırlanganda : hazırlandığında. 

- B -

Bagçaga : bahçeye. 
Baglay : bağlıyor. 
Baka : bakıyor. 
Bakmay : ·bakmıyor. 
Balasına : çocuğuna. 
Bara : vanyor. 
Barıp : varıp. 
Barmagan : varmamış. 
Barmaknı : varmayı. · 
Başlay : başlıyor. 
Baylayyatkanda : bağlıyorken. Bckley : bekliyor. 
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Bcllep : belleyip. 
Beti : yüzü. 
Betke : tarafa. 
Bere : veriyor. 
Bennek : vermek. 
Berki : verici. 
Bildire : bildiriyor. 
Bilmegen : bilmemiş, 
Bllmey : bilmiyor. 

- C -

Cadıga : cadıya, 
Clbere : bırakıyor. 
Cunnezsln : yürümezsin. 
Cuva : yıkıyor. 
Cuvmaga : yıkamaya. 
Cuvunmaga : yıkanmaya . . 

- Ç -

Çapmak : (hayvanlar için) koşmak. 
Çıbırtıp : akıtıp, damlatıp. 
Çıka : çıkıyor. 
Çıkmay : çıkmıyor. 
Çokrak : su kaynağı, kuyu. 
Çokup : gagalayıp. 
Çubar : çil, leke, çilli. 

- D -

Dala : dalıyor. 
Degen : demiş, dediği. 
Dep : deyip, diyerek. 
Dey : diyor, söylüyor. 

. 1 . dinliyor. 
pın e

y · .. d"ğün" 
pöngenlnl : don u u. 

- E -

ı;:gWernl : ildzle'.i. 

Eken : -ike.n •
. 

ı.
m!ş. 

Ekenlni : -ıdiğini. 

Esl•Y : fark<;dıyor. 

Eşftkeni : işıttığı. 

Ete : ediyor, yapıyor. 

EtJP : yapıp. 

Evge :  eve. 

- G -
Gayıptan : gaipten. 
Gölnln : gölün. 
c;ulçlk : gül, gülcük. 

- i -

içken : içmiş. 
istemeymen : istemiyorum. 
istey : istiyor. 
iıep : itekleyip. 

- K -
Kalmay : kalmıyor. 
Kartayıp : ihtiyarlayıp. 
Kaşkır : canavar, kurt. 
Katip : ne yapıp. 
Kayda : nerede, nereye, 
Kayray : bileyliyor. 
Kayla : geri dönüyor. 
Kaytara : geri çeviriyor. 
Kaytmay : geri dönmüyor. 
Kaytıp : geri dönerek. 
Keçken : geçen, geçtikten. 
Keçkenl : geçtiği. 
Kele : geliyor. 
Kelgen : gelmiş, gelen. 
Kelin : gelin. 
Kelıney : gelmiyor. 
Kene : yine. 
Kete : gidiyor. 
Ketip : gidip. 

Ketken : gitmiş, giden . 
Ketkenin : gitti�ni. 
Kıska : kısa. 
Kire : giriyor. 
Kirip : girip, girerek. 
Klytp :  giyip, giyerek. 
Kogerdi : morardı. 
Kok : duman rengi. 
Kore : görüyor, 
Korip : görllp, görerek. 
Kormegen : görmemiş, görmeyen. Kormey : görmüyor. 
Koriingen : görünmüş, görünen. Koterlp : kaldınp. 
Kozuga : kuzuya. 
Kıınlernln : günlerin. 
Kunley : kıskanıyor. 
Kuvana : seviniyor. 
Kuvançnen : sevinçle. 
Kuzgü : ayna. 

- M -

Mana : bana. 
Mında : burada, buraya, 
Mından : buradan. 
Mugaya : müteessir oluyor. 

- N -

Nege : neye. 
- 0 -
Ograganını : uğradığını. 
Ola : oluyor. 
Olalmam : olabilmem. 
Olamaganından : olamadığından. 
Olar : onlar. 
Olgan : olmuş, olan. 
Olmay : olmuyor. 
On : sağ taraf. 
Ortüle : örtülüyor. 
Ose : büyüyor. 
Osken : büyümüş, büyüyen. 
Otura : oturuyor. 
Oturganını : oturduğunu. 
Ozen : pınar, dere. 
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- Ö -

Öz :  kendi. 

- P -

Parlangan : parçalanmış. 
Parlap : parçalayıp. 
l'arlay : parçalıyor. 
Pıtak : dal, budak. 

- S -

Savul : kap, tabak. 
Son : sonra. 
Songuhkka : son olarak. 
Soray : soruyor. 
Soydurmak : kestirmek. 
Soyıp : kesip. 
Sürtip : sürterek. 
Suv : su. 
Suvga : suya. 
Suvsay : susuyor. 
Süyretlp : sürüklettirip. 

- Ş -

Şıtırdamaga : çıtırdamaya. 

- T -

Tapalmay : bulamıyor. 
Tapıp : bulup. 
Taşıgan : taşımış, taşıyan. 
Tayay : dayıyor. 
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Terek : ağaç. 
Teren : derin. 
Töpcsine : tepesine. 
Tuvgan : akraba, yakın. 
Tübü : dibi. 
Tüş : in. 
Tüşalmam : inemem. 
Tüşüne : düşünüyor. 
Tüşüngen : düşünmüş; 

ten. 

- U -

Unp : vurup. 
Uzeyim : koparayım. 

- Y -

düşündük. 

y akınlaşkanda : yakınlaştığında. 
Yakka : tarafa, yana. 
Yalvara : yalvarıyor. 
Yalvargarunı : yalvarclığını. 
Yana : yanıyor. 
Yapalmam : yapamam. 
Yarıla : yarılıyor. 
Yaş (caş) : genç. 
Yaşap :  yaşayıp. 
Yaşay : yaşıyor. 

Yatkan : yatnuş, yatan. 
Yeteler : ulaşıyorlar. 
Yıka : deviriyor. 
Yırlay :  şarkı söylüyor. 
Yolga : yola. 
Yulkıp : yolarak, yolup. 

JO) ANAKARIYLA TİLKİ 

Vakti zamanında, ne varmış ne yok.muş. Bir ihtiyar ka

dm varmış, bir tek kı�ı varını�, 
.
kızını gelin etmiş. Kızını gör-

gidiyormuş. Eskıden eskı ınsanlann nesi varnuş 'ki ta meye • ı . 

ne keçisi varını? ; bunlardan yağ topl�rı:1ış, bir ufak çiniye 

koymuş, bir serıkle ağz�nı kapatmış, çınınin kulplanna kuv-

tli bir ip bağlamış, elıne almış, beli de eğrice yola çıkmış ��r yazının düzünde bir tilkiye rastgelmiş : 
' 

«Aııakan nereye gidiyorsun ?• 

«Oğul, kızımı gelin ettim, görmeye gidiyorum., 

.Geride hiç çocuğun yok mu?,. 

«Yok• . 

.Beni evlat et, ne olur?• 

«Edeyim, oğul, sen bana zaten lazımsın, damın deliğinde 
yalnızım •. 

«Anakarı, ver çiniyi ben alayım». 

.oğul, sen yorulursun, sen çocuksun, yazıktır sana•. 

Neyse gidiyorlar, kadın çiniyi de tilkinin eline veriyor, 
kadın iki el ini  arkasına bağlıyor, tilki de arkası sıra geliyor, 
anakarı diyor ki : 

«Oğul, gel önüm sıra git, geride kalma•. 

«Ana ben sana hürmeten arkadan geliyorum, nasıl önü
ne düşeyim, sen yürü ben seni takip ediyorum». 

Tilki bir taraftan da eliyle yağ çıkartıyor, yiyor, çıkartı
yor, yiyor. Bunlar gidiyorlar, yağ da kurtuluyor, tilki biraz 
toprak alıp çininin dibine koyuyor, kulpunu veriyor nenenin 
eline : 

«Anakarı sen ,bunu al, gir bacımın evine ben de geliyo
rum • .  

Neyse, çiniyi alıp anakarı içeriye giriyor, kız çininin içine 

bakıyor ki toprak; 

•Ana, bu toprağı niye getirdin ?» 
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« Uy, oğul ne toprağıdır?" 

« Ey, ana gel bak, sen bana toprak getirmişsin? ,.  

« Oğul, oğul, o tHki guya bana evlat oldu, evladın da ha. 
yırlısı, yağı yemiş yalamış, yerine toprak doldurmuş. Nası) 
edelim de buna bir tuzak kıuralım?» 

Tilki bacadan iş i tiyordu : 

« İy i  ettim ana:kan, yağını yedim yaladım, yerine topra� 
koydum». 

« Oy, sen patlayasın, ben nasıl edeyim de sana tuzak ku 
rayım».  

Kız cYyor ki : 

«Ana karışma, bu senin başına çok iş getirecek». 

« Oğul, kara sakız yok mu azıcı,k ? Kara sakız getir, baca
nın ağzında eritelim, o gelip �uyruğunu aşağıya sarkıtmca 
kuyruğu kopar» . 

Neyse, bacaya kara sakız yapıştırıyorlar, ateşi aşağıdan 
yakınca, eriyor, yumuşuyor, yatsı oluyor; tilki geliyor kuyru. 
ğunu aşağı sallıyor : 

O sırada kuyruğu yapışıyor, çekiyor, kınlıyor, kuyruğu 
kopuyor. Bağırınca biliyor ki , kuyruğu koptu, gidip bakıyor
lar, hakikaten kuyruğu kökten kopmuş , devresi gece tilki 
geliyor : 

« Anakarı, ne olur kuyruğumu ver, bir daha önümti bu 
tarafa döndürmeyeyim, bir garip yere gideyim » . 

« Git  yağımı getir». 

Tilki keçiye gidiyor : 

« Keçi ,  ne olur süt ver, sütü çalayım yoğurt edeyim, yo
ğurdu yayayım ayran edeyim, ayrandan yağ çıkarayım, yağı 
götürüp anakarıya vereyim, anakan da kuyruğumu versin, 
önümü bu tarafa bir  daha döndürmeyeyim» . 
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«Git bana yaprak getir». 

Tilk i bu kere duta gidiyor : 

Dut dut yaprak ver, keçiye götüreyı·m keç' .. . « ' " d • · ı sut versın 
,.,,rt edeyim, yogur u ayran, ayranı yağ edeyim an 1__ ' 

yo,,,- " · .. . . . . 
b 

aıuınya 

götüreyim.' kuyrugumu versın, onumu u tarafa bir daha dön-
dürıneyeyım • · 

«Git bana su getir, köküme bağla». 

çeşmeye gidiyor : 

.. çeşme, b�na s� -�er, _götürü� ��ıta bağlayayım, dut yap

rak versin, keçıye gotureyım, keçı sut versin, sütü yoğurt ça
layım. yoğurdu ayra

"
n yapayı� yağ. çıkartayım, yağı anakanya 

vereyim 0 da kuyrugumu versın, bır daha önümü buraya dön
dürmeyeyim• . 

«Git kızları getir de benim önümde oynasınlar,.. 

..Kızlar, gelin çeşmenin başında oynayın, çeşme su versin 
suyu duta göt�reyim'. 

du� �a�rak 
0
versin ·keçiye götüreyim: 

keçi de bana sut versın goturup yogurt çalayım, ayran yapa
yım, yağ çı.karay ı1:1, ana:karıya vereyim, benim kuyruğumu 
versin ki  ben de bır daha buralara gelmeyeyim».  

«Git  bize yumurta getir» . 

«Tavuklar, yumurta verin kızlara götüreyim, kızlar gelip 
çeşmede oynasınlar, çeşme su versin, suyu duta vereyim, dut 

yaprak versin,  keçiye götüreyim, keçi süt versin, yoğurt çala
yım, yoğurdu ayran edeyim , yağını çıkartayım , anakanya ve
reyim, anakarı da kuyruğumu versin, ben de bir daha bura
lara gelmeyeyim». 

«Git bize darı getir». 
Gidip bakıyor bir çiftçi darı ekiyor, yalan söylüyor � 
« Çiftçi, çiftçi, eşeğini ·kurt yiyor». 
Çiftçi mastayı alıyor, koşup gidiyor . Tilki de torbayla da

rıyı alıp tavuklara kaçırıp gedriyor, tavuklar yumurtluyor
lar, yumurtaları kızlara götürüyor, kızlar çeşmede oynuyor
lar, duta suyu götürüyor, dut yaprak veriyor, yapraklan ke
çiye götürüyor, keçi süt veriyor, götürüp yoğurt çalıyor, ana
km da kuyruğunu veriyor. Tilki bir daha önünü bu tarafa 
dündiirmüyor , artık, yiyor, içiyor, muradına geçiyor. 

( Umay Günay, Elıizığ Masallan'ndan) 
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1 1 )  MUNGLUK KIZ ZARLIK UL 

Çamçarkan padişa�ıı_ı i�ki_ ·kansı vaITI?ış; ilk kaı:ıs
_
ından 

çocuğu olmadığı için ıkıncıyı almışmış. Ilk kar:-sı_ ıkınciye 
d . . olmuş ve beş tane kadın bulup onlarla bırlik olmuş. uşman 

k" . k .k . 
B . ·· adişah ava gittiğinde i ıncı ansı ı ı tane çocuk d0-ır gun P 

ki 1 1 · "k ·  ğurmuş ve bu altı  kadın ç:ocu arı ça ıp yer enne ı ı tane kö-
pek yavrusu .koymuşlar, ka� ın ayılınca da o

_:
ıa iki köpek yav. 

rusu doğurduğunu söylemışler. .Kadın dogurduklarının ç0-

cuk olduğunu ve isimlerinin Munglu� ve Zarlık olduğunu söy. 
!emiş ama bu beş kadın ısrar

. 
e

_
tmışler. �a

.
m�rkan

1 
eve dö

nerken ilk kansı, «Senin iyi dedığın kadın ıkı kopek c.rığurdu. 
haberini ver<lirmiş. Padişah inanmamış ama beş ka,' ın onu 
ikna etmişler. Bunun üzerine padişah da ikinci kansının ona 
gösterilmeden bir ırmağın ortas�ndaki adacığa götürülmesini 
emretmiş. Kadını götürmüşler, çocukları da suya atmışlar, 
0 zaman Allah, Cebrail'e çocukları korumasını emretmiş ve 
Cebrail de onları bir geyiğe emzirtmiş. Padişah bir gün avda 
Mungluk ve Zarlık'a rastlamış. Rüyasında bir evliya ona gör
düğü kişilerin çocukları olduğunu söylemiş. Ertesi gün avda 
padişah karşılaştığı bir geyiği vurmuş; geyik düşünce iki ÇO
cuk belirip onun anneleri olduğunu söylemişler. Padişah on· 
!arı tutmak istemişse de çocuklar kaçmışlar. Padişah dağı 
askerleriyle kuşatmış ve Mungluk'u bulmuş. Eve dönünce 
Mungluk annesinin ismini söylemiş ve böylece padişah birin· 
c i  karısının kıskançlığını anlamış ve onun oracıkta asılmasını 
emretmiş. İkinci kansını geri getirtmiş ve bir zaman mutlu 
yaşamışlar. Bir  zaman sonra Mungluk'un düğünü yapılırken 
Zarlık şehrin yakınlarına gelmiş ve bir çobandan kardeşinin 
düğününün yapıldığını öğrenmiş. Çoban , padişaha haber ver· 
miş, Zarlık da eve dönmüş, ona da düğün yapmışlar. 

(M. Cihat Özönder, Kazak Masalı) 

12) CEZTIRNAK 

Bir karı kocanın bir oğlu ve üç kızı varmış. Evin oğlu 
ailesinin geçimini avcılıkla sağlıyormuş. Bu genç henüz mü· 
him bir iş yapmadığı için adı yokmuş. 
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Bir gün komşu avula gittiğinde adamlardan birinin tüfe
. . lıp tek kurşunla uçan kelebeğin kanadını vurmuş. AV'Ul· ğını a ' 1 bu b" k·ı r buna hayran o up • ır yaman çocuk· bunun adı da ı e . . l . • 

ık Mergen (Keskın Nışancı) o ·sun» denuşler. Anık Mergen, 
Anhib · ne tüfeğin  fiatını sormuş. Adam •başabaş bir kız• ce-sa ı • b" k k d . 
vabını vermiş . Oglan « ır . ız ar eşım var, onu vereyim• de-

ip tüfeği alacak olmuş. 
y 

Başka bir yerde iyi koşan bir atı beğenip de sahibi •ba
şabaş bir kız

'.
' isteyince, Anık Mergen ikinci kardeşini verme

yi kabul etmış.  

Daha sonra bir demircinin yanına gitmiş. Demirci •sana 
taşı ciğer gib i  kes�n �ir b�ça.k �-apar:-ın, karşıl�ğında kardeş
i rinden birini venrsın»  wye soyleyınce, •peki» diyen Anık 
�ergen, üçüncü kardeşini de verecek olmuş. 

Avula döndüğünde başından geçenleri anasıyla babasına 
bir bir anlatmış. Onlar da ,kızlarını vermeye razı olmuşlar. 

Bir gün Anık Mergen geyik avına çıkmış. Gece bastırınca, 
avladığı geyiği pişirmeye koyulmuş. O sırada, atı kişnemeye, 
kan işemeye başlamış. Anık Mergen bu işde bir tehlike oldu
ğunu sezmiş. O anda karşısında iki Ceztırnak belirmiş. Anık 
Mergen derhal bıçağına geyiğin ciğerini takıp onlara uzatnuş 
Ciğeri alan Ceztırnaklar bir an uzaklaşmışlar. Döndükleri va
kit Anık Mergen tüfeğiyle onları öldürerek, ellerindeki -bir 
çeşit kıymetli  taş olan- cezleri söküp almış. 

Avula geldiğinde Anık Mergen, cezleri satmış, vurduğu 
geyiklerin etini avul halkına dağıtmış, kardeşlerine de birer 
ev yaptırmış. 

Bir süre sonra ·bir gece yansı Ceztımaklar, Anık Mer
gen'in avulunu basar, hamile olan kız kardeşini öldürürler. 
Büyük kız kardeşi ise, saldıran Ceztırnaklardan birini, Anık 
Mergen'in vermiş olduğu sihirli deve butuyla boynuna vura· 
rak, bertaraf eder. 

Bu hadiseden sonra Anık Mergen öcünü almaya, Ceztır

naklar'ın kökünü k azımaya and içer. 

Ceztırnaklar'ın izlerini sürerken, bir tepe üzerinde beyaz 
bir ev ve büyük bir  koyun sürüsüne rastlaı-. Evin içine girer, 
bir de ne görsün; birbirlerine bağlı sıra sıra insanlar, başla· 
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rında da Ceztırnak. Ceztırnak Anık Mergen'e «bakalım sen mi benim, ben mi senin kökünü kuruturum» deyip «haydi 
. emrediyorum, bu adamlardan birini benim jçin kes ve pişir� 
şeklinde konuşur. Ceztırnak bir ıslık çalar, bütün koYtınJar ağıla dolarlar. Ceztırnak Anık Mergen'e «·Sen adamı pişirince. 
ye kadar uyuyacağım; sahiden uyursam tek gözüm söner, ya. 
landan uyursam tek gözüm parıldar» der. Urgana bağlı adanı. 
!ardan biri «dikkat et! Ceztırnak söylediğinin aksini yapar 
ona sakın inanma» deyip Anık Mergen'i  uyarır. ' 

Anık Mergen, Ceztırnak'ın gözünün parlamaya başladığını 
görünce, ateşte kızdırdığı şişi gözüne sokar. Ceztırnak acı 
içinde kıvranırken «benim sonumu getirdin ama sana öyle 
bir oyun edeceğim ki, bak, gör! » diye bağırır. Atik davranan 
Anık Mergen avulun içine dalıp, koyunların arasına kanşır. 
Ceztırnak, bütün koyunları teker teker yoklayıp dışanya çı
kartmaya başlar. Anık Mergen bakar ki başka türlü kurtuluş 
yok, can korkusu ile .koçlardan birinin derisini yüzüp içine 
girer, diğer koyunlarla beraber Ceztırnak'ın b acaklarının a). 
tından geçerek ağıldan kurtulur. Ceztırnak, neden sonra Anık 
Mergen'in kaçtığını anlayınca, elindeki yüzüğünü ona fırlatıp 
«benden sana hatıra olsun » ·diye bağırır. Anık Mergen yüzüğü 
alıp , parmağına takınca, bir anda Ceztırnak'a doğru çekildi
ğini anlar. Meğer yüzükte sihir varmış. Anık Mergen, derhal 
yüzüğü bıçağıyla keser, fırlatır. 

Ceztırnak, Anık Mergen'in bu oyununa da gelmediğini 
görünce sonunun yaklaştığını düşünür. Ona «beni öldür, öl
dürünce yüreğimi çıkar, kendi yüreğinin üstüne koy, yüreğin 
benim gibi korkusuz olsun. Bağırsaklarımı al, beline dola, 
belin benimki gibi kuvvetli olsun» der. Anık Mergen Ceztır
nak'ı kestikten sonra yüreğini çıkartır. Ama hile v·ardır diye, 
Ceztırnak'ın yüreğini önce bir fidana dolar, bir de bakar ki 
fidan ortasından kırılıyor. Bunun üzerine yüreği de bağırsak

ları da bir kenara fırlatır, dağlara sığmayan sürü sürü ke>
yunları önüne katarak avulun yolunu tutar. 

Avula gelince koyunları, avulun delikanlılan arasında 

NY edip, Ceztırnaklar'ın kökünü kurutmanın sevinci ile mu
radına ermiş. 

(M. C. Özönder, Kazak Masalı) 
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SANAT ÇALIŞMALARI 

ı - AGLAYAN NAR İLE GÜLEN AYVA 

Bir varmış, �ir . yokmuş , Tann'nın kulu çıkmuş. Çok de
mesi, yok demesı gunahmış .  ��ve! zaman içinde, bir padişa
hın dokuz tane kızı varmış. Gunlerden bir gün kansı sultan 
hanımla otururken derin düşüncelere vanp birden söze baş
lar :  

_ Dokuz kızım var, eller alır evlenir, ·sonunda geriye iki
miz kalırız. Ölürsem tahtıma oturacak bir erkek çocuğum 
yok. Kökümüz kuruyacak, taç ile taht elden gidecek, ocağım 
sönecek. Yarını düşünmekten gözlerime uyku girmez, dünya
dan tad alamaz oldum. 'Bu sefer de kız doğurursan seni de, 
çocuğu da elbet cellada veririm der, kalkar gider. Zavallı sul
tan hanım karnı burnunda hamile imiş. Padişahın bu zehir 
gibi acı sözlerini dinler de ağzını açıp bir kelimecik söyleye
mez, üzüm üzüm üzülür de süzüm süzüm süzülür, suçu ken

dinde bilirmiş. Kalkar, dairesine çekilir, kara bahtına yanar, 
gece gündüz ağlar. 

Mutlu da olsak, tasalı da, masallarda çabuk geçer zaman. 
Bir zaman sonra vakti erişip korkusundan kimselere haber 
veremez, sarayda kimsenin ayak basmadığı, bir sapa köşeciğe 
çekilir, yanına babasının evinden getirdiği çeyiz halayıklannı, 
işine sözüne güvenilir adamlarını alıp el altından kimselere 
sezdirmeden doğum hazırlıklarını yapar. Bir gece yansı ağ
rıları sı,kJaşıp, gözü ışılıp, dünyaya onuncu kız çocuğunu ge
tirir. Hemen ebesi ile sultan hanım, babası gelip görmeden 
çocuğu sarıp sarmalayıp ancak sabah oldukta padişaha bir 
oğlan çocuğunun dünyaya geldiğini h�ber verirler. Padişah, 
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nefes nefese, sevinçten tıkanırcasına, odadan içeri girince ora. 
da bulunanlar hep bir ağızdan, «Uğurlu ol�, adını siz venıı, 
ömıiinü Tanrı versin, bir oğlunuz oldu padişahım! •  diyerek 
kundağı babasının kucağına verirler. Padi�ahın ayak.lan do. 
la ır, sevinç yaşlan döker, hemen oradakilerden başlayarak 
btf tün saray halkına hediyeler, ihsanlar dağıtır. Yüz bir Pare 
top attırarak delallar çıkartır, uzak kasabalara, komşu diyar. 
lara ulaklar, posta tatarları gönderir, bu mutlu haberi ulaş. 
tınr. Meydanlara sofralar kurdurur, fakirleri kırk gün doyu. 
rur, çulsuzları giydirir, yerlidir yabancıdır demez, gelene ge
çene çil çil altınlar dağıtırlar. Dört yandan hediyelerle gelen 
konuklara, elçilere çadırlar kurulur, şenlikler, alaylar düzen. 
!er. Bütün memleket kırk gün, kırk gece işi gücü bir yana 
bırakıp düğün dernek kurar, eğlenir. 

Gel zaman git zaman bu çocuk büyür. Zavallı valde suJ. 
tan, adamları ile, çocuğu gece gündüz gözden ayırmazlar. Saç
larını uzadıkça kesip, erkek elbiselerini giydirip, erkek ter
biyesi verirler. Silah kullanır, ata biner, yaşdaşlan ile güreş 
tutar, böylece on iki yaşlarına gelir de sünnet olması gerekir. 
Valde sultan, derin üzüntülere düşer, her gün «artık sımnıız 
ortaya dökülecek» diye heyecan içinde bekler, tenha odalara 
çekilir ağlarmış. Günlerden bir gün bu çocuk annesinin yanı
na gelip de ağladığını görünce kalbi dayanamaz : 

- Aman anneciğim, . ne oldu .ki böyle tenha köşelere çe
kilip sık sık ağlarsın diye sorunca annesi de : 

- Ah benim çocuğum, ben ağlamayım da kimler ağla
sın? Doğduğun zaman seni babana erkektir diye bildirdik. Bu 
günlere kadar da bir şey sezdirmedik. Padişah baban seni hala 
erkek sanır, mürvetini görmek, sünnet ettirmek ister. Senin 
kız olduğunu anlayacak, ikimizi de cellada verecektir. Onun 
için ağlarım deyince, çocuk da bir zaman düşünceye varır 
sonra anasına : 

- Sen hiç üzülme, hem de ağlama anacığım. Bunu bana 
anlattığına iyi ettin. Şimdi padişah babamın yanına gider de 
yalvannm. Yaşım küçük derim, beni bu yıl sünnet ettirnıez 
elbet, der kalkar doğru bahasının yanına gider, elini öpüp yil· 
züne sürer de içli içli ağlamaya başlar. Padişahtır, biricik 
oğlunun ağladığını görünce pek üzülür : 

4 16 

_ :Bir tanecik oğlum, sevgili şehzadem, niçin ağlarsın 
diye sorunca o da : 

_ Aman babacığım, beni sünnet ettireceğinizi du dum n için ağlarım. Ben daha küçüğüm deyince padiş�h d 
' onu d " .. l dalı k a 

bakmış oğlan ogru soy er, a va ti var, hem üzülmesin 
diye düşünür de : 

_ Oğlum, evladım, sen hele ağlama, bu yıllı:k kalsın gele
cek yıl hayırlısı ile o iş �e. o�

.
W:: deyip sırtını okşamış. Çocuk 

da sevinçle babasının elını opup koşa koşa anasının yanına 
gelir, boynuna sarılır : 

_ Am� ��eci�, babamın gönlünü ettim. Gelecek yı
la bıraktı, sıl gozlennın yaşını artık, deyince zavallı kadın
cağızın yüzü bir parça güler de, içi açılır, sarılıp çocuğunun 
gözlerinden öper. 

Masallarda zaman çabuk geçer, günler, aylar birbiri ardın
dan uçar. Bir yıl, bir gün gibi geçer. Çocuğun sünnet olına 
zamanı yeniden gelince zavallı annesi tenha bir odaya çekilip 
için için ağlar. Günlerden bir gün bu çocuk, annesini kıyıda, 
köşede arar da, sonunda bu tenha odada bulur, yanına gelir, 
ağladığını görünce yüreği dayanamaz : 

- Aman anneciğim, ne oldu böyle ki tenha köşelere çe
kilip için için ağlarsın, diye sorımca annesi de : 

- Ah benim sultan kızım, ben ağlamayım da kimler ağ· 
lasın ?  Babanın geçen yıldan verdiği mühlet bitti. Sünnet dü· ğünü için hazırlıklar yapılıyor. O zaman senin kız olduğun 
ortaya çıkacak, ben ne yaparım, neler ederim, şaşırdım kal· 
dun. Deyince kız da : 

- Sen hiç üzülme anneciğim. Şimdi padişah babamın 
yanına gider de yalvarırım. Yaşım küçüktür derim. Acır da 
beni bu yıl da sünnet ettirmez, elbet, der, kalkar doğru baba· sının yanına gider, elini öpüp yüzüne sürer de içli içli ağla
maya başlar. Padişahtır, biricik oğlunun ağladığını görünce 
pek üzülür : 

- Bir tanecik oğlum, sevgili şehzadem, niçin ağlarsın dive sorunca o da : 
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_ Aman babacığım, beni sünnet ettireceğinizi duydum 
onun için ağlarım. Ben daha küçüğü�, deyince padiŞa}ı d� 
bakmış oğlan da küçüktür, daha vaktı var, hem üzülmesin 
diye düşünür de : 

_ Oğlwn evladım, sen hele ağlama, bu yılhk kalsın, ge. 
Jecek yıl hayırlısı .ne o iş de olur, deyip sırtını okşamış, Ço, 
ouk da sevinçle babasının elini öpüp ·koşa koşa anasının 

ya. nına gelir, boynuna sarılır : 
_ Aman anneciğim ,  babamın gönlünü ettim. Gelecek yı. 

la bıraktı, sil gözlerinin yaşını artık, deyince zavallı kadın. 
cağızın yüzü bir parça güler de içi açılır, sarılıp çocuğunun 
gözlerinden öper. 

Masallarda zaman çabuk geçer, günler, aylar birbiri ar. 
dında uçar, bir yıl bir gün gibi geçer. Şehzadenin sünnet olına 
zamanı yen iden gelmiş .  Hazırlıklar ilerlemiş. Yine . zavallı vaJ. 
de sultan tenha odalara kapanıp için için ağlamaya başlamış. 

Çocuk da annesini ötede 1beride arayıp sonunda bir tenha oda. 
da bulur, ağlayıp dövündüğünü görünce neden olduğunu bilip 
o da dayanamayıp ağlamaya başlar. Annesi bir yandan çocuğa 
sarılır : 

- Ah benim sultan kızım, nasıl ettikse, ettik, babanı iki 
yı l daha oyaladık . Ama artık sen de iyice büyüdün, bu işi bir 
bahane uydurup geri bırak tıramayız . Yakın vakitte her şey. 
!er ortaya çıkacak. Bundan kurtuluş yoktur. Sonunda baban 
ik im izi de cellada verecektir. Yarın da ömrümüzün son günü
dür, deyince kız da dayanamayıp : 

- Aman sevgili anneciğim,  sen ağlayıp kendini bu •kadar 
üzme. Yann babam beni sünnet ettirmek için çağırırsa gidip 
kendisinden yarım saat gezmek için izin isterim. Sonra has 
ahıra gidip bir yüğrük ata biner, oradan kaçar, giderim. Sa· 
kın ardımdan ağlama. Başka memleketlere göçer, oralarda 

barınır, yaşarım.  Bakal ım Tann sonumuzu hayra değiştirsin. 

Bundan başka çare yoktur, deyince düşünür, taşınır, birlikte 
bu karar üzerine b i rleşirler. 

Sabah oldukta sarayın önündeki büyük meydanın etrafı 
çevriJ.ip bir yan ına renk renk saltanat çadırları kurulur, çep 

çevre donanma bayrakları ile donatılır. Bir yanda tatlısı tuz· 
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ıdaki , ya an a ı, a a ı ı e uz eki, köydek,i ve k k' Yaz 
b· · ı · ·k k' . 1 k. . entte ı .11 t bölük o u ımı at ı, · ımı yaya söyleşip k mı e • . . oynaşara 

d
·· x;;n meydan ın a  bırıkmeye başlarlar Memlekeıı·n .. uc.- · en ucra 

köşelerinden ulaklarla çağrılan, yabancı komşu ülkelerden ta-
l rla haber ulaştırılan hatırlı misaf.irler ayn ayn d 1 ıar a . . . ça ır ara 

indiril ip ağırlanır.lar . Çeşıtlı marıfet sahipleri, çengiler, çalgı. 
cılardan, aynca çıngenelere kadar, hokkabaz, perendebaz can. 
baz esnafı kat . kat �elip '

. 
bu hengamede sadakanın eslrgen

meyeceğini kesNren dılencı tayfası da dört yönden •koşup me . 
dana üşüşmüşler. Meydancılarla değnekçiler ortada fınl fı�l 
dönerler de bu kalabalığa yer göstermeye, düzene koymaya çalışırlannış. 

padişah oğlunun . mürvet günüdür diye yeşiller giyinip 
devletin ileri gelenlerıne derecelerine göre kaftanlar giydirip 
ihsanlar dağıtır. Sonunda hazırlıklar b itip şehzadeye de gel
mesi için haber salındı . Şehzade içindekini belli etmeyip ba
bası katına gel ir , önce el ini öpüp el pençe divan durur. Baba
sının sevincinden ağzı kulaklarına vanp : 

_ Oğlum, şehzadem, sen artık tamam on dört yaşına 
girdin , delikanlı çağına ayak bastın. Bu işde daha fazla ge
cikmek ayıp olur, hem de dedikodu doğurur ve sonunda elbet 
bir dert getirir. Her şey hazır olup davetl iler gelip, büyük 
cemaat derlenmiştir. Yok demeden elbet bu gün sünnet ola· 
caksın,  haydi benim yiğit şehzadem, dedikte çocuk da : 

- Pekala, münasiptir babacığım , emriniz, baş üstüne. 
Ancak bana yarım saat kadar •izin verin de şu meydanı atırola 
bir dolaşayım . Sünnet olduktan sonra bir kaç ay ata bine
mem, hem de düğüne gelen halkı şöyle bir yakından seyret
mek istiyorum. Ondan sonra beni sünnet etsinler, deyince ba
bası bunu hoş karşılayıp : 

- Peki , güzel olur şehzadem, var, dolaş gel. 

Diye şehzadeye yarım saatliğine izin verir. O da hemen 
has ahırlara koşup tavla tavla dolaşır, şöyle bir uygun iyice 
yüğrük at arar. Son tavlanın ·karanlık bir köşesine bağlı bir 
kuzguni, yelesi kuyruğu kara bensiz beneksiz, bir tek bile 
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akça kılı  olmayan bir yağız at görür. Oradan bu hayvanı beı< . 
b 1 . . 5e 

nip yanına gelir, başını, oynunu, ye :sını '. sırtın� hem okşar, 
hem de ağlamaya başlar. At, bu çocugu dınler dınler de, haJ. 
den anlayıp dHe gelir : 

- Ey sultanım, böyle neden ağlarsın? 
Kızcağız birden şaşırıp ne olduğunu anlayamaz, etrafa 

bakınınca kimseleri göremez, bu sefer hayvan yeniden : 
- Ey hanım sultanım, böyle neden ağlarsın deyince bu 

sefer atın kendisine söz söylediğini anlar da : 
- Ah benim karga k aram, kara yağızım, ben ağlamayıın 

da kimler ağlasın? Babam , doğduğum günden beri beni erkek 
sanıyor. İki yıldır sünnet ettirmek ister. Kız olduğum meyda. 
na çıkınca anamı da, beni de elbet cellada verecektir, ben 
ağlamayım da kimler ağlasın? Bir  ata binip bu diyardan kaç
maktan başka çarem ,kalmadı. Babamdan yarım sa?.tliğine 
izin aldım, bir ata binip de meydanı bir gezip dolaşayım diye. 
Maksadım, bir yolunu bulup kaçmak. İşte bu hal böyle iken 
ahval şöyle, ben neler edeyim kara yağızırn, sen bir şeyler söy. 
le, deyince, at da, bütün bunlan dinleyip : 

- A benim civan sultanım, sen hiç tasalanma. Tanrı'nın 
izniyle ben seni alır da onlar toparlanmadan gözden kaybolu· 
rnz, başka diyarlara göçer gideriz. Fakat sana tenbihim bu· 
dur ki, eğer altımdan kalanımı sıkıca sararsın, üzerime bin
diğin vakit dizginime sağlam yapışıp bacaklarını iyice sıka· 
sın,  dört nala kalkıp baştan kuyruğa dal gibi süzülünce boy
numa iyice sanlasın, zira ben eser yel gibi giderim. Ardımdan 
kurşun atsalar yeı.iştiremezler, der. 

Kız atın dediklerini yapar, iki gözlerinden öpüp üzerine 
atlar, meydan yerine . sürüp bir baştan bir başa at koşturur. 
Orada biriken halk ile askerler şehzadenin bu halini pek beğe· 
nir, alkış tutarlar. Yarım saatlik zaman geçince, şehzade, bir

den atın kulağına eğilip, «haydi kara yağızım, iki gözüm! »  di

ye seslendikte at,  asker ve halkın çenberini bıçak keser gibi 
yarıp, eser yel gibi savuşup, göz kırpıncaya kadar kaybolup 
gider. 

Orada bulunanlar ne olduğunu bir zaman sonra anlayıp 
ortalık bir karıştı . Koşup bab?3ına haber verdiler, «aman ka· 
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Jar sustu. Davu ar gum em�.z, me�dancılar ünlemez oldular. 
K'mse pişen yemeklere el surrnedı. Ateşleri söndürü k 1 

d'J Al 1 d " " "  d P azan. 
lan devir ı er. cşam o up ugun emek dağıldı. 

Biz gelelim düzmece şehzade ile yağız ata. Yağız at b 
aldığı gibi bir günde altı ay�ık yo�a götürüp, sonunda kö� 
]er içinde harlayıp durdu. Dıle gelıp : · 

_ İşte sııl tanım, hele seni kurtardım. Artı,k buradan is
tediğin yere gidersin: �ünya kötüyle dolu, kendini iyi koru, 
dedikte kız da attan ınıp, boynuna sarılıp, iki gözü iki çeşme 
ağlamaya başladı : 

- Ey benim has atım, can yoldaşım, önce Tann, sonra 
sen . Şimdi ben buradan giderim, giderim ama, bu yaban yer
lerde baştma bir felaket gelirse ne yaparım, dedikte, at da : 

- Ey sultanım , sana yelemden üç kıl vereyim, göğsünde 
sakla. Başına bir iş geldikte, bu kıllan çıkarıp birbirine ça· 
karsın, ben hemen oraya yetişirim, dedikte, hanım sultan çok 
sevinir, atın yelesinden üç .kıl koparıp, koynuna koyar. Kara 
yağızın boynun a  sarılır, iki gözlerinden öper. At aniden bir 
duman ortasında gözden kaybolur, gider, kız da oradan ayrı
lıp gurbet yollarının tozuna düşer, yürür. 

Bu kız, gide gide, yolu bir kasabaya erişip, önünde bü
yük bir saray belirir. Bit işiğinde de koca bir mutfak. Baca
sından dumanlar çıkar, kapısından kokular saçar. Vakitlerden 
akşam olmuş. Hemen yanına aldığı bohçasını açıp, sırmalı 
elbiselerini değiştirir, gurbete çıkmış bir yolcu kılığına girer 
Oradan saray aşhanesinin kapısına şöyle bir yanaşır da, ba
kar ki , aşçılar kan ter içinde. O ocaktan berikine, kazandan 
tencereye koşuşurlar, çıraklar da, beri yanda «güm, güm• di
ye hayvan dibi paralar, dibeklere ·karşılık «hay hay, hay hık ! •  

421 



diyerek tokmak sallar, keş.kek döverler. Halayıklann gözlert 
kızannış, pirincin taşını ayıklamakta olsunlar, uşaklar da göz. 
]eri yaşlar içinde, soğan doğramakta imişler. Koca aşhaneni 
içinde, kırk 

.
oca�ta

. 
-kırk ateş, kırkında �a bir başka aş ka; 

nannış .  Kız ıçerı gırer, aşçıbaşı budur diye yanaşır ki, öteye 
beriye emirler dağıtıp kepçe elinde oradan oraya seğirten 
her kazandan ç6şni alan, başı tıraşlı, her hali telaşlı, ensesi 
yelli , kurbağa belli, «hay hay»la oturur, «vay vay»la kalkar 
onu gören ondan korkar, birisidir. Hemen : 

' 
- Aşçıbaşı, aşçılarbaşı , görürüm işiniz, telaşeniz çok, be

n i  yanınıza çırak alır mısınız' diye sonınca, bu da hem se. 
ğirt>ir, hem bağınr, çağırır. kızı bir yana i teleyip gözü aşta, 
hem i şde :  

- Görmez m isin, bizim başımızda ateşler yanıyor, kazan. 
lar kaynıyor? Aman tatlıya tuzu, etliye şekeri kanştırmaya. 
hm. Helvanın meyanes i geçmesin, dolma tenceresinin dibi 
tutmasın h aylazlar. Ciğer sannasının ateşini çekin, haşlama
nın altına bir odun atıverin, savul ayağımın altından bire 
şaşkın yolcu, gönnez misin telfışımızı diye bağırarak dolanır
mış. Kız da bunlan duymamazlıktan gelerek hemen oradan 
bir önlük kuşanır. Beceriksiz yamaklan aralar. Az zamanda 
bütün ocakların başına Hızır gibi yetişip, b i r  di tatlıda, öteki 
eli tuzluda; hepsinin eksiğine yetişir, bulup buluşturur tamam
lar. Tencereleri, kazanları birbiri ardından, «bu oldu, bu da 
pişti ,  yetişti» diyerek ocaktan indirmeye başlar. Aşçıbaşı, bir
den ortalığın düzene girdiğini görünce sevinir, .kızın sırtını 
sıvazlar da : 

- Seni yamak başı, usta yaptım, ellerin dert görmesin, 
kepçenden bereket taşsın diye iki elini kaldınp dua etmiş. Kız 
da bu sefer : 

- Aman aşçıbaşı, bak işler düzene girdi . Şimdi şu kö
şeye otur da söyle bakalım, nedir bu telaşlı hazırlıklann se
beb i ?  Bu kadar yemekler kimin için pişiyor? Dedikte, aşçı· 
başı şöyle bir içini çekip : 

- Ah oğlum, işte o tarafı pek acıklı, ıkeş·ke sen sonna· 
saydın da, ben de anlatmasaydım. Bu memlekete altı yılda bir 
gece, bir dev gelir, padişahımızın ciğerini yer, göçer gider. Ya· 
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nn gece bu dev!� 
h
gel�esi zamanıdır. Bu telaşımız ondandu 

ki ,  cenaze yemegı azır anz. 

Tebdil aezen sultanımız bunlan işitince pann ı<.-0 
k l Ol 

a5uıı ısırıp 
korkar ve hem şaşar, a ır. gece, o da aşçılar ve Yamak-
larla hiç uyumayıp, sabahlara kadar yemek pişirmekle meş
gul olurlar· 

Sabah oldukta, tebdil gezen sultan sarayın · . . 
1 k 

ıçıne gırer 
d 

ımı yukarı kat ara çı ıp, dolaşmaya başlar Ge k b"
' Oı;• - . . · zer en ır 

daya gel ip bakar ki, bır hanım sultan bir köşeye ot o 
k 1 . . . 

urmuş, 
baştan ayağa ara ar gıy:nmış. Ordan diğer bir odaya gider 
bakar ki ,  oda b�ş t�n �şag� karalar içinde. Oda takınılan bile 
kara ö�tülerle ortulmuştu. o

.
rad� bi� �aşka odaya uğrar, 

bakar kı odasının ortasında bır doşek, ıçınde bir sult b . 1 . . 
d 

an, aş
tan aşağı al elbıse er ıçın e. Oradan döne dolaşa padişahın ol-
duğu odaya

. 
varır, bakar ki .

. �av�lı adama ruh koklatmışlar, 
başına hekımler. hocalar bın�ış , -kendinden geçmiş, serili 
vatar. Vakitlerden akşam vak

.
h olup devin gelmesi yaklaşmış 

idi. Bütün saray halkı korku ıçınde kenara, köşeye büzülmü 
devin gelmesini beklerdi . Bu kızın aklına birden atın verdi� 
kıllar gel ip, koynundan çıkanp, birbirine çaktıkta, ol dakika yağız at bir duman içinden çıkıp gelir, önünde duruverir :  

- Emret sultanım! . . .  

der de eşinir. Kız da hemen davranıp, atın iki gözünden öpüp : 

- Aman kara yağızım, senden bir yalın kılınç isterim 
ki, dev azmanına bir vurduğumda ortasından ikiye biçiver
meli deyince, at yerleri eşeler, başını silkeler : 

- Al sultanını ,  sana -istediğinden ala bir kılınç. Bir vur
duğun yere bir daha vunnayasın, deyip kızın eline bir yalın 
kılınç tutuşturur, bir duman içinde kaybolur, gider. Oradan 
bu kız kılıncı alıp doğru padişahın yattığı odaya gelip usulca 
içeriye süzülür, bir köşeye gizlenir. Gecenin bir yarısı olduk
ta, gökyüzünden doğru bir hışırtıdır. uğultudur, birden orta
lık zifiri karanlı k  kesilir. Göz gözü görmezken, bir zaman son· 
ra •küt, küt ! »  diye bir ses gelir, odanın ortasına bir dev az· 

manı düşer. Köşede hazır duran tebdil gezen sultan birden 
davranıp, «ya Allah, medet» di� ·e bir nara vurup, elindeki kı
lıncı devin boynuna öyle bir iı .dirir ki, hemen başı gövdesin· 

423 



den ayrıldı, birkaç defa tekerlendi .  O sırada devin kellesinden 
bir ses geldi : 

_ Ey yiğit, er olduğunu şöyle bileyim ki ,  bir daha vura
sın dediyse de, kızın aklına yağız atın tenbihleri gelip ses çı 
karmadı, hem bir daha vurmadı. Dev azmanının canı iyice çı. 
kıp, orada devrildi, kaldı. 

Kız hemen devin bir kulağını kesip cebine koydu. Yürü. 
dü, gitti .  Dönüp aşhaneye gelip önlüğünü kuşandı, kepçeyi 
kavradı, çalışmaya girişti. 

Sabah olup da padişah yarı bitkinlik, yarı korku, baygın. 
lığından kurtulup gözleııini  açar da, kendini yoklar ki, henüz 
ölmemiş. Bir  de odanın ortasına bakar ki, kapkara bir dev 
azmanı, başı gövdesinden ayrılmış, yatar, görenlerin aklı ba. 
şından gider, « acep kim ola bu devi öldüren?» diye derin dü
şüncelere varır da, bir şeyler bulup çıJcaramaz. Oldum olası 
bu dev geldikte bu diyardan bir yiğit çıkıp da karşısına geç. 
memiştir, buna dair tek kelime, tarih kitaplarında bile yaz. 
maz. Bu işe mana vermezse de, ölçüsüz sevinir, Tanrı'ya 
şükürler eder. Bir de yerinden kalkıp dışarı yürüyünce, kapı 
diplerinde tabut, kefen, örtülerle bekleşen saray halkını gö
rür. Bunlar eskiden olduğu gibi cenaze için lüzumlu eşyalan 
hazırlamışlar, ölü yıkayıcılara, imama haber salmışlar da tit· 
reşerek d e  yarı geceden orada bekleşirlermiş. Padişahı dip· 
d iri ayakta dolaşır, hem de keyfi yerinde güler, söylerken 
görünce şaşınp kalırlar. Cümlesi, «geçm�ş olsun, Tanrı uzun 
ömürler versin ! »  d iye dualar edip, yüreklerindeki yükü atar· 
!ar. Padişah orada durup hunlara : 

- İçerideki, başı gövdesinden kopmuş, dev azmanını öl· 
düren kimdir içinizde? diye sordukta, kapıdan �çeri şöyle bir 
bakıp, her şeyi görürler, içlerinden b i rkaç ·kişi ileri çıkıp, göz 
kırpmadan : 

- Biz öldürdük sultanım, der de ayak direrler. Oradan 
padişahın yüreği bu sözlere iyice ısınmadıysa da, hepsine bol 
bol altınlar, çiftlikler bağışlar. Bütün saray halkı sıra sıra 
konuşur da halayı-klara, aşçı yamaklarına varıncaya kadar 

kendilerine birer pay çıkarırlar. Bir aralık aşçıbaşı bu tebdil 
gezen sultana : 
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_ A oğlum ne duruyorsun? Padişah dönülmez · · ı"-' 
h k · 1 ·ı l O wwer. 

den kurtulup er ese �ı çı a tınlar dağıtıyor. Sen de .di 
alsana dediyse de, tebdıl gezen sultan : gı P 

_ padişah huzurun� çık�rsam beni hemen kovar, di e 
çekindiyse de, aşhanedekiler hır ağızdan : Y 

Pad i5ah sevinçlidir,  ölümlerden kurtuldu B .. d , . · aşının go-
zün ün sadakasını agıtıyor, hazıneler saçıyor. En f k" . 

b"l . . Z a m ı e 
kapısından �evırmıyor. 

. 
aman, bu zamandır, elbette senin de 

bahşişini esırgemez dedılerse, kız kalkar, doğru padişahın hu
zurıına çıkar. Dokuz defa yer öpüp doğrulur, el pençe divan 
durur. 

_ Ey padişahım, gece sabaha karşı bu dev azmanını b 
öldürdüm, dediyse de, padişah inanmayıp :  

en 

- A kel yamak, senin cirmin ne k'i, bu dev azmanını öl
dürebilesin ? deyince, tebdil gezen sultan da öldürdüğü devin 
kulağını cebinden çıkarıp : 

- Sözlerime inanmazsanız, bu kulağı alın da, gidip devin 
başına bir bakıverin, diye padişaha uzatır. Padişah alır bakar 
ki, insan kulağına da, hayvan kulağına da benzemez bir aca
vip kanlı et parçasıdır. Hemen kalkar, devin yanına gider de, 
kulak yerlerinden birinde bir kanlı delik durur. Et parçasını 
koyarlar da tıpatıp uyar. Aşçı yamağının sözlerinin doğruluğunu anlarlar. Padişah : 

- Ey oğlu m ,  yiğit oğlum, dile benden ne dilersin? dedik
te, tebdil gezen sultan edebini bozmayıp : 

- Ancak sağlığını dilerim padişahım, der de önüne ba
kar. Padişah bir daha sorar, bu yine : 

- Ancak sağlığınızı dilerim padişahım, der, yine önüne bakar. Kul töresi dua, hakan töresi keremdir, padişahın bir 
daha sorması gerektir. Üçüncü defa sordukta : 

- Sağlığınıza duacıyım, ama padişahım, şu odalardan 
birinde al giyimli bir  sultan hanım süzülür, süzülür de oturur. 
Odur sizden dileğim deyince, padişah birden duraklayıp : 

- Oğlum, bunca güzel yiğitler o kıza alıcı oldular, görü· 
cüler gönderdiler, kendileri geldiler, büyükten, küçükten ara· 
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cılar yolladılar. Beğendiğim, hoşlandığım yiğitleri bile buna 
beğendiremedik Ol düzenbaz, taş yürekli cilve satıcısını ne ya. 
pacaksı n ?  Öbür odalarda benim kara giyimli ,  ak yürekli, has 
pembe beyaz, nazlı kızlarım vardır, beğendiğirııi sana teli ile 
pulu, hazineler değerinde çeyizi i le  vereyim. Bir düğün yapa'. 
yım, yedi i klim , dört bucağa şan olsun, derse ·de tebdil gezen sultan ayak direyip, el pençe divan, gözler yerde : 

- Aman padişahım, delice gönlüm ona düştü. Verirsen 
kereminden, bu kızı verirsin,  vermezsen sen sağ ol, başkasını 
i stemem, deyip dikildi . Padişah bakar ki oğlan söz anlayacak 
halde değildir. Hemen buyruk salar, al giyimli kızını çağırtır 
bu da gelir, padişahın karşısına el pençe divan durur. Padi'. 
ph :  

. 

Ey beni m al giyimli sultan kızım ,  seni şu yiğit ister, 
bana can kazandırdı, azman devi öldürdü, bu güne gelince 
kapıdan çok yiğit çevirdin ,  elbet buna olmaz demeyeceksin 
seni kocaya verdim git t i ,  diye kestirip atarsa da, kız davranıp ; 

- Aman padişah babacığı m ,  bana bir gece izin verin, 
istihareye yatayı m ,  rüyamda n e  görürsem yarın size haber ve
riri m, der. Padişah da destur verince oradan kalkar, doğru 
odasına gelir. 

Gece gelip ortalıktan el  ayak çekilip, uşaklar, halayıklar 
bile birer köşeye kıvrılınca, nöbetçiler de dış kapılardan, ku
lelerden birbirine ünleyip, «yektir Allah, yek » diye çığnşıp 
kol gezdiklerinde, tebdil  gezen sultan, yavaşça süzülür de al 
giyimli sultanın kapısına yanaşıp anahtar deliğinden içerislııi 
dinler, seyreder. Bakar ki ,  bu kız odanın içinde telaşlı telaşlı 
oradan oraya gidip birşeyler hazırlar. Sonunda odanın orta
sına bir altın leğen ·koyup bir  gümüş ıibrikten içine su döker. 
Tam o sırada pencereden yine o güvercin « pırr! » diye uçarak 
gelir. Bu leğenin içine girip iki çırpınıp üstünden sular dökül· 
dükte, silkine s ilkıine güvercin kılığindan kurtulup ay par· 
çası gibi ·güzel bir delikanlı kılığında ortaya çıkar. Al giyimli 
sultanla oturup karşılıklı konuşmaya başlarlar. Bu kız söze 
girişip : 

- Ah benim yiğibim ,  gözümün ışığı, gönlümün alışığı 
efendim . Bu gün yine padişah babam çağırttı. O mızmız oğlan 
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. tediğin aynayı nasıl ettiyse alıp getirmiş Baba . 
ıbs og� lana verecek oldu. Ben de bu gece is�ih 

m, Yine beni 
u 'd . . 1 areye yatalım da ' " relim diye yem en ızın a dım. Aslında bu işi · d go b . b" . sıze anışmaktı 

muradım. Aman u ışe ır çare bulalım deyince gu··v . b-. . I b . d ki • erc�n te d·ı ·ı delikanlı şoy e ır ura arsa da asla '-'tur t' . 
ı ' ıu ge ırmeyıp :  

_ Sen hiç üzül me, hem de taf,alanma sultanım B . .  
de bir kolayı vardır. Fi lan yerde devlerin bir ş· k

. u ışın 
. . ımşe taşı var

dır. Kimsen:n oraya varmasına, yerıni bulm::ısına bulsa da alı a
_
elmesine çare yoktur. Yarın sen bu yig' itten onu ı"ste . V

p 
v d b 1 b 1 d rsın. a
ramaz .  varsa a u maz, .u sa a alıp gelmesi kısmet olmaz 
Yine de aramıza başkası gıremez sultanım, dediyse tebdıil g� 
zen sultan da odanın kapısından gizlice bütün bunla .. 1 . n p � din lennış. 

Bütün bunlar
b

k
d

�J�
uş

.�
1.ur

d
görüşülürken gün ışımaya baş.. 

lanıış .  Güvercin te ı ı yıgıt e : 
- Aman geç kaldım, başıma işler açılmadan savu 

1 1 v • • • b" 
şayım, demek!: a tm egenın ıçıne ' ı: dalıp silkinip yeniden güver-

cin kılıgına gırmekle «pır.r! » dıye pencereden uçar gider. 
Ardın��n al gi�imli sultan da odasından çıkıp cevabını 

bildirmek uzere ?adışah babasının huzuruna varır. Tebdil ge
zen sultan da hır kenarda durur, kızın diyeceklerini bekler
miş. Bu kız, babasının karşısına gelir, el pençe divan durur : 

- Padişahım, filan yerde öte bucakta, devler diyarında, 
köşe mağarasında bir  şimşek taşı olacak. Bu yiğit onu alıp 
getirirse, anca.k varırım, illaki bu •İş olmaz, deyip geri çekilir 
dairesine gider. Padişah da çaresiz bu yiğite döner de : 

- Gördün mü oğlum? Bu kızın halini ben sana önceden 
söylemiştim. " Bu kız oyuncııdur, düzencidir» diye anlatmış
tım. İşte bak, filan yerde, öte buca.kta, devler diyarında, köşe 
mağarasında bir ş imşek taşı varmış, gücün yeterse var getir, 
yoksa yol yakınken vazgeç bu işten, sana kara giyimli sultan
lardan birini vereyim de, al , göniil rahatlığı ıile otur, diye üzüle 
üzüle anlatırken aşçı yamağı hiç tasalanmadan şöylece : 

- Emir baş üstüne padişahım, destur verirseniz gider 
getiririm, deyince, padişah da, bu oğlanın umursamaz, kılı dep
reşmez, dağlar boyu müşkülü kaybetmez davranışı karşısında 
i9i ferahlar : . 
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_ Pek güzel olur .. oğl.um, . . :�. kız.a da .. . 
düny� aleme de ib. 

ret için, al getir de gorelım, ogunelım , guvenelım, der. 

Sonunda tebdil gezen sultan, saraydan çıkıp bir müddet 
git t ikten sonra tenh aca bir yere varıp atın verdiği kıllan Jı:o • 

n undan çıkarır, birbirine çakt ıkta, bu at göz açıp kapayın: bir duman içinden kopup, harlayıp gelir, tebdil gezen sultana� 
- Emrin nedir sultanım ?  diye seslendikte bu der : 

- Aman benim kara yağızım, önce Tanrım, sonra sen 
varsın, al giyim li sultanı babasından istedim, bu kız da fıilan 
yerde,  öte bucakta, devler mağarasındaki şimşek taşını ben. 
den istedi . Oralara kimseler varamaz, varsa da bulamaz, bul. 
sa da alıp gelemezm iş , ne olursa senden olur, medet karayağı. 
zım !  demesiyle yağız at  da : 

- Aman sultanım, sen hiç üzülme, ondan kolay ıbir şey 
yoktur. Hemen sırtıma bin, dizginlerimden °•kı tut, bacakla. 
nnı sık, boynuma yat, deyince tebdil gezen 'Sultan atın iki 
gözlerinden öpüp hemen sırtına atlar. Yağız at oradan ani· 
den kopup eser yeller, tozar yollar gibi vurup giderler. -Bir 
zamandan koca, yüce bir dağın dibine gelip dururlar 1ci bak
maya gözler, çıkmaya dizler dayanmaz. Yağız at  yerinde eşi· 
nip : 

- İş te sultanım, seni .  buralara kadar getirdim. Ş;.ı ·. :'.dan 
izleyerek gidersin, döner dolaşır, ilerde devlerıiİı köşe �ağara· 
sını bulursun. Şöyle kapıdan gizlice bir bakarsın, eğer gözleri 
kapanıksa uyanıktırlar, açıksa uykuya varmışlardır. Tedbir ile 
yavaşça içeri girersin. Duvardaki hücre içinde bir şimşek taşı 
görürsün. Onu oradan alıp nefes almadan gelesin. Yoksa git· 
tiğin, bitt>iğin gündür. Hem bu sefer ardından ne söyler, ne 
dilerse, nice beddua ederlerse uğrarsın, bunu da böylece bile
sin.  Haydi yürü, yolu ben gösterdim , bahtını Allah kayırsın, 
deyince kız da atın iki gözlerinden öpüp gösterdiği yola girer, 
faleyc izleye kayaları dolanarak çalıları dolaşarak gider, bir 
zaman sonra devlerin oturduğu köşe mağarasını bulur çıka· 

rır. Yavaşça yanaşıp bakar ki hepsinin gözleri açıktır, uyu· 
duklarını anlayınca içeri girer. Duvardaki hücrede duran ta· 
şını hemen alıp eğlenmeden dinlenmeden yola girip yollanır, 
çalıları dolanır, kayaları dolaşır da nefes nefese koşar. Tam 
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b sırada devler uykularından uyanıp, adam k k 
B

u
r de duvardaki hücrede şimşek taşını da gö 

0 �su alırlar. 1
dan dışarı uğrar. Tebdil gezen sultanın 

rem.eyınce mağa. 
ra 1 1 d peşıne düşerler 
Ama bu da yo u yarı amış, ağdan kayadan aşıp k . . · k 

·· . . , estırmeden dolaşıp ovay
k
a ınme ak uzere

l 
ımış. Bastıklan yerleri titreterek 

toz duman oparar çat ayasıya koşarlarsa d b ,  kıza • • · d d k 
a, u Y� ıişmeyip çaresız ar ın an oca kayaları fırlatıp ba 

beddua euneye başlarlar : ğınnaya, 

_ ilahi, ayağına yüğrük, eline çevik, aklına çab k ki . k . . • .  
1 

u şı 
er isen kız, iZ !Sen er yıgıt O asın, ilençlere uğrayasın! d" ' 
bağırır da gazaplarının. şiddetinden oldukları yerde �rt:; 
kalırlar. Kız oradan dagdan kurtulup ovaya iner k k ld - li . , aşa oşa 
yağız atın o ugu yere ge r, şırnşek taşını gösterir. At da : 

_ T�ın�m bud�r, h�men ·�oynuna sok. Arkandan beddua 
ettiler mı, bır şey soylediler mı? Eğer ilendilerse ko·· ru·· d

·
· • lb ur, ne 

dedilerse ona ugrarsın e et . Dedikleri olur, yakanı kurtara-
mazsın, deyince kız da : 

- Ardımdan,  «İlahi, ayağına yüğrük, eline çevik, aklına 
çabuk kişi , er isen k�'. kız isen er yiğit olasın» diye bağırdılar. 

Bir de kız kendını yoklar ki değişmiş, kız iken erkek olu· 
vermiş ,  bıyıklan yürümüş, sakallan terlemiş, çenesi tel tel 
tüylenmiş bile . Tebdil gezen sultan da, at da buna pek sevin
mişler. Zavallı sultan : 

- Tanrıdan dilediğim ancak bu idi. Şükürler olsun Rab
bime. Sebebim kısmetim demek bu imiş, ayağımla geldim ve 
muradıma erd im , demiş. Hemen yağız atın iki gözlerinden 
öpüp sırtına binmekle oradan kopup eser yeller, tozar yollar 
gibi vurup, giderler. Bir zamandan sarayın karşısına gelip 
dunırlar. Şehzade göğsünde şimşek taşı üzengiden ayağını 
yere basması ile yağız at bir duman içıinde silinir, gözden kay
bolur. Şehzade de hemen oradan sarayın içine girip padişahın 
huzuruna vanr : 

- Padişa11ım, ferman buyurduğunuz şimşek taşını aldım, 
getirdim, deyince padişah pek sevinir, hemen oradan al gi
yimli sultanı çağırtır : 
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_ İşte istediğin şimşek taşını da bu y iği t getirdi. Şinıd· 
ne engel ·koyacaksın, ne düzen kuracaksın? dedikte bu kı� 
davranıp; kızanr bozanr da : 

- Aman babacığım, Allah aşkına bu gece de izin ver de 
bir istihareye yatayım, yarın mutlaka son cevabımı veririm 
deyıince babası da and verdiği için çaresiz karşı koyamamış ; 

- Peki iyi, pek güzel, bu güne sabreden, akşamdan saba. 
ha elbet dayanır gün doğa, hayır ola deyip izin verince kıı 
oradan çıkıp odasına gelir.  Şimdi bu padişah, şehzadeye dö. 
nüp : 

- Herşeyi duydun, dinledin, var git, sabah erkenden gel, 
bu işi elbet bir hayırlı sona bağlarız evladım, deyip gönderir. 

Gece gelir, ortalıktan el ayak çeki l ir, uşaklar, halayıklar 
birer birer köşeye kıvrılınca, nöbetçiler de dış kapılardan, ku. 
lelerden birbi rlerine ünleyip « Yektir,  Allah Yek ! »  diye çığn. 
şıp kol gezdiklerinde şehzade yavaşça süzülür, gelir de al gİ· 
yimli  sultanın kapısına yanaşıp anahtar deliğinden içerisini 
dinler, seyreder. Bakar ki ,  bu kız odanın içinde telaşlı telaşlı 
oradan oraya gider, bir şeyler hazırlar. Sonunda odanın orta
sına hir  a l t ı n  leğen koyup, bi ı· gümüş ibrikten içine su döker, 
t<ı Lt  o sırada pencereden yine o güvercin « pırr! » diye uçarak 
gelir. Bu leğenin içine girip, •ik i  çırpınıp, üstünden sular dö. 
küldükte, s i lkine s i l kine güvercin k ı lığından kurtulup, ay par· 
çası gibi güzel bir delikanlı kılığında ortaya çıkar. Al giy.imli 
sultanla karşılıklı  oturup konuşmaya başlarlar. -Bu kız söze 
girişip : 

- A beni m  yiğidim,  gözümün ışığı ,  gönli.imün alışığı efen· 
dim . Devlerin elindeki şimşek taşını i stemiştin. O mızmız oğ· 
lan,  kokulu aşçı yamağı almış d a  getirmiş. Şaştım şaşırdım 
kaldım. B i r  şeyler diyemedim. Ancak p adişah babamdan bir 
gecel ik  izin i stedim kıi , s ize danışayım. A m an bu işe bir çare 
bulmak gerektir, deyince güvercin tebdfü del ikanlı, şöyle bir 
müddet duraklayıp düşünmüş taşınmış da : 

- Al giyimli sultanım, sen hiç tasalanma, fütur getirme; 
ben periler padişahının oğlu olayım da bunca işin çaresine 
bakamayım. Bizim sarayın has bahçesinin orta yerinde «Ağla· 
yan Narla Gülen Ayva» ağacı vardır. B i r  yanında narlar ağlar, 
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sallanır, bir y�ında ayvalar gül�r sıntır, dünyada bir benze. 
. yoktur. Bu agacın yanına her kım gitse, elini uz t rı 

1 h. . · · h.. . . •1  a ır  uzatmaz 
narlar baş ar ungur ungu

.
r ag amaya, ayvalar da hak hak 

ülrneye. Bunların yanına kımse yaklaşamaz k' 1 1 . . g • ımse er e su-
rernez. Yarın babamın ne kadar askeri varsa başt • 

1 d 
• an ayağa 

silahla donatıp agacın a tın a gece gündüz göz kı dan .. Ol 'ğ' ld 'k  
rpma no-

bet bekleriz. yı ıt ge .
• ı. te elbet parçalarız. Yarın sabah 

babanın huzurunda bu yıgıtten ol ağacı dilersin ded.kt 1 
giyimli s.uhan d�, bu haddini �.i l�ez aşçı yamağın:rı so�u :�l�i 
diye sevınır. Boyle konuşa, goruşe tedbir düşünür dol . .  k 1 k · ·  ' ap çe-
virir, duzen urar ar en gun ışımaya, ortalık aydınlanın 
başlamış. Güvercin tebdili yiğit de : 

aya 

_ Aman geç .kaldım, başıma işler açılmadan hemen . 
vuşayırn demek�

.
e .�

!tın leğeni� içine bir dalıp, iki silkinip �:. 
tünden sular dokulmekle yemden bir güvercin kılığına girer 
de pencereden «pırr!  » edip uçar. 

Ardından al giyimli sultan da odasından doğru padişahın 
huzuruna çıkar, söze başlar : 

- Padişahım, falan yerde periler padişahının hasbah
çesinin orta yerinde «Ağlayan Narla Gülen Ayva» ağacı var
dır. Eğer bu yiğit,  bu engeli de aşar, o ağacı söküp getirirse, 
artık yok demeyip ancak varırım, illaki bu iş olmaz, deyip 
çeloilir, odasına gider. Padişah da çaresiz kalıp bu yiğide dö
ner : 

- Bak yiğidim, Hak oyunu üçtür, evladım. Bu .kızın ha
lini, ahvalini sana önceden anlatmıştım .. İşte bir engel daha 
koydu. Filan yerde, periler padişahının sarayının hasbahçe
sinin orta yerinde, b i r  «Ağlayan Narla Gülen Ayva» ağacı var
mış. Artık onu alır getfrirsen, ben sana bu kın elbet veririm, 
artık bu işi keser bit iririz, deyince şehzade dahi : 

- Padişahım, i s tediği şeylerin cümlesini buldum buluş
turdum ,  aldım, yetıiştirdim. Tanrı'nın izniyle bu ağacı da alır 
getiririm elbet, deyip yerden selam verip huzurdan aynldı, 
saraydan çıktı. B i r  müddet gittikten sonra, tenhaca bir kö
şeye varıp yağız atın verdiği kılları göğsünden çıkanp, birbi· 
rine çaktıkta bu at göz açıp kapayınca bir dumanın içinden 

kopup parlayıp geli r, şehzadeye : 
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- Emrin nedir şehzadem? diye seslendikte, bu da : 

- �an benim ka�a_Yağızım, can �oldaşım, önce Tannın 
sonra bır sen varsın. Fılan yerde, penler padişahının b' • 

h bah . 
. 

d d b" " l  
ır sa. 

rayı, as çe<>ının ortasın a a ır « Ag ayan Narla c .. 1 
AY".'a" ağ�c� varmış. �l giyi1:1li sul tan şimdi de bu ağacı sö��n 

getırmemı ı·ster. Bu agaca kımse yanaşamaz, elini süreme7Jni p 
Ne olursa senden olur, medet karayağızım !  dedikte yağız ş. 
bu sefer biraz duralayıp : 

at 

- Ah �ehzadem, bu dş biraz çetincedir, ama senin yol . 
na can fe

.
d� olsun. Atla üstüme, dizginlerimden sıkı tut, b�

caklarını ıyı kas, boynuma yat, bir yol gidelim bakalım 1 
. 

• nası 
olur, deyınce kız atın iki gözünden öpüp hemen sırtına atla-
mak l

.
a 

.
or�dan kopup ovalardan yeller, derelerden coşkun sel

ler gıbı g ıderek sonunda bir memlekete varmışlar .. 

Yolda giderken üç çocuk görürler. Önlerinde bir pösteki 
bir külah bir kamçı, b i r  d e  ok. Babalarından miras kalmı ' 
bu eşyaları bir türlü bölüşemeyip , çekişi r dururlarmış. Bun� 
lan böyle görünce yağız at dile gelip : 

- Aman şehzadem bu eşyalar sana çok lazımdır. Bu ço. 
cuklar kıymetini bi l mez . Aman şunları kandırıp ellerinden 
alasın. 

Şehzade çocukların yanına gelir. 

- Çocuklar, neden böyle çekişiyorsunuz? deyince bunlar 
da, ona bu eşyaların babalarından miras kaldığını bir türlü 
bölüşemediklerini anlatırlar. Şehzade oku alıp : 

- Bakın çocuklar, ben bu oku atanın, hanginiz gidip 
de daha önce yakalayıp getirirse, bu mirasın hepsi onun olur, 
deyince çocuklar da buna razı olurlar. Şehzade de omuzun
daki çapraz takılı yayı çıkarır, bir ucunu iki <bacağı arasına 
kıstırır, sol eliyle b i r  ucundan bastırırken kirişin ilmiğini ge
çirip, yayı bir hamlede kurar. Parmağına kemik zehiri takıp 
oku yatağına yerleştirir. Sol kolunu olanca i leriye uzatıp kirişi 
de çenesine kadar çekip «Ya Hak ! » der bırakır. Bu çocuklar 
okun gittiği yolu gözleyip, düştüğü yeri izleyip peşinden se· 
ğirtc dursunlar. Şehzade, hemen orada kalan pösteki, külfth, 
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kamçıyı toplayıp yerlerine üç kese altın bırakır ğı 11 b. • ya z atına 
t\ayıp eser ye ere ıner, tozar yollara uça . d 1 · 

a • . . l k 1 " . d" "  
r gı er er. Ço-

uklar gıdıp  so u so uga gerı onerler ki eş 1 . c . . . . . . k b" 
, ya arın yennde 

.. kese al t ı n  go:unce sevıncre 1rer kese al 1 uç tr ar, oynayarak 
giderler. 

Bir zarnan dörtnal g i derek sonunda peri! d" I" d 
er pa ışahının 

sarayının karşısın a  ge ır, ayanırlar. Yağız at durur . 

_ Haydi şehzadem, iş başına, külahı başına 

. 

. 

.
. 

. . k · 1 d 
geçırır, POS· 

tekine bın
b
ers

h
ın, 

. 
amçı ı e

" 
e vurursun. Havalanır, doğru sa-

rayın b::ıs a çesıne, o agacın yanına inersin he 1 
k 1 d 

· men ası ıp 
kökünden çı ·anr , a ır urmadan gelirsin dey· h . . ' . . . . . . ınce şe zade 
henıen kulahı g ıycr , postekıye bıner, kamçı ile vu ·d " . 1 . . . . ı ugu g .. ıı 
havalanıp sarayın ıçın e  gırer. 

.
Ş�hzade kol kol odalan , daire-

leri gezerken bu odalardan bınnde al giyiml i sultan · ı .. _ bd· ı ·  · o ·d · k 
1 e gu 

vcrcin te . ı ı yıgı ı oturmuş onuşurlarken görür. Şehzade 
hemen gelır.  yanlarına oturur. Başında büyülü külah oiduğu . 
dan şehzade o nları görürmüş, ama onlar şehzadeyi  göre 

r.
_ 

d kl l "  
mez 

\ermiş . O sıra a yeme er ge ıp bu ikisi oturup yemeye ba . 
} arken şehzade de sofr�nın bir köşesine oturup yemeğe gir�
şir. Bun l ar bakarlar kı,  sahanın karşı tarafından , kimse el 
sürmediği  halde,  yavaş yavaş yemek eks il iyor . Güvercin tebdili 
yiği t : 

- Sultanım,  b u rası benim önüm , şurası senin önün, ya 
şu ka:·şısı k imin önü o l a ?  Oradan yemek yenmiş gibi eksil iyor 
dedikte. k ız da şaşar kalır, mana çıkaramazlar. Yemeklerin i  
bit irince pencere önüne, sedir üstüne çıkar otururlar. Al gi
yimli sult ::ı n ,  peri padiş ahının oğluna işlemeli bir çevre he
d iye e t m i ş t i .  Sedirin üstünde duran bu çevreyi şehzade al ır . 
koynuna saklar. Bunlar bir ara döner bakarlar 'ki, sedir Ü7e
rinde duran çevre yok. Orası burası derken odanın içini alan 
talan ederler, çevre kayıplara karışmış. O sırada gece çök
müştür. Şehzade artık zamandır diye pöstekiye bir kamçı vur· 
makla havalanıp doğru hasbahçenin ortasında •Ağlayan Nar
la Gülen Ayva»nın üzerine gelip, fidanı tutup olanca .kuvve
tiyle kökünden söküp çık::ırdı. Üzerindeki narlar hüngür hün
gür ağlar, ayvalar kah .kah gülerdi . Şehzade b ir elinde fidan, 
diğer elinde kamçı i le p östekiye vurup uçtu gitti. Orada bu
lunan as kerler ncd.::n sonra fidanın kökün<len sükül;i? hava-
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!anıp gittiğini gorunce, ne olduğunu bilemediler. Silalı!aruı 
çekip birbirine girip bir şamatadır kopardılar. «Aman du '. 
mayın ağacı kaptılar, götürdüler . . .  » diye feryad edip kar/. 
lık ta kime vurduklarını bilemeyip, karmaş dolaş olup, dü

n
. 

man diye birbirlerini kırdılar. Al giyimli sultanla, güver/ 
tebdil i  yiğit de olup bitenleri sarayın penceresinden seyr: 
derlermiş. Ağacın havalanıp gittiğini görünce ikisi de •eyvah. 
!ar olsun, oldu olanlar! » deyip, ne olup, ne bittiğini ancak an
ladılar. Peri padişahının oğlu bu halleri onuruna, krihrine ye. 
di remeyip : 

- Sultanım, karşımızda yemek yiyen, bana verdiğin ya
digar mendili de alan bu çok bilmiş delikanlıdır. Bütün en. 
gelleri aştı.  Eline çabuk, tedbiri çevik  bir yiğittir. İşte aldı 
götürdü. Yenildim, gücüm kınldı. Sen, benden düştün, artık 
kimin yari olursan ol, diye feryad edip altın leğene girer, iki 
silkinir, sulan sırtından aşırır, güvercin kılığına girerek •pırr!•  
diye pencereden uçar gider. 

Al giyimli sultan, oradan ağlaya ağlaya çıkar, koşa koşa 
babasının sarayına gelir yetişir. Gün ışıyıp ortalık aydınlan
maya başlarken babasının huzuruna çıkar . .  

Biz gelelim şehzadeye. Fidan elinde, pöstekiye kamçı ça· 
!arak uçar gelir, yağız atın yanına. Sırtına atlamakla oradan 
kopup, ovalardan yeller, derelerden coşkun seller gibi geçe· 
rek padişahın sarayının karşısına gelirler. Şehzade doğru pa· 
dişahın huzuruna çıkıp al giyimli sultanın istediği fidanı yere 
koyarak : 

· 

- İşte padişahım, sultan kızının istediği fidanı aldım, 
getirdim, dedikte padişah hayretler �çinde kalıp : 

- Aferin oğlum, fazlasıyla ayağına yüğıiik, eline çabuk, 
aklına çevik, velhasıl çok becerikli ıbir yiğit imişsin. Kızımı 
vermek için senden uygununu da, üstününü de bulamam. Ye
ter olsun artık naz da, niyaz da. Bre :kız, engelleri, oyunları. 
düzenleri koy bir yana da, artık düğün dernek kurulsun, del· 
lal bağırsın,  ula.klan gönderin, habe:- salsınlar, tatarlar yol· 
!ara çıkıp ferman ulaştırsınlar. Kul ,  kibar, .konu komşu top
lansınlar, diye irade edince al giyimli sultanda ses sada yok 
ağzı kil it l i ,  artık engelden, düzenden, oyundan da umudunu 
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kesmiş ,  başına gelene razı olmuş, güvendi"'  d il . . · · , . gı a ar da kuru 
muştu.  Başını onune egmış öylece durur. Bu hz' d . 

.. · . , . . . . d . . 
1 - . şe a enın us-

t ünlugunu e ıyıce an amış, ur yandan olup b' . 1 . 
kl fk . 

. .
. ıten ış enn hı-zından a . . 

ı
l . . 

ı d rı p
k
erışa�

d
· ot;!. yandan da yan gözle bu oğlana 

bakar, gon u e a ar gı ermış. Al giyimli sult 
d l , .. ld'k 

an, yavaş yav� büyü en s.
ıyrı

b
ıp gerçe

l
g

l
e �on

k
e 'ı çe nasıl bir beladan kurtul-duğunu,  nıce ır mut u uga avuştuğunu iyice 1 an amaya baş

lamış. 

Orada kırk gün kırk gece düğün dernek t · ı . . d k b 1 . . e mış er. Her 
iş b�tıp ern

1
e 

. . 
:ı� upl yerlı yerme dağılmaya b�layınca, 

şehzade de a gıyı ı su tanı alıp, kara yağız atına b' · d relerden seller, ovalardan yeller gihi geçerek anas 
ınıp, 

d
e-

d.. . .  k O d d 
ına, yur u-

na onmuş, avuşmuş. · ra an oğruca anasıyla k cakl 1. . . . 1 . 1 
u aşıp 

babasının e mı oper, 
.
ge ın su tanı da tanıtıp olanı biteni kı-

saca anlatır. Babası ıle anası dinledikçe hazan korku Mı 
sevinip hayrette kalırlar. 

p, g 

Ayrıca, baba . 
y��und�. da, kırk gün kırk gece düğün der

nek kurulup yedı ıklım dort bucağa elçiler, tatarlar, ulaklar 
gönderiJ.ip konuklar geldi, derlendi. Hediyeler geldi ki bir 
yerlere sığmaz. Güldüler oynadılar, çaldılar çağırdılar, d�ğlar 
gi

.
bi 

_
yığılmış pilavlar�, �epeler gibi yığılmış etleri yediler, gö

çurduler, ırmaklar gıbı ayranları, şerbetleri kuruttular. Aç
lar doyuruldu , çulsuzlar giydirildi. Yerlidir, yabancıdır deme
diler, gelene geçene çil çil .altınlar dağıttılar. Onlar ermiş mu
radına, darısı bizim başımıza. 

(Tahir Alangu, Billur Köşk Masallan'ndan) 

2 - BOŞ BEŞİK 

Bebek beni del' eyle<li 
Yaktı yaktı kül eyle<li 

Vaktin birinde Kıroba beyi derler, bir Yörük beyi var· 
mış . . . Allah ona dünyalık üstüne dünyalık vermiş ama, dar-ı 
dünyada bir evladı çok görmüş. Bundandır düşündükçe dü
şünür, kurdukça kurarmış . . .  

Günün birinde kahyası bu yarasına dokununca : 
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« Bre kahya» demiş; « ŞU feleğin güldürmediğini güldüre. vi m  dedim; yetimin yetimi bir kız aldım ama, gel gelelim oıtuı. <lan, kızdan yana ne Allah onun yüzünü güldürdü, ne 0 be�iın 
yüzümü . . . Yıllardır derdime derman arıyorum ya, güvendi. 
ğirn dağlara kar yağıyor. Bilmem ki neyleyip netsem, obaını 
al ıp hangi yaylaya, yurda gitsem ! »  

B u  söz üstüne kahya ne desin : 
«A kapısına kul olduğum » demiş;  « Sen murad ettikten 

geri, yayla mı yok bize ? Yol bir  kulaç, oba bir avuç . . . Kim 
var, kim yok, ağzına bakıyor; hangi gün, hangi saat desen bu 
göçü buradan yükleriz.  Neye derler ki, ekilip dikilen tohum 
her yerde güverip yeşermez. Belki buraların havası, suyu ya. 
ramamıştır. İnşallah, yeni konacağımız yaylal:ır yüzümüzü 
güldürür, Allah'tan umud .kesilir m i ! » 

Doğru söze ne denir; gayri o günden beri «O dağ olmaz, 
bu dağ- olsun ! ,, deyip yayla yayla konup göçmüşler. Üstelik 
her yaylada adaklar adamış, niyetler tutmuşlar; yedi Meh. 
met adlıdan vedi anahtar alıp yedi gün, yedi gece suya saJ. 
rnışlar ; yedi .çadırdan yedi süyüm iplik alıp yedi yerinden 
vcdi düğüm çalmışlar ve lakin ne anahtarlar benek benek 
beneklenmi ş ;  ne iplikler ilmek ilmek ilmeklenmiş. Eh, vakti, 
saati olmadıktan geri ne yapsam n afile! 

Gel zaman, -git zaman- hurda adak, şurda kurban der· 
ken, yedi yıl sonra Allah onlara altın perçemli bir oğlan ver· 
miş,  gayri öyle bir sevinmiş,  öyle b i r  sevinmişler ki deme 
gi tsin . . . Kuşun kanadıyla haberler ulaştırıp nerde, ne göçebe 

varsa bu)ur etmişler; her gün bin atlı inmiş,  bin atlı kalk· 
nı ı 5 ;  vurmuş davullar gümbür gümbür; çalmış sazl::ır coşkun 
coşku n!  Öyle bir şenlik, şadımanlık etmişler ki herkes-in tadı 
damağında kalmış . . .  

Allah, gönül kışı vermesin,  güz deyip de yaylalar yayıl
maz, sağmallar sağılmaz olunca, gene yol görünmüş kışladık· 
lan yere . . .  Kışladıkları yer dersen, dereler içinde Elmalıdere! 

Yürük beyininki bir yana, zaten yükte n e  var ki, göçte ne 
olsun!  Tüyü, teleği ki.ip, külek ;  kalbur, elek değil mi? Bunla· 
rı da atın, devenin sırtına vurduktan sonra geriye ne kalıyor? 

Davar dediği n  yaylım yaylım yayılarak ne zaman olsa çıkar 
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I ' çobanl:lı sağ olsun. Bundandır Kıroba b . .. 
gd

e,ı.r,
gı..in ak çadır, kara çadır deme�ş sök.mu··

e
ş
y
l
ı •godırç! •lade-ıgı , . .  . . B b ğ' k ' er ça n· ·· klemişlcr goçu. · · e e ın undağını da bir ala kili 

' 
yu •

v k 1 b • o •  d me sanp 
yeşil bir beşı

d
ge , o�muş ar; . eşı

b
gı

ğl e götürüp Karamaya de-d. kleri koca evenın semerıne · a amışlar. Gayri kim" ı 
' . d .. . . 1 1 ' ı atlı 

kimi yaya, s::...ıah . uşmuş er yo a . . . Kimi seherde açılan ·· 1 ' 
dönmüş, kimi turnadan çekilen tele dönmüş! Ko . " : lg

u e 
lb" l 1 · · 1  ·1 . ç yıgıt erın 

de kimi bü u o u� gu e çevrı mış, kimi saz olup tele çevril-
miş; hani n asıl deyım, aygın baygın sesler, öyle bir sanın sar-
mış ki onları . . .  Al yaşmaklı aklını telini duvağını topla d . . k . l "  yıp a, 
kara yüzlu ara gecenın ge ıp çattığını bir gören, eden ol . 
mış . . .  Geçtik.leri orma� .�a öyle ... böyle orman mı imiş �=! 
Baş ucundakı yatınn yuzu suyu hurmetine bir çöpüme bile el sürülmemiş, dal dala, kol kola kilitlenmiş ·bir orman . . . 

Böylesine bir ormanda yol, iz bulup da ç�kmak kolay mı? 
Üstelik , hangi dağdan estiyse kötü bir rüzgar da esip ağaçlann 
saçını,  başım yolmaya başlayınca, herkes kendi başı derdine 
düşmüş. Hani oba beyinin kansı yok mu, bir o tazenin canı 
beşikte asılı kalmış ama, göç göçe karışmış bir kere; bu göz 
gözü görmeyen karanlıkta deve deveden seçilir mi? Sabaha 
kadar bir yandan, bir yana seğirtip durmuş da, gene de yedi 
vıllık gelinliğini bozup kaynanasına demeye dUi varmamış. 
Gün,  Çiçekdağı'ndan başını kaldırırken, onlar da güç bela or
mandan sıyrılmışlar. Develer içinde Karamaya'yı, mayanın 
üstünde de kınalı beşiği görünce, yüreklerine bir su serpilmiş 
ama, katar başı develerini bir bir yatırınca çayır, çimen üs
tüne, bir ne de görsünler! Maya bir boş beşik bomboş; ne ala 
kilim var, ne ala kilime sanlan . . .  

Yedisinden yetmişine kadar bütün oba neye uğradığını 
bilememiş ama; ille anası, ille anası . . .  Yedi yılda bir buldu
ğunu bir gecenin -içinde kaybedince deli, divaneye dönmüş; 
Karamaya'nın •bo)"nuna sarılıp, bulaşmış yüzürıü gözünü öp· 
meye başlamış ve bir deyip iki söylemeye : 

«Karamaya, Karamaya; hiç mi elimden su içmedin; net· 
ı in benim gülümü? Gülümü, Ali gülümü! Kurda, kuşa mı 
bptırdın ? Yoksa, kaplan meşeli dağlar mı çekip aldı üstün
den) Bir cevap ver, ağız-dilden; seni, beni yanıdaru sever· 
sen . . .  » diye, yalvarıp yakarmış ama mUbareğin ağzı var, dili 
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yok, ne desin, boynunu bir tuhaf bükmüş ve garip değil ın· 
bu deve ·snyu bir daha da başını doğrultamamış !  

1' 

Kıroba beyinin kanı,  iliği kun:duğu için adım atacak 
takati .kalmamış ama, karısı olacak kara yazılı : 

« Dayan hey dizlerim dayan! »  deyip rüzgar gibi dalmış ormana . . .  Ardından koşacak anası yok, babası yok ya, emmi, 
dayı da ciğerdir, biri atlı, biri yaya düşmüşler peşine . . .  Dağ 
dağ, yol yol arayıp taramışlar; meşelerden sormuşlar; yaşlı, 
başlı meşelerden . . .  Yapraklardan koklamışlar, kara, kuru 
yapraklardan . . .  Daha da her yanı altüst etmişler ya, ne bir 
daldan haberini almışlar, ne bir yapraktan kokusunu . . .  Böy. 
lesi günde « İnsan ana olana kadar dağlarda taş olsun daha 
iyi . . .  » diyesi geliyor, biçarenin umudu ·kesil ince, yüreğine bir 
ateştir düşüp yetmiş iki bin damarı birden sızlamış; ille o süt 
daman, o süt damarı. . .  

Derken bir kartal kanat vurmuş ve bir karga «gak! »  de
miş.  Bir de, başlarını .kaldırıp bakmışlar ki ,  ne baksınlar! Ça
talçam derler, bir çamın üstünde alıcı kuşlar dönüp duru
yor. Sade dönseler, gene ne ise! Biri iniyor, biri kalkıyor ve 
sonra kanat vura vura ·süzülüp gidiyor, yamaçlara doğru . . .  

«Bunca ağa�ı görmeyip de ,  ne diye bunun başına dönsün
le�; her halde Çatal çam boş deği l ! » deyip sürmüşler o yana, 
sürmez olsalardı. . .  Görmüşler onu , görmez olsalardı! Ala ki
lim nerde, ak kundak nerde! Çatalçam'a takılan kilim kilim 
değil, sana bir kanlı perde; ·kol bir yana düşmüş, kol bezi bir 
yana . . .  Amanın ne hallere koymuş, onu, o kanlı kuzgun! Ne 
ağız kalmış, yavrucuk ta, ne burun . . .  O gözler oyum oyum oyul
muş; o yüzler yolum yolum yolunmuş; delik deşik olmuş her 
yanı, kana belenmiş . . .  Kupkuru dal desem, dal değil; kıpkır· 
mızı gül desem, gül değil !  O emlik kuzu, emlik; bir avuç kan, 
bir avuç kemi k  . . .  

Yürük beyinin kansı, yedi yılda bir bulduğu süt kuzu· 
sunu al kanlar içinde görmez m i !  Kurşunla vurulmuşa dönüp 
gayri emmi, dayı dememiş;  göğsüne vura vura öyle bir ağıt 
tutturmuş ki ,  yürek olur da dayanır mı ola! 

«Oğul, yedi yılda bir bulduğum oğul; böyle mi bulacak· 
tım sen i !  Şu gözlerim n<� arıyordu, ne gördü . . .  Kör olaydım, 
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görmeyeydim bugünü, yoksa nazarlığıru takmamış d 
acep kimlerin gözü değdi sana oğul !  

mıy ırn , 

Oğul,  yüksek mayaya koyduğum oğul· bir t" . . . . b' · k 1 ku 
' uyunu ıle 

dünyaya değışmez en, a ıcı şiara mı aldıracaktım . , B k senı .  u-
nu onların yanma .or

l 
muyum, tutup kanatlarını yolmazsam 

bana da ana demesın er oğul! , 

Oğul ,  tabancamın ipek bağı, ipek oğul· bö le "l" . .  
. . kıl d'' ' G" ' Y o um mu 

görmuş yı ası · unya. · ozyaşıyla yusam seni topra" k h . , B k 
ga ona-

cak başın arrı . aşımı oyacak taşın hani? Türkü\ · b'l . . d . 1 
erın ı e 

yakılmadan gıttın, ne · eyıp ağ ayacağım sana oğul ! .  
Kara yaşlı ana, daha daha bir söyleyip ik i  dökmü . 

gözlerini gözü önünde yatana dikmiş; bakmış Allah 
ş
b
,
a
s
k
onra 

" k b 
mış, 

derken al yaşmagını çı anp aşından, o bir avuç kınalı ıkerniğ' 
sarınış ve bir ku.

n�ak gibi bağrına basıp meşelerin arasın� 
süzülmüş . . .  Emmısıyle, dayısı kuruyup kalmış buna : 

«Nereye, bacı · kardeş lruzusu, böyle nereye?. diye bağır
mışlar ya, ardından atlı koşuyormuş gibi ne durmuş, ne dön
müş geriye, ancak yarı duyulur, yan duyulmaz : 

« Nereye olacak, kanlı kuzgunların kanadını yolmaya! • 
demiş de yürüyüp gitmiş hatuncuk . . .  

Adamcağızlar ne  yapacaklarım şaşırmış; onu böyle bir 
fedai başına dağlarda bırakıp da dönemezler ya . . .  Hem o za
man oba ne der, oba beyi ne der adama! •Koyunlarını, keçi
lerini düşündüler de, kendi ciğerlerini kurda, kuşa yem edip 
döndüler diye, ot koymaz yoldururlar insana!» 

Aralarında böylece tartıp teraziledikten sonra, yine biri 
atlı, biri yaya, gitmişler, o gelinin gittiği yana . . .  Velakin ne 
yolunu bulabilmişler, ne izini. Allah'ın dağında kaybetmişler 
onu . . .  Hele karanlıklar çöküp de, olanca umutları suya dü
şünce, korku bir iken iki,  i.ki iken üç olup dallarına binmiş. 

«Gördün mü başımıza gelenleri ! Bu anadan gülmedik, 
sabaha sağ çıkmaz! » diye döğünüp dururken, kocası olacak 
Yürük beyi de çıkıp gelmesin mi !  Daha atından atlamadan : 

«Ağalar demiş yolunuzu gözlemekten gözlerim karardı. 
İnsan kuşun kanadıyla olsun haber ulaştırır. Hiç mi baba ol-
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ınadınız;  elinizi yüreğinize koysanıza ! »  deyince, emmisiyle da. 
yısın ın ağzı ,k i l itlen ip birbiri n i n  yüzüne bakakalmışlar; ne is 
gene yaşta büyük olan azbuçuk kendini toplamış da : 

e, 

" B re kadas ın ı aldığın bey; demeye yürek mi kaldı bizde· 
d i l i m d i l i m  d i l i ndi ,  di l im varmıyor demeye; dert bir başlı d: 
it ' l  k i  . . .  Eğer adımı kara haberci diye çıkarmazsan böyle iken 
böyle : Ak kundağı , Karamaya'nın üstü nden Çatalçam çekip 
::ı l rn ış ;  Çatalçarn'ın dalından da bir  kanlı kuzgun almış; delik 
dqi k e t m işler,  o ağızsız, di l s iz yavruyu. Anası olacak eksik 
etek onu öyle al kanlar i ç i nde görünce aklını, fikrini kaybe. 
d i p  dağl ara düştü, duydun mu bir, başımıza gelenleri. Yavru. 
sunu ; ı :-arkcn, anasını da y i tirdik ; o sabah, bu akşam arayıp 
du ruyoruz . . .  Eh sır olmadı ya, elbet b i r  taşın ardından çıka. 
cak ı ,, demeye kalmamış, o yaralı ananın yaralı sesi yeri, göğü 
yırt m ış t ı  : 
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Elmalı'dan çıktım yayan 
Dayan hey dizlerim dayan 
Emmim atlı dayım yayan 

Bebek beni del'eyledi 
Yaktı yaktı kül eyledi 

Kol bezini dalda bulduğum 
Adını Ali koyduğum 
Yedi yılda bir bulduğum 

Bebek beni del'eyledi 
Yaktı yaktı kül eyledi 

Gökte yıldızlar yılışır 
Kuzgunlar üleş bölüşür 
Çadırda düşman gülüşür 

Bebek beni del'eyledi 
Yaktı yaktı kül eyledi 

Deve var deveden yüce 
Deveyi yüklettim gece 
Nice edeyim anam nice 

Bebek heni del'eyledi 
Yaktı yaktı kül eyledi 

Kaynanam samur kürklü 
Develeri kahve yüklü 
Yad yaban değil yürük)ü 

Bebek beni del'eyledl 
Yaktı yaktı kül eyledi 

Tabancamın ipek bağı 
Baban bir aşiret beyi 
Kanlı mı oldun Çiçekdağı 

Bebek beni del'eyledi 
Yaktı yaktı kül eyledi 

Çadırı çebiş kılından 
Pazvand.ı çıkmaz kolundan 
Kurtulamam el dilinden 

Bebek beni del'eyledi 
Yaktı yaktı kül eyledi 

Tuzla'dan aldım tuzunu 
Akdağ'a serdim bezini 
Kuzgunlar mı oydu gözünü 

Bebek beni del'eyledi 
Yaktı yaktı kül eyledi 

Ak memeden sütler akar 
Kavim, kardeş yola bakar 
Yasımız obayı yakar 

Bebek beni del'eyledi 
Yaktı yaktı kül eyledi 

« Türkülerin bile yakılmadan gittin! »  derhn, duydunuz 
mu bir; yavrusunun üstüne yaktığı şu türküyü. Her sözü ze· 
lı i r  zembelek ; dayanılır mı hiç! Yanıp tutuşmadık kalmamış 
yavlasından , dağından; Çatalçam dalından tutuşmuş, kanlı 
kuzgun kanadından; meleklerin bile gözyaşı yağmur olup in· 
nıiş yere . . De sen baba ol, de sen emmi ol,  de sen dayı ol da, 
dayanabilirsen dayan buna! Onlar da yanıp kül olmaya az kal
mış ya, �esini  duydukları için gözlerinde yeni bir umut çırası 
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yanmış yoksa! Gayri gece dememiş,  gündüz dememiş; 0 sesi 
üstüne yüriimüşle:· ama, onlar gitmiş; ses gitmiş, onlar gi� 
miş;  ha �u çalı dibi, ha şu çamın altı derken, her yanı elek 
felek etmişler ya, ne ölüsünü bulabilmişler, ne dirisini ha'. 
tuncağızın . . .  Olanca umu dları suya düşünce, ötekiler çadırla. 
rına dönmüşler ama, Yüriik beyi : «Ya ölürüm, ya bulunun 
karımı.  . . ,, deyip atının başını çevirmemiş. O sesi duya, duya

' 

o sese uya uya dağı, taşı inletmiş; bakalım ne demiş ; ' 

Tütün çekerim keseyinen 
İçemedim tasayınan 
Ana oğul dağda kaldı 
Ayran yollan kaseyinen 

Kara çadır is mi tutar 
Has demiri pas mı tutar 
Yitirdiğim oğul - anaya 
Kırobalı yas mı tutar 

Yas tutar demek de söz mü ! Kırobalılar gözleri yolda gö
nülleri gümanda o kışı orada kışlamış; kana kana bir su bile 
içmemişler ama, ne oba beyi dönmüş geri, n e  de kansı olacak 
kara yazılının alınabilmiş haberi . . . Böylece, güvendikleri dal· 
!ar kınlıp gelince , Kırobalı'lar başlarına yeni bir baş seçip, 
gene konup g;)çmeye başlamışlar ama, bakın Allah'ın işine, 
bir güne bir gün gene onların ses·i kulaklarında gitmemiş. 

tile o kara yazılı ananın ,;esi.  . .  Vaktiyle bunlar o sesi kova
larken , şimdi o ses bunların peşine düşmüş; seher yeli <?ibi, 
bahar seli gibi. . .  Hangi .vay layı yaylasalar, hangi deryayı boy· 
!asalar arkalarından yetişm iş . . .  

Doğrusu, bir türlü akıl, sır erdirememişler buna . . . Kimi 
demiş : «İçil mez sulardan içip ak kuş olmuştur bu gelin! »  ki· 
mi demiş : « Geçilmez çaylardan geçmiş, perilere katılmıştır 
bu gelin ! »  Çok yaşamış,  çok görmüş ağalardan biri de : ' Ne 
olduklarına akıl sır erdiremem ama, bunların sesi, dağa, . ışa 
işlemiş; saza kamışa geçmiş olacak, kıyamete kadar silinir 
mi? Vurdukça seslenir, tel tel dağılır böyle! » demiş. O l-Jyle 

dedikten geri, gayri biz ne söyleyelim, cemaatimiz ne anl:�ın; 
doğrusunu Allah bilir . . . 

Günlerden bir gün gene «Göç ! »  olup göç! 1 . . . 
· · cr ' t  · d k 

er yo a dızılın. 
ce az gıtmış, uz ,,ı mış, er en • Hacı İlyas• deri . . 1 . 

· · 1 k · k 1 k ı er oy e hır 
yere düşınuş er ı ·o ay 

. 
o ay ne yel alır; ne sel alır T 

ai/:ı cevher, suyu kevser, ınsan çifte, çub;;,g" a koş 1 
. . . op. 

r � 1 . u sun yoksa 0 gün orada su arın sesıyle uyumuş· kuşları . 1 
. . . - . 1 . ' n sesıy e uyan-

mışlar velak ı n  o yara ı sesı, duyan olmamış B .. . . b b 
. unun uzenne 

Yeni oba beyı, o asını aşına toplayıp : •Ağalar,, d . 
. . 

b 
.. 

b l'k b. " emış, •bı
liyorsun�� ya, 

. . 
� goç�

d 
e � k' ız� �gur getirmedi. Kimimiz, 

ağlaya ag ay� goz en o u ; ımımız, dövüne dövüne dizden 
olduk; işe gi..ıce varmaz oldu elimiz. Zaten yuvarl.ı 1 . . . 

1
. 

b 
nan taş yo-

sun tutmaz. yısı mı ge ın urasını yurt edinip yerleşelim. 
demiş . . .  

�ani 
.. 

ş u  Muğla ile 
.
�ethiye arasında Kıroba dedikleri şi

rin bır koy var ya bugun de bacaları tüten bir ko''y H · 
. . • . a ışte bu bızım Kırobalıların ta o zaman şenlendirdi:rleri k" d" 1 1 b. " 'b· b 

oy ur. 
Torun arı , tosun arı ı r

. 
agaç gı ı uraya dikili kalmış ve bir 

daha da başlarından bır karayel esmemiş. Bir var ki il 
k . . . ki · d 

yı ar 
yılı ne o es ı acı yure erın en çıkmış, ne de bı.: türkü .. dil-
lerinden düşürmüşler : 

yu 

Bebek beni del' eyledi 
Yaktı yaktı kül eyledi 

( Eflatun Cem Güney, Boş Beşik'den) 
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111. HİKAYE 

Arap dilinde başlangıçta « kıssa» ve « r�vayet» �!arak dü-

. . · · 1  nraları «eg" lendirmek » maksadı ıle « taklıd,, mana. şunu en, so . . 
• . . 

sında kullanılan « hikaye» deyımı,  g:rç:k vey� hayalı _bırtakım 
k ' 1 maceraların hususi bir  uslupla, sozle nakil ve tek. va a arın, · · 

1 d " rarı demektir. Bu tarif, az bir farkla  bugun 
_
an � 

. 
ıgımız «halb 

d 11
.ıka'ye türü için de kabul edılebılır. ve «mo em » 

Türk halk hikayeleri, zaman seyri ve coğrafya-mekan için-

d ı. · masal menkabe destan vb. »  mahsullerle bcslene-e ((e sane, , · 

rck dini, tarihi, içtimai hadiselerin potasında iç bünyelerin

deki bağlarını muhafaza ederek mil letimizin roman ihtiyacını 

karşılayan eserlerdir. 

Biz, tip ( müstakil hayatı olan ananevi hikaye) ve ı_notif 

( h
.
ka e i meydana getiren en küçük eleman) arasındakı far-ı y y 

fl d 
· n · · 

kı açıkça belirten s istemat ik  sını  an ırma yerme u tur ta-
rihi bakımından bu eserleri : 

ı )  Türk kaynağından gelenler : Dede Korkut hikayeleri, 

Köroğlu ve kolları , saz şairlerjnin hay_atl�rı  etrafında teşek

kül edenler : ( Kerem i le  Aslı ,  Aşık Garıb ıle Şah Sanem, �ah 
İsmail ,  ıKaracaoğlan i le İsmigan Su! tan vb.) Doğu �adol� �a 
aşık-hikayecilerin söylediği h ikayeler : (ıDede Kasım ın :r.�h_ır 
Mirzft»sı,  Fakiri'nin « Kerem'in Erzincan Bağları», Feryadı nın 

« Kara Gel in» i ,  Şenl ik ' in « Sevdakar»ı «Latif Şah »ı  ve �-Sa��an 

Bey » i )  · Güney Anadolu'da aşiretler arasında yaygın tuıı�ulere 

bağlı bozlak adını alan eserler : ( Genç Osman, Gündeşlıoğlu, 

Demirci vb. ) ;  şehirlerde hikayeciliği sanat haline getiren me�· 

dahların türlü konularda söyledikleri ve sonradan Yıı;_ıya: 
kı· 

taba geçenler : ( Sansar Mustafa, Hançerl i Hanım, Letaıfname, 

Cevri Çelebi vb. )  
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2 )  Arap-!slam kaynağından gelenler : «Leyla" · ı M Eb M . . !' G ı e ecnun 
Binbir Gece, u ı us ım, azavatı Ali (Hazreti Ali Cenk! . ' 

. • B tt 1 G 
• o· · en) Veysel Karanı, a a azı, anışmendname vb.» · 

3 ) İran-H ind kaynağından gelenler · Ferha' d · ı ş· . . ( 
· ı e ınn 

Kelile ve Dımne Pançatantra) vb. olmak üzere üç kolda top'. layabil iriz. 

Türk duygu, düşünce 
"
ve ha�alinden doğmuş olanlarla bir

l ikte ayrı kaynaklara baglı, hır kısmı divan edebiyatı yolu 
ile halkın tasarrufuna geçen bu 

_
mahsuller «nazım-nesir (Hind

çe'de bu şekle Çampu adı verılmektedir) ,  nesir veya nazım 
biçimleri i le karşımua çıkarlar. Bunların konulannı -Nasred
din Hoca ve Bektaşi fıkraları gibi sırası geldikçe herkes ta· 
rafından anlatılabilen, üslup endişesinden uzak 1·2 motife 
dayalı kısa, fikri, felsefi, mizahi karakter taşıyan müstakil 
hüviyet kazanmış mahsulleri ayrıca düşündüğümüz takdirde
«aşk » ve «.kahramanlık» teşkil eder. Birinciye «Kerem ile As· 
lı »yı, ikinciye « Danişmendname»yi örnek gösterebiliriz. 

Türk hayatında Eski Uygur devresinden itibaren bazı 
malzemesi ele geçen ve hususiyle -Dede Korkut'da roman ka· 
rakterinin izlerin i yakından takip ettiğimiz bu mahsullerin bir kısmı anonim, bir kısmı ferdidir. Anonimlerin yaratıcıları 
zamanla unu tulmuş ve cemiyetin ortak malı haline gelmiş· 
!erdir. Ferdi olanlar ise sanatkarların ortaya ,koyduğu hika
velerdir. Bu hikaycle�in kendilerine mahsus biçim kazananla;.ır.a Doğu Anadolu'da «tasnif» ve yaratıcılarına •musannif» 
( tasnif edici ) adı veril ir. Fakiri'nin «Kerem'in Erzincan Bağ
lan,. ,  Feryadi'nin « Kara Gelin»i  Şenlik'in üç hikayesi : «Sev· 
dakar, Latif Şah, Salman Bey»i ,  ıBehçct Mahir'in •Ercişli Em
rah i le Sel v i  Han»ı b i rer tasnif eserdir. 

Doğu Anadolu'da eser veren aşık-hikayeciler, son iki asır
dan beri tak ip  edebildiğimiz hikayelerini eski destan gelene
ğine bağlı saz şairlerinin yolundan hareketle ban değişiklik
ler yaparak tasnif edegelmişlerdir. 

Bugün de, "Erzurum-Kars çevresinde -yirminci asır baş· 
!arına gelinceye kadarki bollukta görülmese bile- eski ge· 
!eneği devam e ttiren aşık-hikayeciler, düğünlerde, ramazan 
ve kış gecelerinde kahvelerde hikayelerini mutlak bir kaide 
teşkil etmemekle beraber şu sıraya göre söylemektedirler : 
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Aşık-hi.kiiyeci önce üç fiiilatün bir  failün ( hece veznini 
onbeşHsi ) 'den ibaret « divani »si ile « fasi » ı açar. Saz eşli�ndn 
ezgi i le okunan bu « divani » onun sevdiği veya usta kabu� 
et t iği şiiirin eserid i ı-. B i rden üçe kadar sıralanan bu türkülere 
«Üstiidniime» adı veı·i l i r. Türkül eri n sonunda hikayeci ve a 
usta malı satan « nakil » ,  üstada Tanrı 'dan rahmet diler; o�u 
din leyenler de Mev l i d  dualarına benzer şekilde «iimin»le mu. 
kabelede bulunurlar. 

Türk cemiyet in de ozanlara ( aşıklara )  karşı duyulan ana. 
nevi saygı ve sevg i n i n  b i r  ifadesi olan bu kadirbilirlikten son
ra aşık-hikayeci kendi « divanis i»  i le « fasl »a devam eder. Fa. 
sı.l bitince « döşeme »sine geçer. « Döşeme» saya (nesir) ,  veya 
• nazım-nesir» biı· tekerlemeden ibarettir.  Hikayeci asıl konu 
ile i lgi l i  bulunmayan bu ayaklı-saya ( seci') karakteri taşıyan 
tekerlemede dinltyicilerine, doğruluk, fazilet, yardun, adalet, 
yurt ve m i llet sev,-;isi fik irlerini telkin eder ve hayatın faniliği 
ile kader düşünce;. ini  sergiler. 

Zaman zaman terbiye ve ahlak dersi vermesi yanında mi
zah unsuru hakim örnekleri i le  insanı güldürten bu tekerle
melerin sözlü gelenekte yaşayanları oldukça uzundur. Son bir 
asırdan beri yazıya, hususiyle baskılı kitaplara geçenlerinde 
kısalma göze çarpıyor .. 

Aşık-hikayeci « clöşeme»sini  tamamlayınca hikayesinin ko
nusu ile kahramanlarını kısaca takdim eder ve esasa girer. 

Doğu Anadolu ile Azcrbaycan'da güzel tasniflerine rast
lanan bu hikayelerde vak'alar, saz şairlerinin hayatları etra· 

fında teşekıkül edenlerde ve Dede Korkut'da görüleceği üzere 
nesirle, duygular ise deyiş/türkü ( nazım ) i le i fade edilir. Ge
niş bir şekilde sergilenen hikayenin monotonluğunu ortadan 
kaldıran ve destan geleneğinin tesiri ile <;az eşliğinde söylenen 
türkülerin bir kısmının asıl konu ile ilgili olduğu görülür. Bu 
türküler sabi tt ir ,  değişmez, şfıir-hi kayecinin kendi yarattığı 
eserlerdir. Bazı hikayelerde, mesela «Arzu ile Kanber• ve cTiı

hir ile Zühre» gibi eserlerde görülen türkülerin şairleri teshil 
edilememektedir. Bunları saz çalmayan u stalar tarafından 
söyleyen bu hikayeler « duvak kapamalar•la zenginleşmiş 
olmaları ihtimali vardır. « Döşeme• içinde geçen tüııkülerin 
ise konu ile ilgileri hemen-hemen yok gibidir. Ayn konular-
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da. bazen mizahi .karakter taşıyan bu eserleri hika . 
renk kattığı söylenebilir. n yeye hır 

Doğu ve Güney Doğu Anadolu aşıkları veya saz çal f d . . 1 b hi mayan ustalar tara ı n  an so
(
y
b 

en
l
�n _u ·kayeler •duvakkapama• adı verilen muhammes eş ı )  bır türkü ile tamamlan K b . h. k .  1 . d ır. avuş-ma ile ıten ı aye enn " uvakkapama•lan me · 

. . . mnuıyet ve sevinç ıfadesı taşır. Kahramanların öldüğü' veya -ı·ı . . . sevgı ı erın 
birbirlerıne ·kavuşamaruğı aşk hıkayele'inde •duvakk d • . · apama. 
bayati makamın a acıklı manılerle nihayet bulur. 

Yukarıd� söylenme .  usulünü kısaca açıkladığımız bu hikayelere şekıl >bakımından benzeyenlerden biri de •bozlak.tar
dır. Güney Anadolu' da aşiretler arasında söylenen «bozlak•! _ 
da nesrin hiikim i�e�i göz: ?arpar. Türkülerle beslenen, gerç:�. 
tarihi ve masal gıbı hayalı konuları işleyen -bazıları kısa
« bozlak»lar dikkate değer eserlerdir. 

Umumiyetle şehirlerde, bir bakıma -başkalarının eser
lerini söyleyen « nakil hikiiyeci»ler {usta malı satanlar) dışın
da aşık-hikayecilerin vazifesini gören meddahlann türlü ko
nularda yarattıkları hikayeleri bu mahsullerin repertuan için
de düşünmek lazımdır. Realist İstanbul halk hikayelerinden 
Sansar Mustafa, Hançerli Hanım, Letiiifniirne, Cevri Çelebi 
bunun tipik örnekleridir. Bu adlarını saydığımız eserlerle bir
likte Arap, İran, Hind, Yunan vb. edebiyatlardan tercüme 
edilen veya Tür.k divan edebiyatı tesiri ile geniş halk kütlesi
nin malı haline gelen eserlerin kitaplardan da okunduklarını 
unutmamak lazımdır. 
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Döşeme örnekleri 

a) Soylama 

« Dede Korkut soylamış : Allah Allah dimeyinçe işler 
oı1gmaz, Kadir Tangrı virmeyince er bayımaz. Ezelden yazıl· 
masa kul başına kaza gelmez, ecel va' de i rmeyinçe kimse öl· 

mez. ölen adam dirilmez. Çıhan can girü gelmez. Bir yiğidüng 
kara tağ yumrusınça malı olsa yığar direr taleb eyler, nasi· 

binden artuğın yıiyebilmez. Urlaşuban sulan taşsa dengiz tol· 

maz. Tekebbürlik eyleyeni Tangrı sevmez, könglin yüce tu· 

tan erde devlet olmaz. Yad ogul ı saklamağ-ile oğul olmaz, bö

vüyendc salur gider, gördüm dimcz. Kül depeçük olmaz, gü· 

yeğü oğul olmaz. Kara eşek 'başına uyan ursan katır olmaz, 
karavaşa: ton geyürseılğ kadın olmaz. Yapa yapa karlar yağs1 

yaza kalmaz, yapağulu gökçe çemen güzel kalmaz. Eski pan· 
buk biz olmaz, karı düşmen dost olmaz. Kara .koça kıymayın· 

ça yol alınmaz, kara polad öz kılıcı çalmayınça karım dönmez, 

er malına kıymayınça adı çıkmaz. Kız anadan görmeyinçe ögüt 

<ılmaz, oğul atadan görmeyinçe sufra çekmez. Oğul atanung ye· 

türidür, iki gözinüng biridür. Devletlü ogul kopsa ocagınung 

közidür. Oğul dahı neylesün baba ölüp mal kalmasa. Baba 

malından ne fa.ide başda devlet olmasa, Devletsüz şerrunden 

Allah saklasun hanum sizi» . 

( Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı) 

Kelbneler : 

Bayıma k : Zengin olmak; Urlaşmak : Bağrışmak, gürültü çıkar: 
mak; Tekebbürlük : Kibirlilik, mağrurluk; Uyan : Gem, kantarına, 

Karavaş : Hizmetçi, cilriye; Karım : Hasım; Kopmak : Çıkmak, ortaya 

çıkmak, olmak. 
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2 ) « Dinle medh ·ideyim erlerin ba . 
k .  k · şın, nıce kal'ala dı daşın,  ım · estı o ejderha gibi ko d . 

b 
ra atar 

. . . ç evın aş ·· 
cihana ısını kaldı sır .\lı, sırdır söyle gel h 

ın, un sald 
ey . . . 

Tuti çün ruhsatın vardır' sen bil' · 
b . ' ırsın aki kal b 

devr-i eyyam, ne gül kaldı, ne bülbül k ld 
maı. t 

eşk-i çeşmin var iken deryalarda hey 
� 1' 0

1
e de serencam 

b. d . k . d . . . .  erya ar deryalanm 
sın ır e vay, ı ı e vay . . .  Bır derde mü 1 1 •  . a-

.. . d . . . d  f 
P e ayım dısem vay 

dimesem vay, usta usta a edem deme glı i k. 
· 

maceray-ı destan . . . B eli ağalar kıssa-i mac 
: me .� · el·kıssa 

d · 
eramız şoyle baş! 

vakt-i zamanın a Istanbul'da bir sadrıazam 'di 
ar, 

var ı ». 

( Ferruh Arsunar Köroğlu'nun M ' araş Rivayeti) 

3 )  « Evveia iptida be-nfun-ı Huda 
Onunla başlasın bidayetimiz 
Salavat Resul-i Al-i Mücteba 
Evvel ahir ondan şefaatımız 

Tarih-i maziden buldum bir varak 
l\fütala eyledim çok ettim merak 
Zulmet-i kalbimde yandı bir çırak 
Dedim neşr olsun bu hikayetimiz 

Feyz-i ilahiden eyledim günıan 
Mübaşeret ettik neşrine heman 
Bfils-i telifi Boratav Teğmen 
Yetişti Huda'dan inayetimlz 

Tarih-i sergüzeşt gör nere vara 
Selatin-i Türk'ten Hüseyn Baykara 
Vefatını bulduk bin beş yüz bire 
Gelir andan beri rivayetimiz 

Şanlı ulusuna olsun can fedi 
Tarih bin dokuz yüz kırk birde idi 
Gün perşembe şubat yigirmi yedi 
Oldu hikayete nihayetimiz 

( 1 )  Tuti hikayeciliğin piri sayılır. 
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Tahsilim yok ilın-i hikmet kimyadan 
Zati bir gün felek siler könyeden 
Der Müdami biz gidince dünyadan 
Bir yadigar kalsın hikayetiıniz 

Ey yaran-ı memdıih-i safa! Olasın gam hanesinden cüd· ı 
Kesende ola fermanınız! Neşr olsun destanımız! Ne kadar a. 
ol sak kuru nan yemeyiz 'biz. Gullayib-i sükerli helva, kahv:� 
Yemen, duhan içeriz; bulursak içeriz, bulmazsak geçeriz. 01'. 
sekiz bin alem derler bu dünyanın hepisi, Maşrikten mağribe 
velevasız yer olmaz. 

Raviyan-ı ahbar, nakılan-ı i'ısar, muhaddisan-ı rlızigar 
şöyle rivayet iderler ki : 

Zaman-ı mazide, eski Türk hakanlarından şehr-i Semer. 
kant'ta Hüseyin Baykara namında ada.Jetli, devletli, saltanatlı 
bir padişah otu ru rdu». 

( Pertev Naili Boratav, Halk Hikayeleri ve Halk Hikaye
ciliği, Müdarni'nin Gül ile Ali Şir H i kayesi )  

4 )  Tahd-i İsvahan'da Şeyhoğ!i Şah Abbas eyleşirdi. 
ŞeyhoğU Şah Abbas'ın hökm-i divamnda gırh dene aşıği, US· 
dalari olan gırh aşığın Aşığ Abbas'dı. Bu aşılılar bir müddet 
şah divanında senelerce günden güne yevmiye bir sahat, iki 
sahat şah gatında fasıl yapardılar.  

Ömürden bir müddet seneler geçer geçmez bir gün; aşıh· 
!ar usdalan o.Jan Aşığ Abbas'a dedi ki : « Ay usda, ·biz sene
lerden beri tahd-i İsvahan'da şeh gatında çaldıh çağırdıh am
ma sesimizi, sözümizi ve özürnizi kimse bilüp diynemedi, kim
se görmedi . Evet, melmeketlerde söylenir, evet şahın aşıhlari 
var a mma el oğl i bizi  dinnememiş sazımizi, sözimüzi, özürnizi, 
görmemiş ne bilsin. Usdamız sen Aşığ Abbas, şahdan bize 
bi rez izin al ,  sayesinde hökmettiği ölkeleri birez gezelim, di
yar-i gurbetde gendimizi tanıdarah heç olmazsa sazımlzt, sö
zümizi, özümüzi de el oğli görsün, tahd-i İsvahan'ın aşıhlari 
varimiş desin .  

Çırahlar usdalarına b u  cevabi söyler söylemez Aşılı Ab
bas ise : " Ey aş ıhlar hegigat dorgi dediz huni. Lakin hele 
bir gaş gün mehel verin durali m ,  şahan bir keyifli zamanına 
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asgelcm de hiç olmasa ağzımdan çıban kel" d r ıme re olmasın zaydolsun ». • 

• Çırahlar «pekey »  deyip, aradan üç beş .. 
- , Abb 1 da f 

gun geçer geçmez 
bir gün Aşıg 

. 
as . ş

a ? gatın as�l yaparken bahtlı ki bö ··n 
"a)'et şahın hır kefl ı ,  hır şen zamanı. Evet insan b . gu o 1 Ü d ·ı . . nar azı gamli 
bazi gamsız o ur. ç a ım ı erı gıderek el P 1 

· 

h · ı · Ş h bb ' eyet e göğüsde 
dutarah Şey og ı a A as edalet kürsüsinde A ğ Abb ' 

. E A , o\bb . şı as a 
dorgi behır � «_ � ��g : 

h
�� n�dır arzın?• .  •Şah sağ olasan 

senelerd�n 
d 

e� o�rı;t:ıı� 
h 

o �bı �daletinde geçti. Hökrnetdi
ğin ölke e

l
r ': 

" k
ey og ı � 

d
� as ın gırh aşıği var diye diJ. 

!erde söy enırı amma şım ıye gader ne bizim . . . 
· · k "  

sazımızı ,  ne 
özıirnızı .  ne sozumızı ımse duymamış, kimse gönn . 

. d . 1 . " k  d . . emış, evet 
sade bır var enı ın , sen en ızın isdirem çırahl .1 b .. d " V  . • arım ı e e-
raber hokmet ıgın melrneketle� �ezeli�. Bizim de aşığ oldu-
ğumuz say,ende memleketler gorsun, o-ozlerivle go··rs" eli 

, . . . "' . un, yne-
sin ,  aşıg olduğurnuzı tekdır etsın. Görmeden insannar kimi 
inanır  kimisi inanmaz. İşte bu husüsda şaham sayenden izin 
isdirem ».  

(Muhan Bfıli,  Emrah ile Selvihan Hikayesi, Behçet Mahir 
anlatması ) . 

5 ) « Hikayeye başlamadan evvel gendi  şiirlerimden üç 
gıt'a evvel teyid i delim. Ondan sonra Aşık Garip hikayesine 
başlavacağım , Allah izin verirse 

Dağların lale bagın cilası 
Rahmet-i Hüda'dan baharda gelir 
Güllerin güzeli bülbül sedası 
Dokunur insana seherde gelir 

İkrar-ı halimin ismi insandır 
Aşıg-ı sadıgın bagri giryandır 
Ademi sevdiren tatlı lisandır 
Kelime dil töker şeker de gelir 

Ayıh ol Kemali uyma şeytana 
Adabın sen sakın gel bir erkana 
Zehirli neşteri vurma vicdana 
Ustadandan sana gaher de gelir». 

( Fikret Türkmen, Aşık Garip, İshak Kemali anlatması) 
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6) « Bu hekayetler dünyanı n  guruluşundan bu terefe 
l i p  geden,  gcçm işde olan bir aşıh eseri.  O günden bugüne ;:: 
der, eğer tarihler, eğer d i l lerde 1ikr olur. Lakin bizim dede
lerimiz, babaları m ız,  gelen şair şuareler. Hekayeye başlama. 
dan evvel hekatın bir  peşi rosu, selcuğu vardır. Yani hekattan 
c,·cl bu cevapları söylemek.  Giden adamlar getmiş, gelenler 
ayı lı ol s u n .  

Gönül havalanma çıhma havaya 
Vurur çarlı ganadın gırallar bir gün 
Çünkü baki değil bu can gafesde 

Megamda damann yarallar bir gün 

Ey adem güvenme gençliğen çağın 

Ne evladan güven ne bahçen bağan 
Ölüm yanındadır atma ırağan 

Yakasız kölmeğe sarallar bir gün 

Evet,  işte bu cevaplar, uyuyan gafalar ayılsın, hani bizim 
babalarımız, hani bizim ebayı ecdadımız? Gelmiş getmiş her· 
kes ömrünün n ihayet i n e  gader bu dünyada dolanır. Rızık ta

mam, ömür tama m .  Geçer gider. Allah galannara selamet, 
ölenncre rah m e t  olsun. Hepim ize. Şimdi hekayemize başla-

yo :u m » .  

( F. Türkmen, Aşık Garip, Behçet Mahi r  anlatması) 

Destan 

7) İşte böyle ağalar, beğler, ergen in boş hayalini, evli

n i11 hoş aklı yendi .  Hak-söze akan su durur; herkes uyarını 

bulur. Kısa boyu çek ip uza t m a k  olmaz;  ç i rkini giydirip, be· 

zetmek olmaz. Ustalar döşeme'yi üç demişler; bal ile kaymak 

yemişler. Biz de bunu d iyek ü ç ;  düşmanımız olsun puç. Ya· 
raş ı k l ı  söz söyl iyek ; Kars Destanisi 'ni  diyerek. Bunun ustası 
Aşık Hasan'a Ulu Tanrı rahmet e t s i n ,  sizin de geçmişlerinize. 
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( 1719 yılı ) Kars Destanı• 

Beğler tarif edem size 
La'I gevherdlr taşı Kars'ın 
Benzer sekiz kat Cennet'e 
Hem içi hem dışı Kars'ın 

Arkasını dağa vermiş 
Eteğini bağa vermiş 
Sanarsın ki cığa vermiş 
Hoş bağlannuş başı Kars'ın 

Kal'alan laçın eğler 
Düşmanlan zebun eyler 
Adını bir cihan söyler 
Destandır her işi Kars'ın 

Ehl-i iman halkı nası 
Ayvan konak ak binası 
Latiftir ah ü havası 
Az sert olur kışı Kars'ın 

Altmış altı mihrabı var 
Ab-i Zülal bir ahı var 
Göze sürme türabı var 
Bulunmaz bir eşi Kars'ın 

Dağlannda maral gezer 
. Göllerinde sona yüzer 

Çimenlerde gözün süzer 
Tülek terlan kuşu Kars'ın 

Ovalan baştan haşa 
Çayır çimen mor menevşe 
Gökçeği çıkmaz güneŞ;! 
Civandır her yaşı Kars 'ın 

-------
(') Aşık Hasan : Kars'lıd ır. 17 'nci asrın sonu ile 18'inci asnn başın· 

da yaşadı. 
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Nebilerin duvası var 
Alınmaz bir kal'ası var 
Acem ile da'vfısı var 
Her yıl kaynar coşu Kars'm 

Kars HASAN'm öz vataıu 
Adlım olur kahramanı 
İçinde yatar Hıkani 
Türbezıirdır döşü Kars'm 

Kelimeler : 

Cığa : Turna tel i ;  Cığa verme : Başı çok iyi süsleme, cığalama· 
Laçın : Kartal; Laç ı n  eğler : Kartal bannır; Maral : Dişi geyik; Sona '.  
Yeşil ördek, dişi yaban ördeği; Tülek : Şahin soyundan avcı bir kuş; 
Tarlan : Güzel gözlü, yüıiiyüşü hoş bir avcı kuş; Menevşe : Menekşe; · 
Gökçek : Güze l ,  dilber; Adlı m : Namdar, meşhur; Hırkanı :  Kars'tıı 
yetan bir evliya : Döş : Göğüs, sine. 

Koçaklama 

8) Ey ağalar, beğler, aziz komşular! Ustalar, döşeme'vi 
dü:·t demişler: her hal i güzel i mişler. Biz de diyek bunu dör

.
t: 

düşmanunız olsun kur d ;  görmeyin hiç biri (ni)z dert; yuca· 
!ansın şanımız.  Dolu içmiş Bingöl'de; bac almış Çamlıbel'de; 
; ıdı  gezer her di lde :  Koç-Köroğlu Han'ımız, Kırklar almış 
özünü; öpmüş Kır-At yüzünü; dem i ş  bu son sözünü : Anılsın 
ad, sanınıız. Biz de uyak öğüde; rahmet diyek yiğide . Köroğ· 
lu'ndan boyl ıyak ;  koçaklama söyliyek : 
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Koçaklama 

1 .  Bizim tekkenin beğleri 
Kolu kolçaklı merd olur 
Alır şikarını vermez 
Ağzı-kanlı boz..kurd olur 

Lekenin yurdu yurd olmaz 
Yiğidin sözü derd olmaz 
Çakal-eniği kurd olmaz 
Gine kurd-oğlu kurd olur 

Leke meydana gelemez 
Gelse de şikar alamaz 
Alsa da geri dönemez 
Dönse de gözü dört olur 
Kılıç çalıp, al-kan döken 
Kargı ucuyla kad büken 
Süngüyle kaburga söken 
KÖROGLU teki merd olur 

(M.  Fahret tin Kırzıoğlu, Halk Hikayecilerlnde Döşeme Söy
leme Geleneği'nden )  

Basılı Eserlerde 

9) « Rav iler şöyle rivayet ederler ki Acem'de bir şah 
var idi .  Kandehar padişahı derlerdi. 

(Şah İsmail, Taşbasma, 1 328 tarihli) 

10)  « Raviyan-ı ahbar ve nakılan-ı asar ve muhaddisan-ı 
riızigar şöyle rivayet ederler ki zaman-ı evailde Isfahan şeh
rinde bi r şah i l e  onun hazinedan bir keşiş var idin. 

(Kerem ile Aslı Hikayesi, İstanbul , 1927, İkbal Kütüphanesi 

baskısı) . 

Duvakkapma örnekleri 

a) Kavuşma ile biten hikayelerde : 

Sallanıban yüz naz ile 
Gelen kimin yandır bu 
Gaddi-gamet ne gıyamet 
Balaca dilberidir bu 
Gabağı vech-1 gamer 
Yanağı ahmeridir bu 
Gaşı keman kirpigi ok 
Gözleri humandır bu 
Sinemde defter olup 
Dilimin ezberidir bu 

Kelimeler : 
Gaddi.gamct : Boy-bos; Gataca : Ufacık; Gabak : Yüz vechi; Ga· 

mer : Ay gibi; Ahmer : Kırmızı; Humar : Mahmur, uykusuz. 
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b) Acı ve felaketle biten hik ayelerde 

ı ) Men aşıgem sal yana 
Tara sülfün sal yana 
istersen bir ah çekem 

Kür kuruya sal yana 

2 )  Azizem geçdi benden 
At okun geçdi benden 

Merdlere köpri oldum 

Namerd de geçdi benden 

Kür : Kura nehri. 
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b) Hikayeler 

DUHA KOCA OGLI DELÜ DUMRUL 
BOYINI BEYAN İDER HANUM HEY 

Mcger hanum ,  Oğuz'da Duha Koca oğlı Delü Dumrul dir
ler-idi bir er va�·'.d i. Bir  kuru çayun üzerine bir köpri yap
durmuş-i d i . Kiçenınden otuz akça alur-idi , kiçmeyeninden dö
�e döge k ırk akça al ur-idi. Bunı n içün böyle ider-idi? Anun _ 

içün-ki menden delü menden güçlü er var mıdur ki çıka me
nüm-i le  savaşa d i r-idi ,  menüm erliğüm bahadırlığum cılasun
lığum yiğitl igüm Rum' a  Şanı'a gide ça\'l ana dir-idi. 

Jlıkgcr b i r  gün küprüsinün yamacında bir bölük oba kon
ııı ı ş  id i .  Ol ob::ıda bir yahşı hub y igit sayru düşmiş idi. Allah 
emri-y-ile ol yiğit öldi. Kimi oğul diyü, kimi  kartaş diyü ağla
dı.  Ol yiğit üzeı·ine möhkem kara şiven oldı. Ni\gehandan Delü 
Dumrul çapar yetdi.  Aydur : Mere kavatlar ne ağlarsız, me
nüm küprim yanında bu gavga nedür, niye şiven idersiz didi. 
Ayıldılar : Hanum bi r yahşı yigidümüz öld i . Ana ağlaruz didi
lcr. Delü Dumrul aydur : Mere yigi dünüzi kim öldürdi. Ayıl
dılar : Vallah big yigi t  Allah Ta'i\li\'dan buyruk oldı, al :-.a
ııatlu Azrail ol yigidün canın aldı. Delü Dumrul aydur : Mere 
Azrai l d idügünüz n e  k iş idür kim adamun canın alur, ya kadir 
Allah birligün varlıgun hakk ı-y-içün Azraili menüm gözüme 
göstergi l ,  savaşayım çekişeyim dürişeyim, yahşı yigidün canın 
kurtarayım,  b i r  dahı yahşı yigidün can ın almaya didi. Kayıl
dı döndi Delü Dumrul ivine geldi .  

Hak Ta'ali\'ya Dumru l 'un süzi hoş gelmedi. Bak bak rne
re <lclü kavat meni.im birl igüm bilmez, birligüme şükür kıl

maz, menüm ulu dergi\humda geze menlik evleye didi. Azraile 
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buyruk eyledi kim ya Azrail var, dahı ol delil kavatun gözin 
göringil, benzini sarartgıl didi, canını hırlatgıl algıl didi. 

e 

Delil Dumrul kırk �igit i l.en yiyüp içü�. ot.urur-iken nage
handan Azrail çıka geldı . Azraılı ne çavuş gordı ne kapuçı .  De
lil DWTirul'un görür gözi görmez oldı, tutar elleri tutmaz oldı 
Dünya alem Delil Dumrul'un gözine karangu oldı. Çağını; 
Delil Dumrul soylar, görelüm hanum ne soylar : 

Aydur : 

Mere ne heybetlil kocasın 

Kapuçılar seni görmedi 

Çavuşlar seni tuymadı 

Menilin göriir gözleriim görmez oldı 

Tutar menilm ellerüm tutmaz oldı 

Dttredi menilm canum cıişa geldi 

Ahun ayağum elümden yire dilşdi 

Ağzum içi .buz kibi 

Sünüklerfun tuz kibi oldı 

Mere sagalcuğı ağça koca 

Gözçügezi çönge koca 

Mere ne heybetlü kocasın digil mana 

Kadam belam tokınur bugün sana 

didi. Böyle digeç Azrailün acığı tutdı, aydur : 

Mere delü kavat 

Gözüm çönge idügin ne begenmezsin 

Gözi gökçek kızlarun gelinlerün canın çoğ almışam 

Sakalum ağarduğın ne begenmezsin 

Ağ sakallu kara sakallu yigitlerün canın çoğ almışam 

Sakalum ağarduğınun ma'nisi budur 

d i di .  Men: delil kavat öginür-i dün : Al kanatlu Azrail menilin 

elüme girse öldüre-y-düm yahşı yigidin canın anun elinden 

kurtara-y-idüm dir-idün, imdi mere delü geldüm ki senün ca· 
nun alam, virür misin yohsa menüm-ile cenk ider misin didi. 
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Delil Dumrul aydur : Mere al kanat! Az . 
Evet menem didi. Bu yahşı yigitle� raıl sen �in didi .  
didi. Evet men aluram didi. üelü D 

canını sen mı ahırsın 
k k · · umrul aydur · M 

puçılar apuyı 
. 
apan dıdı. Mere Azrail . · . ere ka-

ister-idüm, tar yırde eyü eltime giraün 1 men s�n� gın yirde 
öldüreyim, yahşı yigidün canın kurtar 0 a �� ?ıcli. Men seni 
sıyırdı, eline aldı. Azraile çalmaya h ml

ayım
k 1 

ıdi. Kara hlıcın 
. ld 

a e ı dı Az ·ı b' .. 
gerçın o ı, pencereden uçdı gitdi. Ad .1 

· . raı ır go-

rul elin eline çaldı, kas kas güldi. Ay;;1
• 
�

.
e�r�. Delü Dum

gözini eyle korhutdum ki gin kapuyı k d
. ıgıtlerum Azrailün 

k
. . . l ' '  d 

o ı tar bacadan k d çün ı menum e um en gögerçin kibi kuş ld 
aç ı, 

o ı uçdı me anı kormıyam togana aldurmayınça didi T 
• re men 

ıoğanın eline aldı, ardına dilşdi Bı'r ı"k· 
. . ' u:dı atına bindi, 

- • 1 gogerçın "ld" d' .. 
di. ivine geli yorur iken Azrail atınun göz' . . .  0d. ur ı. Don-
Delü Dumru\'ı götürdi yire urdı. Kar�� go�n ı . At ürkdi, 
kaldı . Ağ göksinün üzerine Azrail basup kon�:ı 

Baunaldı, b
�

n
�ı 

şimdi hırlamaya başladı. Aydur : 
· ya mırlar-ıdı, 

Mere Azrail aman 
Tann'nun birligine yokdur güman 
Men seni böyle bilmez idüm 
Oğnlayın can alduğun tuymaz idüm 
Dökınesi böyük biziim tağlarumuz olur 
Ol tağlaruınuzda bağlarumuz olur 
Ol bağlarun kara salkwnlu üzümi olur 

Ol üzümi sıkarlar al şarabı olur 
Ol şarabdan içen esriik olur 
Şarablu-y-idüm tuymadum 

Ne söyledfun bilmedüm 
Biglige usanmadwn yigitlige toymadum 
Canum alına Azrail meded 

didi. ��r�'.l aydur : Mere delü kavat mana ne yalvarursın, Al
lah Ta ala ya yalvar, rnenüm de elümde ne var, men dahı bir 
yumuş oğlanıyarn didi. Delil Dumrul aydur : Ya pes can viren 
can alan Allah Ta'a!a mıdur? Beli oldur, didi. Döndi Azraile 
ya pes sen ne eylemeklü katlasın sen aradan çıkgıl , men Allah 
T

.�
'al�-y-ile haberleşeyim didi. Delil Dumrul burada soylamış, 

gorelum hanum ne soylamış. 
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Yücelerden yücesin 

Kimse bilmez niçesin 

Görklü Tanrı 
Niçe cahiller seni gökde arar yirde ister 

Sen hod mü'minler könlindesin 

Diiyun turan cebbar Tann 

Biiki kalan settar Tanrı 

Menüm canum alur olsan sen algıl 

Azriiile almaya komagıl 

did�'. 
All�h Ta'ala:ya

. 
Del� Dun:

.
rul'un burada sözi hoş geldi. 

Azraıle:: nıda eyledı kım çun delu kavat menüm birligüm bild' 
birligüme şükür kıldı, ya Azrail Delil-Dumrul can yirine ca:; 
bulsun, anun canı azad olsun didi. Azrail aydur : Mere Delü 
Dumrul Allah Ta'ala'nun emri böyle oldı kim Delil Dumrul 
canı yirine can bulsun, anun canı azad olsun didi. Delü Dum. 
rul aydur : Men niçe can bulayım, meger bir koca babam bir 
karı anam var, gel gidelüm, ikisinden hiri bolay.ki canın vire 
algı!, menüm canumı kogıl didi. 

' 

Delil Dumrul sürdi babası yanma geldi. Babasınun elin 
öpüp soylamış, gürelüm hanum ne soylamış : 
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Aydur : 

Ağ sakallu aziz iz:.:etlü canum baba 

Bilür misin neler oldı 

Küfür söz söyledüm 

Hak Taiila'ya hoş gelmedi 

Gök üzerinde al kanatlu Azraile emr eyledi 

Uçup geldi 

Ağça menüm göksümi basup kondı 

Hınldadıp tatlu canum alur oldı 

Baba senden can dilereın virür misin 

Yohsa oğul Delü Dumnıl diyü ağlar mısın 

Babası aydur : 

Oğul oğul ay oğul 
Camun parası oğul 
Toğduğında tokuz buğra öldürdügüm 1 
Dünlügi ahun ban ivümün kabzası oğul 

as an oğul 

Kaza benzer kızumun gelinümün çiçeği oğul 
Karşu yatan kara tağum gerek-ise 
Söyle gelsün Azriiilün yaylası olsun 
Sovuk sovuk bınarlarum gerek-ise 
Ana içit olsun 
Tavla tavla şahbaz atlarum gerek-ise 
Ana binit olsun 
Katar katar develerüm gerek-ise 
.�..,a yüklet olsun 
Ağ.t yılda ağça koyunum gerek-ise 
Kara mudbak altından anun şöleni olsun 
Altun gümüş pul gerek ise 
Ana harclık olsun 
Dünye şirin can aziz 
Canumı kıya bilmen bellü bilgi! 
Menden aziz menden sevgülü anandur 
Oğul anana var 

didi . Delil Dumrul babasından yüz bulmayup sürdi anasına 

geldi. 

Aydur : 

Ana bilür misin neler oldı 
Gökyüzinden al kanatlu Azrail uçup geldi 
Ağça menüm göksümi basup kondı 
Hırladup canum alur oldı 
Babamdan can diledüm ana virmedi 
Senden can dilerem ana 
Canun mana virür misin 
Y ohsa oğul Delü Dumrul diyü ağlar mısın 
Acı tırnak ağ yüzine çalar mısın 
Kargu kibi kara saçun yolar mısın ana 

d"d• 1 ı .  Ana burada soylamış, görelüm �anum ne soylamış : 
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Anası aydur : 

Oğul oğul ay oğul 

Tokuz ay tar karnumda götürdügüm oğul 
Tolma bişiklerde beledügüm oğul 

On ay diyende dünya yüzine getürdügüm oğul 

Tolap tolap ağ südümi emzürdüğüm oğul 

Ağça burdu hisarlarda tutıla-y-idün oğul 

Sası dinlü kafir elinde tutsak ola-y-idün oğul 
Altun akça güçine salubanı seni kurtara-y-idüm oğul 
Yaman yire varmışsın vara bilmem 

Dünya şirin can aziz 
Canumı kıyabilmem bellü bilgil 

didi , anası dahı canın virmedi. Böyle digeç Azrail geldi Delü 
Dumrul'un canın almağa. Delil Dumr:ıl aydur : 

Mere Azrail aman 
Tann'nun birligine yokdur güman 

Azrail aydur : Mere delil kavat dahı ne aman dilersin, ağ 

sakallu baban yanına vardun can virmedi, ağ pürçeklü anan 
yanına vardun can viirnedi, dahı kim virse gerek didi. Delü 
Dumrul aydur : Hasrettim vardur bulışayun didi. Azrail ay· 
dur : Mere delil hasrettin kimdür? Aydur : Yad kızı halalum 
var, andan menüm iki  oğlançuğum var, amanatuın var ıs
marlaram anlara, andan sonra menüm canum alasın didi. 
Siirtli halalı yanına geldi, aydur : 
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Bilür misin neler oldı 

Gökyüzinde nal kanatlu Azrail uçup geldi 

Ağça menüm göksümi basup kondı 

Tatlu menüm canumı alur oldı 

Babama vlr dldüm can vfnnedi 

Anama vardum can .vinnedi 

Dünye Şirin can tutlu dJdller 

lmdl 

Yüksek yüksek kara tağlarwn sana yaylak olanı 
sovuk sovuk suları:n sana içit olsun 
Tavla tavla şahbaz atlarıun sana binit olsun 
Dünlügi altun ban lvüm sana kölge olsun 
Katar katar develerüm sana yüklet olsun 
Ağayılda ağça koyunum sana şölen olsun 
Gözün kimi tutar-ise 

Könlün kimi sever-ise 

Sen ana vargıl 

İki oğlancuğı öksüz komagı). 

didi . Avrat burada soylamış, görelüm hanum ne soylamış : 

Aydur : 

Ne dirsin ne soylarsın 

Göz açuban gördügüm 

Könül virüp sevdügüm 

Koç yigidüm şah yigidüm 

Tatlu damağ virüp sorışduğum 

Bir yasdukda baş koyup enıişdügüm 

Karşu yatan kara tağları 

Senden sonra men neylerem 

Yaylar olsam menüm gorum olsun 

Sovuk sovuk sularun 

İçer olsam menüm kanum olsun 

Altun akçan harcayur olsam menüm kefenüm olsun 

Tavla tavla şahbaz atun 

Biner olsam menilin tabutum olsun 

Senden sonra bir ylgidi 

Sevüp varsam bile yatsam 
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Ala yılan olup meni soksun 

Senün ol muhannet anan baban 

Bir canda ne var ki sana kıyamamışlar 

Arş tanığ olsun kürsi tamğ olsun 

Ylr tanığ olsun gök tanığ olsun 

Kadir Tanrı tanığ olsun 

Menüm canwn ·senün canuna kurban olsun 

didi, razı oldu. Azrail hatunun canın almağa geldi. Ademil 
evreni yoldaşına kıyamadı, Allah Taala'ya burada yalvamu

er 

görelüm niçe yalvarmış : 
ş, 

Aydur : 

Yücelerden yücesin 

Kimse bilmez niçesin 

Görklü Tanrı 

.Çok cahiller seni gökde arar yirde ister 

Sen hod mü'minlerün könlindesin 

Dayim turan cebbar Tann 

Ulu yollar üzerine 

İmaratlar yapanı senün içün 

Aç görsem toyurayım senün-içün 

Yalınçak görsem tonadayım senün içün 

Alur-isen lkimüzün canın bile algı} 

Kor-isen lkimüzün canın bile kogıl 

Keremi çok kadir Tann 

didi. Hak Taala'ya ıDelü Dumrul'un sözi hoş geldi. Azraile emr 
eyledi. nelü Dumrı.ıl'un atasınun anasınun canın al, ol iki 
halala yüz kır:k yıl ömür virdüm didi. Azrail dahı babasınun 
anasınun canın aldı. Delil Dumrul yüz kırk yıl dahı yoldaşı-y·ile 

yaş yaşadı. 
4Mı 

Dedem Korkut gelüben boy boylad 1 , 1 ı soy soyladı B b Delü Durnru �� o sun, menden sonra 1 · u oy 
alnı açuk cörnerd erenler dinlesün didi .

a p ozanlar söylesün, 
Yörn vireyim ha,ıum : Yirlü kara tağl 

kölgelüçe kaba agacun kesilmesün kamı 
�n .�ılmasun, 

kunrnasun, kadir Tanrı seni na�erde 
�ah g�rklü suyun 

b. k ı · d • k ı 
u taç ıtmesün ğ alnunda ış e.ıme ua ı duk olsun kab 1 ğ 

• a 
rişdürsün günahunuzı adı görklü Muharn�; 

Y� ışdursun dü-
heyı 

e ağışlasun ha-
nurn · 

( Muharrem Ergın' n d • e e Korkut Kltabı'ndan) 
Kelimeler : 

Aytmak : 
. 

De
_
m�k; Çavlanmak : Ün salmak; Şiven . A•t . • 

par : Habercı; Durışmek : Savaşmak; Çöngelmek . z · 5 ama, Ça· 
E "k S h K d 

· ayıflamak· Ba Demin; snı · :  ar oş; a a :  Bela; Ban : Süslü büvük ' ya : 
Pis. Kokmuş; Gor : Mezar; Yumuş : Hizmet iş· Ayaıi . K

çadır; Sası : 
• • & · adeh. 
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KÖROGLU HİKAYELERİ 

Yeni İstanbul rivayeti 

Köroğlu'nun babası Acernistan'da baytardı. Baytarlık! 
her memleketi dolaşırdı. Bir gün Rumeli'ne, Silistre şehrin: 
gitti. Bu şehrin kumandanı vardı. Adına Hasan Paşa derlerdi. 
Hasan Paşa'nın binmek için bir kısrağı vardı. Maiyetindeki 
baytarlar paşaya : Bu kısrağın üstüne kısrak gelmez diye atı 
ınedhederlerdi .  Yabancı bir baytarın geldiğini duyunca : Biz 
iyi diyoruz, bir de ona gösterel im , bakalım ne diyecek diye 
paşaya söylerler. Paşa emreder, baytar gelir. Paşa : Bu kısrak 
iyi m i ,  kötü mü? diye sorar. Baytar : Efendim, ziyansız ama 
bu kısrakta eşek cinsi var, der. Paşa : Atta eşek cinsi nasıl 
ol ur? Baytar : Eşek cinsi olan at suya vardığı zaman ön ayak. 
lan suya dokunur dokunmaz işer. Paşa, kısrağı suya çekdirir; 
hak ikaten işer. Paşa , baytarın bu sözüne kızdı. Sarayına çıktı. 
Bayta:·ı getirin diye emretti . Baytarı çıkardılar. Baytara kıs· 
r::ığın ne cins ol duğunu bildin; benim de ne cinsten olduğumu 
söyleyeceksin. 

Baytar ne bileyim ben, diyor. Paşa ısrar ediyor. Baytar 
b::ıkıyor ki kurtuluş yok, sende değirmenci cinsi var paşam. 

Paşa : Bütün oeddim paşalıkl a  geçti. Babam mı değirmencilik 

yaptı k i  deği rmenci silsilesi oluyoruz. Paşaya : Bir adam de· 
ğirmencilik yapmakla değirmenci silsilesi olmaz. Sen ananın 
karnında iken anan sokakta çok gezmiştir. Bir değirmenci 

(") Bu notları İstanbul'da Beşiktaş'ta, Şibinkarahisar'ın Tokuağıl 
Köyünden arabacı lbrahimoijlu Mehmet Köroğlu'ndan tesbit et· 
t im. Bildiklerini İstanbul'da adlarını hatırlayamadığı fışıklardan 

öğrenmiştir; okuma yazması yoktur. 
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ana dikkatle bakmıştır. O değirmencini d an t . n sen e bir ni 
damarı vardır. stersen gıt anana sor. Pekala dey' 

şanı, 
"it t i .  Bir  baytarın geldiğini , kısrağa ve kendisine 

ıp ana�ına 
�öylediği n i  anlattı ve seni hiç sokakta bir değirm

:U 
_
şe�ld� 

mü? de�i . Ana_sı : Oğlum ben sokakta çok gezerdix:c�;:au 
aörmüştur. Elın fukarasını bırak gitsin. Paş . I .  _ I " 

d ğu d A b'  
• a, mua lım bır 

baytar ol u n an onu ra ıstan dan bir çift ta . . 
· d' Y getırmesı 

için 400 !ıra ver ı .  

Baytar Arabistan'a gitti. Ovalarda yayılan ta 1 k · 
d b 

Y ar ço tu 
Bir su başına otur u. Ço anlar hayvanları bu sud ul 

· 

. l h . . .. a s amaya 
getird ıler .

. . 
�

-
ayvan �rı� epsını goz�e� . geçirdi. Baktı ki, ço-

oanların onunde bır çıft tay var. Bırısı kır, biri doru. Faka 
gövdeleri yaradan, uyuzluktan dökülüyor. Çobanlara b h � 

k. · ld • b' 'f h 
' u av 

vanların 
. ��

ı
_
n �- u�u, ır çı t ayvan alacağını  ve şu u�-

ları istedıgını soyledı. Çobanlar malların bir tüccara ait ol
duğunu ve tüccarı görmek istiyorsa götürebileceklerini söyle
diler. Ve bu uyuzlann, hayvanların ardı sıra gitmediklerini 
de baytara söylediler. Bu taylar tüccarın binek beygirinden 
id i . Onu, deniz kenarında, bahçede bağlardı. Denizden bir 
gün deniz aygı n  ç ıktı ve kısrağı aştı. Bu taylar deniz aygınn
daııdı. Yedi yaşına kadar biçimsiz ve yaralı olurlardı . Fakat 
yedi yaşını bi tirince o yar::ıyı silerler ve hayvana sıçan tüyü 
gibi yeni bir tüy gelirdi . Ondan sonra kuşa hükmederlerdi .  
Çobanlar bu cinsten anlamıyorlardı . Baytarı tüccara götür
düler. 600 kuruşa tayları aldı ve yola revan olarak Silistrc 
şehrine geld i . Hasan Paşa'nın baytarları böyle uyuz hayvan
ları ne diye alırsın diye baytarı payladılar. O da : Ben bun
ları beğendim , dedi.  Hasan Paşa'ya haber verdiler. Hasan Pa
şa geldi . Uyuz taylan görünce gazaba geldi. Benimle eğleni
rnr musun diye kızdı. Celladlara : Bu adamın kafasını kesin ; 
dedi. Celladlar kesmeye geldiklerinde Hasan Paşa'nın paşa· 
!arından biri : Hasan Paşa'nın hırsı geçer, ben affettiririm, 
ben gelmeden bu fakirin kafasını kesmeyin diye emretti .  Ha
san Paşa'ya gitt i .  Affını diledi. Paşa sözümü hala yapmadılar 
diye p::ışayı kovdu. Paşa aşağı gidersem kesilecek, iyisi mi bu 
400 l irayı ben veririm diyerek tekrar Hasan Paşa'ya çıkar ve 
par::ı için yapıyorsan ben bu parayı vereyim. Eğer nüfuzum 
verine gelsin dersen başka bir ceza tertip edelim. Hasan Pa

ş;ı : ÖdC' ise gözlerini çıkarın, tavlan verin eline. gitsin, dedi. 
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b ·yeti anlattı ve memleketine sağ gönderece-Paşa, aytara vazı . . .. 1 · . d . 
, .  . · · ı di .• k daşlarına da : Şu fakirin goz erını e sız af-gını soy e . nr a .. . . ff . . . 
f · · d d. Vezir vüzera onun gozlerını a ettıreceğız dıye ettırın, e ı. • k" ' . 
k d. ·· ı muz· · den mi olalım? Paşa, pe a.ıa ne yaparsanız en ı goz er · . 

d d. Baytarın gözlerini çıkardılar. Tayları elıne verdi· yapın, e ı .  . . , 
!er. Birine bindi, birini yedekleyıp yol sora sora Acernıstan ı, 
kend· kasabasını buldu. Kendi köylüleri de kasabaya gelmiş
lerd/ Köylüler birde bakarlar ki ba���. gelrnfş: �özleri yok; 
4-5 yaşındaki çocuğunu bulup eve gotunnesı ıçm babasını 
teslim ederler. Çocuk babasını köye götürdü. Babası oğluna 
ahırın her tarafını kapa. ,İçeriye iğne deliği kadar ışık düş
mesin. Bu taylan besle, dedi. Çocuk her tarafını ·kapayarak 
kırk gün besledi, sonra babasının elinden tutup ahıra götür
dü. Babası eliyle hayvanların damarlarını yokladı : Aferin oğ
lum, iyi beslemişsin; bunların aklı başına gelmiş. Kapudan 
içeri girdiğinde gürültü yapma. Çünkü ya korkarlar, ya sakat 
olurlar veya senin bir yerine vururlar. Çocuk kırk gün daha 
besledi. Kırk günden sonra babasının elinden tutup ahıra gO
türdü. Çocuk bir gün oyun oynarken tayları unutmuştu, ço
cuklarla : Haydi bizim taylara bakalım diye gürültü ile ahır 
kapısını açtılar. Doru tay uykudaydı. Fırladı, kalktı. Baytar 
kır atın her damarını yokladı, beğendi. İyi beslemişsin oğlum, 
clecl i .  Doru tayı yoklayınca : Eyvah, bu hayvan uyumuş, sen 
gürültü i le kapıyı açmışsın, hayvan korkuyla kalkmış, kanat
ları kırılmış. Senin beslediğin neye yaradı. Senin de kanat
ların kırılsın diye çocuğu azarladı. Çocuk : Ben kimseden atın 
kanadı olduğunu işitmedim, atın kanadı olur mu imiş. Hasan 
Paşa'ya da böyle kaleme gelmeyecek laflar söyledin de senin 
gözlerini çıkarttı. Çocuğa : Beni eve götür, hayvanları çıkar, 
otlasınlar, akşam ahıra getirirsin. Çocuk her gün taylara ba
kıyordu. Bir gün tayları boğuşur gördü. Ayırt edemedi. Eline 
bir taş aldı. Doru tayın taş, bir böğründen girip o bir yandan 
çıktı . (Çocuk kendi kuvvetini bilmiyordu) Hayvan geberdi . 
Ç?�k �ır atı korkuyla eve getirdi . Babası doru tayı sorur ca lı:ıdıseyı anlattı. ıBabası : Git o taşı bana al da gel, dedi . ÇJcuk 
aldı .

. 
�abasına verdi. Babası baktı ki bu taş değil, yıldırım 

d
.��ırı .

. 
Ondan bir fındık kadar koparttı. Ve demirciye gö

�urup
. 
hır çarık biz yaptırmasını söyledi .  O biz kendi demirine ışlemı vordu Başka b .. t '. d . l · · ' u un emır ere çamaşır iğnesi gibi ge-
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çiyordu. ç_<>cuk. her sabah babasından on para alıp ceviz oy· namaya gıder.�ı .  <;ocuklann bütün cevizlerini :ılırdı. Çocuk· l�r : J:3u?�n kor hır babası var. Kimsesi yok. Bunu dövüp cevızlerımızı alalım, dediler. Dövüşüp cevizleri elinden aldılar. Çocuk ağlay�ra� yola düştü. Yolda beş altı köpek bir köpeği kovalıyor, gordu. Kaçan köpek arkasını duvara vererek beş altı kö�eğe karşı koydu. Çocuk ağlamayı keserek bu kavgayı 
seyrettı. Ve yarın ben de böyle ederim, dedi. Ertesi gün yine 
kazanınca yolunu kestiler. Bu, arkasını duvara vererek her 
kim geldi ise bir tokatta yere serdi. Çocuklar korktular. Çün
kü her kime vursa cansız gidiyor; büyük adamlar da geldi 
ise de onları da tepeledi. Artık rastgele herkesi tepeliyordu. 
Köroğlu geldi, Köroğlu gitti, diye şöhreti arttı. Bir gün uy
kudayken bir derviş, dolu bir bade verdi. Uykudan kalktı; 
baktı derviş yok. Bu derviş bir daha getirirse içerim, dedi. 
Yattı, derviş bir daha getirdi. İçti. Sabahleyin hayvana bakar
ken türkü söyierneye başladı. Sesi babasının kulağına gitti. 
Oğlunu çağırdı : Sen erdin gayri; saz ile türkü söyle, dedi. 
Ve şu demiri de demirciye götür, sana bir kılıç ile kalkan 
yapsın. Çocuk yaptırdı. Babası biz'le yokladı. Aynı demir. Ba
bası oğluna : Çarşıya gidip bir saz alacaksın, dedi. Çocuk bir 
saatçi dükkanının önüne geldi. İçeri girdi. Çırağa, saz alaca· 
ğını ve ustasının nerede olduğunu sordu. Saatçi geldi. Be 
derviş bu çocukla ne işin var senin, dedi. Seni sorarım saz 
alacağım. Saatçi : Hangilerini beğendin der. Köroğlu : Senin 
yaptığın sazı istemem. Şimdi türkü söyleyeceğim. Ona göre 
saz yapacaksın. Usta ona bir saz verdi . Köroğlu aldı bir beyit : 

Mayıl oldum çırağının sözüne 
Sürmeler çekeyim ala gözüne 
Usta sedef döşe sazın yüzüne 
Usta gazanalıın gayır sanını 

Usta : Birkaç sedef var, senin sazının göğsüne yapıştın· 
rırn, telleri ne biçim olsun? Aldı Köroğlu : 

Ezel bahar yaz ayların gulun dermeli 
Bülbül gibi söylemeli dilleri 
İpekten sırmadan olsun telleri 
Usta gazanalım gayır sazımı 
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. sırmadan tel yapamam diyerek 

U t sedeften saz, ıpek�en, 
kaldı söyleyeyim der : s a da hır tane 

K " 'roğlu'nuı kovar. O 
o 

Köroğluyem dağda gezerim 
Ben bir 

dan }ıiJle sezerim 
Esen ürüzgiir · 

usta kafa ezeıim 
Elim demir topuz 

ı gayır sanını 
Usta gazana ım . 

!ayınca ayakların a  sarılır. Bır 
Usta, Köroğlu oldu�nu an 

apacağını vaad eder. Bir hafta 
. . k mınel bır saz Y 

k hafta sonra mu e 
Ç mlıbeli mesken yapaca sın ve ' ı Babası : a . • b k k sonra sazı a ır. 

p • a benım ahımı ıra mayaca -
h 

. d Hasan aşa y 
vl A d si!istrc şe rın e .. 'd K sabbaşı'nın og u yvaz var ır. 

. b l 'd üskudar a a 
d 1 sın . Istan u a 

b b · v it olacaktır. Onu a yanına a , 
k a sonu a ayıg 

• · R t ld" " "  o çocu tur a m  · !" . "'püp Rumeli ye geçtı. as ge ıgı 

der. Köroğlu babasının �
-
ını o

k üsku"" dar'a Uzunçayır'a geldi. 
1 · 1 surere ' 

sürüleri çoban arı ı e 
k 1 ben şehre gidip b u  mallara müş-

Cobanlara : Siz burada 
b
� ın

l .' Üsku .. dar'a oeldi. Kasabbaşı\a, 
· " At na ınt ı . " " 
teri bulacagım. 1 

1 mısın dedi. Kasabbaşı : Alının, . . .. alım var satın a ır 
k l K"" vl ' on suru m 

k d Bende m isafir a . orog u nun . d. kşam ya ın ır. 
b fakat şım ı a . . k v çıkardılar. Gece yarısı Kasa : 

atını aldılar. Kendını 
" 

onaga 
dedı" Ve uykusu geldiği için · f · yatagını yap · 

Oğlum mısa ırın 
. . Celebçi çocuğa : Senin adın Ayvaz 

kendi de
. 
yatmay�

k
g�:�

� diye cevap verdi .  Celebçi : Yann ba
mıdır deyınce çoc 0 • Bu su·· ru· · 1er içinde dört b uynuzlu ·· ·· verecegım . ' bana on suru . . . getirdim onu . Yarın bizimle Uzunça-
bir koc var Senın ıçın .. . .  . .  · ·  Ço ' cr�l irse� sana vereceğim. Gelmezsen geri gotururum . . 
yır a " 

k · ı · . . . bırakmam diyor. Celebçi gelmezsen ba
cuk . Pe a a peşınız ı ' 1 

. . b k • 
0 • dedi Erteci !riin çocuk peş erını ıra -

bana vermeyecegım · 0 " • •  d "" 1 d 
d B b b'r d� baktı ki Ayvaz geliyor. Don U, azar a ı .  

ma 1 a ası ı � 
k 

B. t
. 

bt vurdu . Celebçi : Bırak gelsin Uzunçayır 
.
uza y:r 

ır O . k ' . . .. . .  d ı ÇOCU!!U tlcğil, senin atın götünnezse benım ı goturur, ey P.. -
atın terkisine aldı. Sürüyü gördüler. Kasabbaşı : Soyle ba: 

kalım fiyatın ı .  Celebçi : Kolay d iyor. Neye uyuşmayal ım . Keç.ı 
,ana, ·«biz» bana, dedi. 

Kasabbaşı ben başka lisan bilmem . Bana Türkçe söyle. 

(Keçi sana, «biz» bana) .  Ben bundan b i r  şev anlamadım. Ce

lcbçi : Eh Türkçe mi istiyorsun : Sürü sana, Ayvaz bana. 

Kasab : Böl'le i s  olur mu diye feryad ederken Köroğlu 

gözden kaybold�. K�sabbaşı : Ben oğlumu isterim, si.irü sizin 
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olsun, der. Çobanlar : Bağırmak para etmez. Senin oğlun 
Çaml ıbel ' i buldu dediler. Kasabbaşı Üsküdar'da oturan İs
tanbul kumandanı Hasan Paşa'ya çıktı . Felaketi anlattı. Bu 
adamın elinden çocuğu her askerin alamayacağını bildiği için; 
askere ve başı bozuğa karşı tutulan Reyhan Arap'ı çağı rttı . 

Getirebilirse bu adam getirir dedi. 

Reyhan Arap geldi. Paşa : Gidip Ayvaz'ı kaçıran Köroğ-
1 u'nu tutacaksın diye emir verdi. Paşa, bu Köroğlu'nu tanıyıp 
tanımadığını sordu. Tanımazdı, adını işitmişti. Lakin vedi �c 
nelik arkadaşlığımız var, pek iyi tanırım. Çok kahrama.n adam 
olduğu için bir tek kişi ben onun elinden Ayvaz'ı alamam. İm
dad asker vermelisin, dedi. Paşa asker verdi. Yola koyuldular . 

Reyhan Arap'ın Gara Güçük (Kara Küçük) adında bir atı 
vardı. Rüzgar gibi giderdi. Yirmi tabur asker arkasından ge
livordu. Köroğlu'ndan haber verelim. Köroğlu, Sakarya'ya 
geldiğinde bakıyor ki Ayvaz uvuyor. Hemen suyun kenarına 

i n i p  at biraz otlasın ve çocuk uyusun diye orada oturur. 
Avvaz dizinde yatmaktadır. Reyhan Arap yetişti. Selamünaley
küm dedi (birbirlerinin namını işitirlerdi) ve Köro�lu otur
manın zam anı değil, çocuğu ver gideceğim. Köroğlu kavga ol
masın dive aşağıdan aldı ve gel otur, bir çubuk içelim, konu
şal ım.  s�nra gidersin , dedi. Köroğlu kendi kendine : Şimdi 
bu adamla kıv!!a etsem, birbirimizi vursak çocuk ortada kan 
rrörecek. Çocuthı korkudan öldüreceğiz. Şnna birkaç beyit söy
leyeyim de yola gelir belki : 

Gelürdüm Urumeıt'nden 
Ben bilmem Farsi dilinden 
Ayvaz'ı alma elimden 
Aman İreyhan Arap aman 

Revhan Arap bu türküvü duvunca : Köroğlu benden kork
tu diye�ek : Ben

. 
dinlemem � çocuğu ver dive ısrar etti . Köro�lu 

bir ti.irkü daha söyleyeyim dedi : 

Urumell'nden gelmlşem 
On sürü koyun .vermlşem 
Gassab başından almışım 
Aman İreyhan Arap aman 
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k lkt Karşısında minare gibi dikilen 
Çocuk uykudan

d 
a 

ğ;- maya başladı. Köroğlu kızdı, aldı 
Arab'ı gördü. ıKorku an a a 

bir beyit daha :  

Nice dağ başında gış olur 

Yigit yigide eş olur 

Ola bir gün gardaş olur 

Aman ireyhan Arap aman 

A aman dilemiyor. Aldı bir 
Köroğlu baktı ki Reyhan rap 

daha : 

Gurban olanı Yaredenin yerine 

Yaratmış da goyınuş yerli yerine 

Seni vatanından alıp getüren 

Elbet er gişidür garı değildir 

Ağlama Ayvaz ağlama 

R h baktı ki mesele değişti. Köroğlu'na : Anlaşılan 

bu ço���n�ermeyeceksin. Böyle
_ 

bir ço_c
uk için

, 
de yiğit yiği�� 

k F k t ben böyle bos gıtsem Istanbul da namım du-ıymaz. a a · . · · 
b şer. Köroğlu'ndan korkmuş derler. Gel benım ellerımı ağla. 

Kaba yerlerimden birer hançer vur. Ben kan ı m ı  akıdarakt�� 
(Yeri döneyim. Fakat beni Çamlıbel'de arkadaş yapacaksın. Bu

;ün keleşlerime baş vezir yapacağım, dedi. Reyhan Arap, el

leri bağlı ve kaba yerleri hançerli döndü. İmdad�. 
gel:1: as

kerlerle karşılaştı. Onlara vaziyeti anlattı ve bu yuz kışı de 
bu adama fayda etmez. İsterseniz gidin . Dağ dibinde duruyor, 

dedi. Asker de : Seni böyle iden bizi ne çeşid itler. Oğlunu da 
anasını da . . .  Geriye dönerler. Hasan Paşa'ya çıkarlar Kasab
başı ümidi keser. Sürüye sahip olur, çobanların parasını ve
rir. G..!lelim Çamlıbel'e Köroğlu'na : Köroğlu babasının inti
kamını almak için Silistre şehrine hareket etti. Silistre şeh
rinin dağlarını yollarını kesti zenginlerin malını alır, büyük 
adam varsa kafasını keserdi .  O zaman tüccarlar dışarıya çı
kamazlar ve bir tarafa mal satamazlardı. Tüccarlar toplanıp 
Hasan Paşa'ya şikayet et t -ile r : Eğer buranın hükümdarı isen 
bu eşkıyayı terbiye et; yok yapamazsan bırak git, buradan. 
Hasan Paşa bir ;:ıkıl düşünürüm dedi. Vezir, vüzerasını top· 
ladı. Bu adamın elinden çektiğimiz nedir dedi. (İstanbul'da 
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�eyha� Arap'ın şöhreti düştü, Köroğlu'na baş vezir oldu ) .  �yle h ı r  adam bulmalı k i  bunun ya atını veya kafasını getirsın .  Arattılar. Korkudan hiç kimse meydana çıkın d H · ·  1 • a ı. asan Paşa,  Kornğ u nun kafasını veya atını getireni damad edecek dünya malına gark edecekti.  ' 
Nihayet bir meyhanede fıçı dibinde bir sa rhoş Keloğlan yatıyo.rdu. O gün biraz iyileşmişti .  Ses kulağına geldi. Meyhanı;:cı sana yara�az, sen yat, dedi. Keloğlan kızdı. Kalkıp del�alı bul du. Dellala ben gider getiririm deyince, dellallar sevınçle onu kucakladılar ve Hasan Paşa'ya götürdüler. Hasan Paşa vaadini anlattı.  Çarnlıbel'e yollandı. Akşam karanlığında Çamlıbel'e girmeyi tehlikeli buldu. O akşam bir su kürünü ( yalağı) altında yattı. Sabahleyin üç yüz altmış kişi atlanm 

sulamay a  getirdiler. E n  sonunda kır atı getirdiler. Kır at suya 
yaklaştığı zaman ürktü, su içmedi. Israrlarına rağmen içirn
mediler. Gitti ler,  Ayvaz'a haber verdiler. Ayvaz gelince yala
ğı n  a l tında bir Keloğlan gördü. Ayağından tutup çıkardı. Kel
oğla n  Ayvaz'ın ayaklarına sarıldı. Benim güzel seyisliğim var, 
s ize hizmete geldim, diyor. Ayv;:,z Keloğlan'ı Reyhan Arap'a 
götürdü. Tımarını beğendiği için onu aylıkla yanına aldı. Bir 
ay sonra Köroğlu tavlaları gezdiği zaman Reyhan Arap'ın atı
nı kendisininkinden iyi gördii. Revhan Arap'ı çağırdı. Sebebi
ni sordu. Arap vaziyeti ve sebebi anlattı. Köroğlu'nun bu Kel
oğlan 'dan haberi yoktu. Köroğlu Reyhan Arap'ı gönderdi. Son
ra i k i  asker göndererek Keloğlan'ı çağırdı. O gitmek istemedi, 
belki beni keser, dedi .  Ötekiler, sana bir şeyler soracak dedi
ler. Keloğlan odadan ·İçeri girdi. 

Köroğlu : Ulan Keloğlan diye seslend i .  Keloğlan yüksek 
sesle «ne var» dedi. Köroğlu sen mektep medrese görmedin 
m i ?  Ne biçim bağırmaktır bu, dedi. Keloğlan elbet bağmnm 
deyince Köroğlu : Ben sana fena laf demedim ki bağırasın. 
Keloğlan : Sen bana Keloğlan diye çağırırsan elbet bağınnm 
dedi.  Köroğlu başka adını bilmediğini söyledi .  O da : İsimsiz 
adam olur mu? Benim de adım var. Sayenizde adım Murtaza 
Bey'dir, dedi.  Köroğlu sen i k i  l i ra maaş alıyorsun, kır ata 
bakmak için sana dört l ira vereceğim dedi. Keloğlan kır at  
i çi n  geldiğinden bir para kar olsa bakarım dedi. Veziri gü
cendirmemek için hesabını kest i .  Köroğlu onu tekrar yoldan 
bulmuş gibi  davranarak yanına aldı. Kır ata bakmaya başladı. 
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. . bukağile götürebiliyordu. Keloğlan anah
Kır atı d?rt kışı

du nu sordu ve bu anahtarlarla açarsam 
tarların kımde ol 

k� ya götürürüm dedi. Anahtarlar Ay-b 1 ız başıma ır ı su 
ki 

. 
d en

. 
ya 

.
n . di O . Dört k·iŞi değil kırk şı e onu suya 

vaz da ıdı. 1st� 
K
. 

1 ·") ısrar edince arka ayaklarının analı-
.. . . ez dedi , e og an 1 goturem 

di. 
.
Gece Keloğlan herkesten evve yatup ge�e ya-

ıarlarını ver 
k d k kır atın takımını vurdu. Cebınden 

rısı herkes
k 

uy
d 

u
ö

a� :
y
n
aklarının bukağısına soktu.  •Açamadı. 

anahtarı çı ar ı. ld V k t b' if 
ki bukağısına soktu açı ı. e ır a ır ç te 

Arka aya arının di k d '  · E h 
atarak Keloğlan'ı karşıya fırlattı. Ken en 

'd
ıne ·

k .. 
yva

kl 
ar. 

d t kımını alamam. Ayağını yenı en oste eye-
tık hayvan an a 

k H R ' 
K"" ğl duyunca kafamı koparaca . emen eyhan 

mem. oro u 

Arap'ın atına binip kaçtı. 

R han Arap sabahley.in atını göremeyince seyisleri çağır

dı. Kı�Y 
atın takımını vurulmuş (eğerlenmiş) gö�c� K:!oğ

lan'ın kaçırdığını anlamışlar. Köroğlu kır atına bındı. Duştü 

peşine. Keloğlan Köroğlu'nun geld '.ğini görünce bir de��e .. i�� 
di . Kurtuluş ümidi kalmayınca bır boğaz yanında gorduğü 

bir değirmene girdi. Atını bağladı. Değirmenci bir eliyle taş 

dişl iyor diğer eliyle kafasını kaşıyordu. Baktı ki o da, kendisi 

gibi kel. Değirmenciye ; Köroğlu bütün değirmencile:rıin kafa

sını kesiyor. Değirmenci : Ben ne yaptım ki kesecek, der. 

Keloğlan : Sen hakkı onda alacağına sekizde alıyormuşsun. 

Sekizde alanları kesiyor, Şimdi buraya gelecek.  Sen cevap 

veremezsin. Gel benim elbisemi gey. Ben de seninkileri giye

yim. Ve ona cevap vereyim. Değirmenciyi bir deliğe, çarkın 

var.ına soktu . . .  Üstüne başına un sürdü. Taş dişlemeye baş

ladı. Köroğlu geldi .  Atını bağladı. Değirmenciye : Buraya gi

ren nerede diye sordu. O da gösterdi. Zavallı değirmenci ben 

onda bir alıyorum. Sekizde bir almıyorum. Onun için çıkma
yacağım. Köroğlu onu çıkarmaya uğraşırken Keloğlan kır 
atın üstüne bindi. Köroğlu değirmencinin kolundan tutup 
dışarıva çıkardı. Baktı ki o değil. Fena halde kızdı. Keloğlan'a 
ağırlığınca para vereyim atımı kaçırma, dedi. K eloğlan : Sen 
bu kır atın üzerinde çok murat aldın. Bir murat da ben ala
vım, atı nasıl aldımsa öyle teslim ederim,  deyip uzaklaştı. 
Günlerden bir gün Silistire şehrine vardı . Atı Hasan Paşa'va 
te�lim etti . Atı tavlaya çektiler. Kır at vanına kimseyi s�k
madı . Yemini bacadan veriyorlardı . Biz verelim haberi .J(öroğ-
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lu'ndan. Köroğlu, Reyhan Arap'ın at b' . . . . .. 
k K.. ğl • h ına ınıp gen dondu Fa-at oro u nu er at  taşıyamadığı . . bu 

· 

Kızdı . Atı sırtına aldı. Ayvaz kuleden 
ıçı

rt
n , da b

a� da yoruldu. 
b. . . . .  d"' K"" sı ın ır şey taşıyan ırını gor u. ose Emmi'ye haber v di bu .. 

ıd ğu ·· 1 d'  · ·  er ve nun Koroğlu o u nu soy e ı. Koroğlu sırtında at k 1 ık , 
1 d. 1 u eye ç tı ve Ayvaz a ses en ı : Oğ um ne duruyorsun Gel t d . . 

· sır ım an şu hayvanı al. Ayvaz kızarak : Dılıme bir şey geldi 0 . .  1 . 
d gelirim dedi : 

' nu soy eyeyım e 

Nlçün değermene vardın 
Gın verdin doru aldın 
Bazann mübarek olsun 

Köroğlu : O�, türkü söylemenin zamanı mı? Yoruldum. 
Gel, al ;  Ayvaz, bır tane kaldı : 

Bugün hazara .varmışsın 
Alış veriş öğrenmişsin 
Yeni çerçiye döıunüşsün 
Bazann mübarek olsun 

Ayvaz atı aldı. Kır atı sen bir daha göremezsin, dedi. Ba
bası : �era� e�me ben _getiririm, sen şu derv·iş urbalarını ge
t ir, dedi. Koroglu dervış elbisesi geydi. Keşkülünü taktı. Sa
z��ı �l�� soktu. 

_
B i r  �e .divit kalem, böylece yola çıktı. Bir 

gun Sılıstıre şehrıne gırdi. Şehirde düğün vardı. Kalabalığa 
karıştı. Diiğün evine çağırdılar. Yirmi kişi ile bir sofraya otur
du. Elleri fırın küreği gibiydi. Bir defada sofrayı temizled.j, 
Yanındakiler şaşırdı. Hasan Paşa'ya haber verdiler. Hasan Pa
ş a  zanaatı ne imiş, sorun dedi. Sordular. Zanaatım okumuş
luk ! Okumuşlukla ne yaparsın? Cin, peri toplarım. Bir hay
van delilenirse ona muska yazanın iyi olur. Hasan Paşa der
vişi çağırdı. Atının kırk gündür kimseyi yanına sokmadığını 
OilU akıllandırmasını emretti. Kapının aralığından atı gös
terdiler. Elinin tersiyle kapıya ·bir tokat vurunca kapılar sö
küldü. At bu sırada üzedcrine hücum etti. Askerler kaçıştılar. 
Kır a t  ön ayaklarını dervişin omuzlarına koyup, gözlerinden 
parmak gibi yaş aktı . Derviş hayvanı sevdi. Kolanlarını çöz
dü. Eyerini aldı. Sırtından derisi de kalktı. Askerler dervişi 
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. d ' baktıklarında ulu hayvandan adam kaçar mı 
at yemesın ıye ' . d 
dedi. Atın yanına gittiler. At onl�ra bır şey yapma ı. Askerl

.
er 

H Paşa'ya koşup muJ deledı ler. Hasan Paşa dervışi hemen asan • · d t · 
" d bu nasıl  hayvanmış böyle, dedı. O a : y.ı hayvan-

çagır ı ve 
k 

mış ama bakamamışsınız, h�yvanlıkt�n çı mış .
. 
�asan Pa�a : 

D · b · b bunu eski halınde teslım eder mısın? Dervış : ervış a a, 
d' d b .  

Kırk gün besierim, k ırk  birinci gün ye ı yaşın  a ı r  ç?cuğun 

dine verir-im ve bütün çarşıyı dolaştırdıktan sonra sıze tes

l im ederim, dedi .  Hasan Paşa memnun kaldı . Götürebildiği, 

kadar bahşiş vereceğini söyledi. Kırk gün besled i .  Kırk birin

ci gün takımlarını vurdu. Bir
_ 
ço�u�n 

.
eline ve'.dil�'.· Çarşıyı 

gezdi, halk seyret t i .  Kaleden ıçe
.
rı gırdı ler � Vezır vuzera top

lanmıştı .  Keloğlan, Hasan Paşa nın koltugunda oturuyordu. 

Hasan Paşa : Oğlum şu at ı  çocuktan al ve gezdir, dedi. Ve 

paşalara dönüp : Köroğlu gibi  eşkıyanın eli nden atını alan 

adamı damad ediyorum, münasip mi dir? Paşalar : On tane 

kız heJaldır dedi ler .  Keloğlan Köroğlu'nu tanıdı .  Fakat Köroğ

lu onu tanımadı .  Keloğlan atı tesl im edeceğini değirmende 

söylemişti. Paşanın b iri bu gezdirmeden bir şey anlamadık, 
derviş binsin de hisarın içinde gezdirsi n  bakalım. Derviş :  
Ben ihtiyar b ir  adamım. Nasıl b i neri m ,  gençler binsin dedi . 

Hasan Paşa bu atı sen akıl landırdın,  sen binemezsen başka 
adam binebil ir m i ?  Bir paşa : Bu postla bu adam ata yakış· 
maz. Saraydan paşanın sırmalı  bir elbisesini verdiler. Eline 
paslı bir k ı l ı ç  bağladı .  Keloğlan eyerin b i r  tarafını tuttu. Der
viş kır a ta  bindi .  Keloğlan : Köroğlu,  nası l  a ldunsa  öyle tes
J.im ediyorum, Köroğlu ,  Keloğlan olduğunu anladı .  Aferin er· 
kekmişsin ,  dedi . Dolaştı ; durdu. Paşa yeter gayrı, o bir hafta 
binersin, dedi .  Peki paşam ineceğim aklım a bir şey geldi söy
leyeyim. 
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İnişi aşağı keklik sekişli 
Yokuşu yukarı tavşan büküşlü 
Bekar kızlar gibi göğsii nakışlı 
Ala gözlü kız perçemli kır at gel 

�ır atı sorarsan yedidiir yaşı 
lridur gövdesi ufaktır başı 
Dizgini çekende un eder taşı 
Ala gözlü kız perçemli kır at gel 

Hasan Pa�a : D�rviş, sen aşka geldin ama hayvanı hamla
tacaksın.  Dervış : Bır tane kaldı, söyleyey-im. Hasan Paşa böy· 
le ne de1".iş  gördüm, ne hacı. Atı kaçıracak galiba. Kalenin 
etrafın

.
a

. 
bır ka

.
t asker sardırdı. Derviş inecek misin, inmey� 

cek mısın , dedı. O da aldı bir daha : 

�ren ( İran) öykesinden (ülke ) sürdüm izini 
Opeyidiın ayağını dizini 
Çamlıbel' e döndereydim yüzünü 
Ala gözlü gız perçemli kır at gel 

Paşa i n  diye ısrar etti ise de inmedi. Bu sebepten kaleyi 
bir kat daha askerler sardırdı. Aldı Köroğlu : 

Gırat ayahlann bir bir galdırma 
Galdınp da yerli yerine indirme 
Gırat beni düşmanlara öldürme 
Gırat beni Çamlıbel' e yeriştir 

Kır ata öyle bir üzengi vurdu ki at askerden yetmiş arşın 
öteye sıçradı. Hasan Paşa : Bu Köroğlu' dur, tutun! diye emir 
verdi. Köroğlu'nun peşine düştüler. Şehirden üç saat ötede 
Hasan Paşa'nın bir sarayı vardı. Nişanlısı orada dururdu. 
Köroğlu sarayın yanından geçerken gül koparan bir kız gör· 
dü. Kendisine kırk halayık hizmet ediyordu. Bunun kim ol
duğunu sordu. Kapıcılar azarladı. Sen kim oluyorsun. Bilmi
yor musun ki bu Hasan Paşa'nın nişanlısıdır. Bana da o la· 
zım diyerek bahçeye atladı. Kızı atın terkisine alıp yola ko· 
yuldu. Kapıcılar Hasan Paşa'ya haber vermeye giderken yol
da askerle karşılaştılar. Kızı unutup, paşam bu asker nereye 
gidiyor. Paşa : Köroğlu kır atı kaçırdı. Duymadınız mı? On
lar da : Müjde olsun yalnız gitmedi, nişanlını da götürdü. Ha
san Paşa yeniden asker topladı. 

Köroğlu bir su kenarına gelince kıza : Ben burada onlar· 

la görüşmeden gidersem doğru olmaz, dedi. Kıza kahve pişir· 

mesi için çalı toplamasını söyledi . Ellerine dikenler battı. 

Köroğlu bir çamı tutup kökünden çıkardı. Ateş yaktılar. Kah· 

ve pişerken kız : Bunun askeri çok. Ya beni bırak, ya gidelim. 

Asker gelirse hem benim hem senin kafanı keser. Köroğlu : 
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. . . . ben onlara cevap veririm, korkma sen 
Sen kalıveyıKP.ışı�.

lu a tına bindi. Askerlere karşı gidip şu · t�s
kcr yeNştı. orog ur. 

küyü söyledi : 

Gır at bilür doğru yolunu 

Soldurmadan alnındaki halını (perçemi ) 

Çok yemişem mal yemezin malını 

Güzellerde arzımanım ( meragım )  galmadı 
Ata binende meydan benümdür 

Haykıranda dağlar benümdür 

Gargı nuzrakııan gaburga sökmek 

Garga derneğinin karı değildir 
o kadar kılıç vurdu ki Hasan Paşa'ya haber gö türecek 

kimse kalmadı. Kendisi de ufak bir yara almıştı. Kız kalkıp 
yaralarını sardığı zaman bunun asken daha var mı dedi. Tek. 
rar asker önlerine gelmeye başladı. O civarda Köroğlu'nun 
bir «Okkaya»sı vardı. Kayanın yüksekliği i ki minare kadardı. 
Başı bütün ormandı. Köroğlu'nun adamlarından başka hiç 
kimse oraya çıkamazdı. Kızı alup Okkaya'ya çıktı. Asker şa
Şifdı . Herif göklerin yarısına çıkmış. Hasan Paşa'ya haber 
gönderdiler. Çevirtin etrafın ı , rüzgar yiyecek değil ya? dedi. 
ı\şağı inince tutarsınız. Gece oldu. Ayvaz Çamlıbel'de uykuda 
iken bir karınca sardı. Uyanıp Reyhan Arap'ı çağırdı. üç yüz 
altmış k iş i  hazırlanmalı. Köroğlu muhasaradadır, dedi. Üç 
yüz altmış kişi geldiler. Köse Emmi, Köroğlu'nun nerede ol
duğunu bilmiyoruz. Reyhan Arap'ı gönderelim, iki saata ka· 
d �r bize haber getirsin, dedi. , Ayvaz emretti, Reyhan Arap, 
Sı.ıstıre yolunu tuttu.  Okkaya nın başında Köroğlu bir ateş 
yakmıştı .  Derken Köroğlu olduğunu anladı. Aşağıda küçük 
ateşler .vardı. Bunların askerlerin ateşi olduğunu anladı. Atını 
�apa bır yere bağladı. �öroğlu'na gitti, görüştüler. Köroğlu 
cmrettı. Keleşlerune selam edin. Yarın sabah bu askerlerin �tr�fını ba�la�ın, bunlara bir kılıç çalarlar. Bizi alıp Çamlı-] el c gıdersınız. Arap, arkadaşları getirmedens e  i kimiz bun-
arın hesabını görürü d d' K "  ' I  . 

. z e ı .  orog u ben bıraz yaralıyım. Sa-na belkı faydam ol ki . . . . maz, uşa arı getır dedı. Arap haber ver-meye gıttı .  Ayvaz 360 keleşle Okkaya'ya geldi .  Muharebede 
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Hasan Paşa'ya haber verecek adanı kalın dı K" . 1 b 1 .  
· 

d'l 
a · oroğlu ile kızı Çam ı e e getır ı er. Keleşler elini öptü!' A 

, . . 
d

. 
K" E · er. yvaz a elını ver-

me ı. ose mmı yaşça hepsinden büytikt" A , k 
h · 1. · u. yvaz ın aba-atı neye e ını verıneyorsun dedi On k b h k · . . k "  ' · un a a atı ç o  tur O 
bana bıraz tur u çağırmıştı. Şimdi ben de çağırayım da �lk.i barışırız : 

Oy eller oy eller 
Y anagında çifte güller 
Ayvaz sana hl güzel getirdim 

Ocakta yakarlar yağı 
Hasan Paşa'ya vurdum dağı 
Hasan Paşa'nın bir tek yari 
Sana hl güzel getirdim. 

Silistire önü dağdır 
Yüreğim hep bütün yağdır 
Ayvaz badeler doldur 
Sana hl güzel getirdim 

Sonra Ayvaz'la Köroğlu barıştı. Üç dört ay kız Köroğlu' 
nun yanında kaldı. Bir gün askerini topladı. Arkadaşlar, iyi
liğe kötülük yapmak kötü kişinin kandır. Kötülüğe iyilik 
yapmak mert kişinin karıdır. Ben Hasan Paşa'nın nişanlısını 
getireli üç dört ay oluyor, yüzüne bakmadım. Kız mıdır, peri 
midir? Ne olduğunu bilmiyorum. Eğer razı olursanız Hasan 
Paşa'ya kılıç vumıayacağım. Çünkü Hasan Paşa'ya çok ziyan 
ettik. Hasan Paşa'yla barışıp nişanlısını vereceğim. Keleşler : 
Sen ne yaparsan razıyız dediler. Hasan Paşa'yı davet etti. 
Nişanlısını verdi. Kendi eliyle düğününü yaptı. Onlar yiyip 
içti. Muradına geçti, cümlesi de muradına geçsin, dedi. Usta
mızın adı Hızır, elimizden gelen budur. 

Köroğlu'nun Bolu Beyi ile çarpışması 

Yirmi-otuz yıl çobanlık eden ihtiyar bir köylü, çocuklan 
14-15 yaşına gelince öldü. Çocukları babalarının yerine on beş 
sene çobanlık ettiler. Bir gün dağda bir derviş bunlan gördü. 
Ejderha gibi kıyafetleri vardı. Malın kimin olduğunu sordu; 
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onlar da köylünün dür. Mal bizim olsa çobanlık eder miyiz. 
Derviş : Si�in babayiğitliğinize yazık, bu dağlarda ömrünüzü 
telef edeceğinize bir şehre gidip bir zanaat öğrenseniz ve bu 
zahmet i çekmesen iz olmaz m ı ?  Çobanlar : B iz babamızdan bu 
çobanlığı belledi k. Şehre gi dip zanaat sahibi olamayız. Der· 
viş öyle ise madem ki  dağlarda vakit geçirmek i stiyorsunuz, 
ben sizi bir yere gönderey i m ,  oraya asker olun. O yer neres i 
dediler. Dc-rvi ş :  Çamlıbel 'de Köroğl u adında bir eşkıya var
d ır. On::ı " Dağl arın Beyi .. derler. Giders iniz. Size at verir, si
lah ve:·ir. Dağlarda yaşarsın ız . Çobanlar : Bizi kabul  etmezse 
ne yapal ım ded i ler. Derviş : Ben y ine  bu dağ başındayım, ge
l i n  beni bul un . Bir de ne görsünler. Derviş önlerinden yok 
o l du . 

Hemen köyün malın ı teslim et t i ler  ve analarına vaziyet i 
anlatt ı lar. Oradan Çamlıbel 'e geld iler. Köroğlu'na çıktılar, 
keyfiyeti an l at t ı lar. Köroğlu baktı ki ej derha gibi del ikanl ı
hır. Onları oturt t u .  ( Köroğlu i ç k i  içirmeden yanına asker al
mazd ı . )  Bu adamlar içk i  nedir bilmiyorlardı .  Ayvaz'a emir 

verdi : Oğl u m ,  bu m isafirler .voldan geldi, şunlara bir su ve;

ded i . Avvaz bun lara bi rer bardak içki verdi .  He rifler bu nasıl 

su d iye h<ıyret ettiler ve kend i  kendilerine bu adamlar hep 

bundan mı içiyorlar. B i r  daha verdirdi. Kım ı ldamıyorlardı bi
le. Bunlar  bize yarar dey i p  Ayvaz'a, Reyhan Arap'a götürme
s i n i  emrett i .  Köroğl u adl arını sordu. B irisi  ad ım : Karkatla
maz ( Karıkatlamaz) ö tek i. Abulabut dedi. B i r  gün Köroğlu'nun 
sazının teli koptu. Ayvaz 'a e m i r  verdi. Abulabut ile Karkat
la maz'ı alarnk Bolu Beyi'nin Tu madüzü'nc g;i·d i p  turna kıracaık
;; ı n ız . Çünkü onun kirişinden ( bağırs::ık )  saza tel yapacağım 
(esk iden i brişim yoktu) . Ayvaz Bolu B cy i 'nin Turnadüzü'ne 
gel d i .  Çadır kun:lu. O kadar kırdı ki ,  hesabını bir Allah bilir. 
A hal i bu vaziye t i  görünce Bolu Beyi 'ne haber verdi ler. Bolu 
Beyi yi rnı.'. tabur asker sevkct t i .  Köroğlu'nun buraya gelişine 
hayret ett ı .  S ıcak tan ve yorgunluktan Ayvaz ve arkadaşları 
uyuyup kal m ışlar. Asker çadırı muhasara etti, uyuyan deli
k�nlı ları tut

.
�ular. �olu Beyi'ne düşmanın Köroğlu'nu tuttuk 

dıye �aber go��cı:d ıler. (Ayvaz'ı Köroğlu sanmışla.r) . Bolu Beyi 
daragaçları d ıkılsın dıye emrcni. Bunları darağaçlarına getir
ch lcr. Vezir vüzera diriyi öldürmek kolaydı r, öl üyü diri ltmek 
zor. Bunları istediğim iz zaman öldürebi ı.i riz . Eğer bun ları bir 

4�2 

arayan olur ve cevap veremezse f 
kadar yan larında kalmalarını 

.� e
.
na olur dediler. Bir ay 

munasıp g" d" l 1 . çimi Köroğlu'ndan olar b' 'h . or u er. Bo u da ge-
. ır ı tıyar vardı Ah ı· K" ğl , 

kotktuğu için ses çıkarmazdı K" 
"

l , 
· a 1 oro u ndan 

. . · orog u nun tutuldugu" d yunca ·ıhtıyara fena sözler sövledil İh . . �u u-

l ı be l 'e g i t t i .  Köroğlu 'nu gördü Uş
erk

l 
tıyar atına hın::!!, Çam-

. · 
ki 

· a arı turna teline gönder-mışsın. Asaca ar. Gel kurtar dedi İht' b' . 
d

. 
. b' k 

. .  ' · ıyara ır avuç !ıra ver-
ı ve sana ır aç turkü söyleyeyim g't  B 1 B . .  .. 

n · · 
d

' 
d 

1 · o u . eyı ne soy.le 
enı ın ·ırme en uşakları bıraksın dedi : 

· 

Ayvaz'ı gönderdim kendü diizüne 
Sürmeler çekeyim ala gözüne 
Beyler çok bakmasın Ayvaz'ın yiizüne 
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi 

İhtiyar : Bana bunu söyleme. Gel kurtar dedi. Köroğlu bir 
tane k al dı , şunu da söyleyeyim : 

Ayvaz'ı gönderdjm duma teline 
Geldi düştü Bolu Beyin eline 
Beni indünnesin gendi yanına 
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi 

Reyhan Arap kapıdan girdi . Kılıç çekti. Köroğlu'na hü
cum etti .  Be adam, oraya varana kadar uşakları asarlar. Haydi 

bin atına gidelim, dedi. Köroğlu arkadaşlarından beş saat 
önce yola çıktı .  Bol u B eyi 'nin  Turnadüzü'ne geldi. Çadırını 
gördü. Atını Bolu'ya çevirdi . Baktı. Bir çiftçi öküzleri döve 
döve koşarnk şehre gidiyor. Köroğlu neye hayvanları dövü
yorsun deyince çiftçi kızdı ve sana ne dedi. Köroğlu kızarak 
öküzlerin önünü kes ti ;  niçin dövdüğünü söylemezse yol ver
meyeceğini  söyledi. O da : Söylersem geç kalırım, dedi. Niha
yet söyled i .  Bicim Bolu Beyi 'nin turnalarını kıran Köroğlu'nun 
asıl mas ı nı seyretmeye gidiyorum. Köroğlu : Canım, bu Köroğ
lu babay iğit adammış. Adam, babayiğitin asılmasını seyreder
m i  ya? Çiftçi : Vakt inde bana çok para veı.ıdi ama, eşkıya de
ğil m i ,  anasını . . . 

Köroğlu, kılıcı çekip boynunu vurdu ve şu türküyü söy
ledi : 
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Canım gır at, gözüm gır at 

Sana binen alır ınırat 

Her yanında çifte ganat 

Gelür horlay horlay 

Buna kılıç kalkan derler 

Keser parlay parlay 

Al gövdeden gızıl kanlar 

Akar şorlay şorlay 

Demircioğlu yetişti. Köroğlu'na hüc� e�ti ve biz seni 
ileriye gönderdik; onlan lafa tutasın da �ız �e�ıp uşakları kur
taralın: dedi. Sonra, ne diye kestin bu çıftçıyı. 

Köroğlu, vaziyeti anlatınca münasib gördüler. Bolu ke
narına geldiler. Tebdili kıyafet ettiler. Köroğlu sırtına aldı 
postunu . Eline asasını, sazını cübbesinin altına, 'koluna da 
keşkülünü taktı. Yavaşça şehre gi

.
:dil

0
er-, Ahali toplanmı��ı . 

Ne var diye sorunca, bu toplanma Koroglu nun asılmasını gor
mek ·içindir, dediler. Sarayı sordu. Bir köylü gösterdi. Uşak
lara : Siz burada durun, ben saraya çıkıp uşaklara sağ mı, 
ölü mü bir bakayım, dedi. Arkadaşlarına : Ben türkü söyle
yeceğim, kimin ismini verirsem o gelsin yukarıya. Köroğlu 
merdivenden çıkarken nöbetçi azarladı. Derviş : :Ben aşığım, 
içeri gireceğim. Türkü söyleyip birkaç para kazanacağım di
yor. Beye haber verirler. Bey, gelsin der. Bir ·selam verdikten 
sonra arkadaşlarının bağlı olduğunu gördü. (Ayvaz da baba
sını gördü. Arkadaşlarına peynirin sahibi geldi , derinin hesa
oım şimdi görüriiz) dedi. Bolu Beyi derviş·i yanına aldı, za
naatını sordu. O da : Aşıklık; çok büyük yerler gezerim. Bey
lere, paşalara türkü söyleyip çoluğumu çocuğumu bakanın. 
Zatınız Köroğlu'nu tutmuşsunuz. Bir avuç kanı ·bana da na
sip olsun diye geldim. Bolu Beyi : Köroğlu sana ne yaptı ki 
dedi. O da bundan 10- 1 5  sene evvel aşıklıkla gezerken yolum 
Çamlıbel'e düştü. Ona on beş sene aşıklık ettim. Sonra beni 
kovdu. Bu sebebdcn geliyorum . Bolu Beyi : Bu Köroğlu türkü 
söylermiş , sen onun türkülerinden hiç belledin mi? Söyleyiver 
de yüreğine dert olsun. Bunun üzerine şu kıtayı söyler : 
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Ayvaz'ı gönderdim kendü düzüne 
Sürmeler çekeyim a14 gözüne 
Beyler çok bakmasın Ayvaz'ın yüzüne Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi 

O zaman beyin paşalarından biri, bu ya Köroğlu' dur veya adamıdır. ,Bu sırada Ayvaz babası tutuldu diye ağlamaya baş
lar. Bey, paşalara : Kendi türküsünü söylediği için ağlıyor dedi. Sonra her büyük olan Köro�u olmaz ya. Derviş bir daha aldı : 

Ayvaz'ı gönderdim duma teline 
Geldi düştü Bolu Beyin eline 
Beni lndürmesln kendi yanına 
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi 

Dervişe bir daha söyletti : Ayvaz'm ağlamasına dayanamadı : 

Ayvaz'ın galpap deriden 
Yüreğim yağı erlden 
Köse Emmi geldi geriden 
Ağlama Ayvaz ağlama 

Ayvaz sevindi. Bizi kurtarırlar, dedi. Köse Emmi yukarı çıktı. 
Aldı derviş : 

Yüksektür Köroğlu'nun daşı 
Akıl ermez yaptığı yiğit f'1 
Altmış bin keleşin başı 
İreyban Arap yanımda gerektür 

Köşelerde gizlice duran 
Fetvalara fetvasm veren 
Bir büküşte on beş geylm nal kıran 
Demirçeoğlum yanımda gerektür 

Kapıcıyı öldürüp içeri girdiler. Köroğlu'na emret dediler. 
Kendisinin Köroğlu olduğunu haber veren paşadan maada hep· 
sini kestirdi. O paşaya sen akıllı adammışsın. Herife ıiki saat 
türkü söyledik . Kendimizi taruttıramadık. Seni Bolu Beyi 'nin 
yerine bey yaptım. Uşakları alup Çamlıbel'e geldi. 

485 



Bağdad Seferi 
. . . . İ b l 'a  para kazanmaya geldi. Yedi sene Den•ısm bırı stan u 

d 1 f · 

. .  . .  . . 'o ara sahibi olmadı. Ana o u tara ına ge�yım, 
surundu. . n 

p 
' ft . misafir oldu. Halini anlattı. Çıftçi : 

dedi Geçtı .  Bır çı çıye 
k b' d · . · ı · f k'rleri sever ve çırak çı arır ır a ama Siz-in gibı dervış en a ı 
k 1 d 1 H ı · · . .  · d '  ç Jıbel'e gitti .  Keleşler ya a a ı ar. a mı gondereyım de ı. am 

' " '  · .. 1 d' K" ğl ' .. "! Bey'i görmek istedıgını soy e ı. oro u na anlattı ve Korog ıı . · k k 1 H ! . · anlattı Köroğlu pekı senı çıra çı araca-çıkardı ar. a ını · . k d ., ı ı 
· buna bir kogu" ş verın ve arnını oyurun , "ID' Ke eş erıne 

d U ld  " " · · 
· . . yedi yattı Hiç soran alına ı. nutu ugu-dedi. Dervış uç ay • · . .  . ı · - . .  tekrar Körolflu'na çıktı. Koroğlu senı unut· n u sanıp )il gun " . . d'  .. 

d · b ba ama bir kahve pışır bana, de ı. Ona uç madım ervış a · . " . . 
k h · ı · k  aptırdı Köroğlu benımle eglenıyor mu dıye-ay a vecı ı Y · . · d · 

rek ·bir daha çıktı ve neye göndermıyorsu_n ,  dedı, o a senın 
zamanın şimdi geldi .  Derviş baba, sana bır şe_r so��yım. Sen 

ok memleket gezdin. Benim gibi adam gördiın mu veya ke-
l
ç 

ı · gı'bı' o da hic crörmediğini fakat bir noksanı oldu-eş cnm . ... o , . . aunu sövledi ,  Ayvaz o zaman Köroğlu na hızmet edıyordu.  
Köroğlu'�a : Bu Ayvaz'ı-n güzelliğinde bir  ·insan daha yoktur; 
•en bunun tellerine turna civası taksan gece lamba istemez; 
" kadar ışık verir. 

Kürnğlu : Bu civa nerede bulunur sorunca derviş, Bağ
dad'da bulunur ve yüzde bir turnada vardır. Dervişi çırak çı
kardı. Avvaz bu sözü işittiği ·için babasına daima beni m  civa
l;:rı m ı  g�t ir  deyi söylenirdi. Köroğlu bıktı bu sitemden. (Bir 
tarafa asker göndereceği zaman keleşleri içtima odasına ça
ğırırdı ) . Ayvaz'a -on t ane bade d-oldurttu. Keleşleri davet .etti. 
( Emmi Köse Kenan ) ikinci Köroğlu'ydu. Yaşça hepsinden . 
büyük olduğundan herkes hürmet ederdi. Köroğlu gelip yerine 
oturdu.  Bütün keleşler gelmiş,  Demirçeoğlu gelmemişti .  Ay
vaz'dan sazını istedi. Keleşlere şunları sövledi : 

Var mı canından geçicek 
Kefenini herkes kendi biçecek 
Badeleri o gahnman içecek 
Bağdad ellerinin günüdür günü 

Keleşler Köse Emmi'ye baktılar. O, bade içecek mi deye. 
Başını indirdi. Anladılar ki badeyi içen Bağdad'a g'decek. Kör
oğlu'nun canı sıkıldı. 
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Aldı bir daha : 
Demirçeoğlwn gelmedi nerede galdı Bir kılıçla on gafa birden de vurdu Bağdad ellerinin yolunu bildi Bağdad ellerinin günüdür günü 

O zaman kapıdan Demirçeoğlu girdi. Keleşlere : İçinizde 
Köse Emmi' den başka erkek yok mu? Neye Emmi'nin yüzüne 
bakıyorsunuz. Ağanız emrediyor. Benimle gidecek buyursun 
bade içmeye. Badeyi on kişi içti. Bir de Ayvaz kendine dol
durmuştu. Onu da içti .  Bir memleket de ben göıiirüm deye. 

Hazırlandılar. Köroğh.ı'ndan izin istediler. Köse Emmi ke
leşlerini hazır gördü. Köroğlu'na 'Ruşen Ali  derlerdi. Köse : 
Ruşen, gel, uşaklara izin ver, beklemesinler, dedi. Köroğlu dı
�arıya çıkıp Seyrek Basan'a emretti. Sazını getirtti. Uşak· 
!ara : 

Binin atlara geri durm11yın 
Olur olmaza gılıç vurmayın 
Merd oğlu merdden geri dönmeyin 
Demirçeoğlum Ayvaz sana emanet 

Köse Emmi : Ruşen, o bir keleşlere söylemeyorsun da 
neye Demirçeoğlu'na söylüyorsun? Köroğlu, peki, Emmi, on· 
!ara da söyleyeyim : 

Takın atların arpasın yemini 
Ayvaz elinden lçem bir tek meyin! 
Benim keleşlerim çabuk gelür mi 
Keleşlerim Ayvaz size emanet 

Keleşler Bağdad'a yollandılar. Biz verelim haberi Bağ
dad'dan . Bağdad'dan bir gün bu tarafta ihtiyar bir çiftçi bey
leri n paşaların başını kesen kahraman Köroğlu'na aşık olmuş
tu.  Kü�oğlu hatırına geldi mi deli gibi olur, tarlanın bir ba
şından öbür başına koşardı. Köroğlu'nun askerleri tarlanın 
kenarından geçiyorlardı. Bu ç·iftçinin bu halini sormak için 
ç:ığırdılar. N�yc koştuğunu sordular. O da halini arzetti. Ke
leşler memnun oldu. · Kendilerini bildirmeye mecbur kaldılar. 
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· bayunl anldı Bağdad'a gideceklerini söylediler. 
İhtıyar anna s . .. dil d" 
1 . d B ı.d d'a bir günlük kaldığını oğren · er ve o-
htıyar an a5 a if · ı 'f · 

.. d J aklarını vaad ettiler. Ç tçı yo u tarı ettı. 
nuşte onu a a ac 

h' 
d d' önünüze bir hisar gelecek. O ısar turnala-

Bağ a a varınca .. . ş h'd 
b h ·d· dedı' o turnaların kumandanı Huseyın a ır. 

rın a çesı ır, · . . k · . .  · ş h turnaların yiyecekleııuu her sene be çılere tes-
Huseyın a 

bek ·ı . . ki hr Jim eder. Siz önce kapıcıyı ve turna çı erını 1utuı: şe e 

haber götürmesin. Hisara geldiler. Kapıcıları kestiler. Tur

naları kırmaya başladılar. 

Kırılan turna kırıldı, kırılmayan da havada kaldı. Hüse

yin Şah baktı ki bütün turnalar havaya kalkm�ş. Vezirlerin� 

bunlar hiç havalanmazdı, ama ne oldu acaba . Merak etti, 

iki pehlivanını gönderdi. Hisarda ejd��ha 
.
gibi a�m larla kar

şılaştılar. Kılıç çekip yürüdüler ve Huseyın Şah tan korkmu· 
yor musunuz, dediler. Deı:ıirçeoğlu : Siz ses��nm��n •

. 
� ce

vap vereceğim, dedi. Demırçeoğlu onlara : Soyledığınız laflan 

işitmiyoruz, yakın gel de kulağıma söyle, dedi. Onlar yanaşıp 

söyleyince kulaklarından tutup kafalarını birbirine vurdu ki 

çürük kabak gibi dağıldı. Birinin serçe gibi boynunu kopardı, 

birinin suratını yüzdü. Bu suratı yüzüleni serbest bıraktı. Bu 
gidip Hüseyin Şah'a haber verdi. 

Askerini hisara gönderdi. Araı1'arında harb başladı. Pek 
çok asker telef oldu. Gece, Köroğlu'nun arkadaşları �çerde, 
ötekiler dışarıda kaldı. Gece nemirçeoğlu arkadaşlarına sıra 
ile nöbet bekleyeceğiz, ıAyvaz çocuktur, onu kaldırmayın uyur, 
sonra başımıza iş açar. Bunlar nöbet beklerken içlerinden biri 
Ayvaz'ı da kaldırayım o da nöbet beklesin; çocuğu kaldırdı 
ve bir karaltı görünce kendisini kaldırmasını söyledi. Ayvaz 
peki diyerek ondan evvel yata kaldı. Hüseyin Şah'ın askerleri 
bunları uyur görünce bastılar; fakat Demirçeoğlu ( Demirci) 
eyvah . . .  dedi yaptığımız işe bak. Köroğlu'na böyle boş gitsem 
öldürür beni. Kavga etsem uşakları kurtaramam. Köroğlu'na 
gitmektense ölmek daha iyi diyerek teslim oldu. Onu Köroğlu 
sandılar. Şaha haber gitti. Şah derhal asılması için emir verdi 
ise de vezirlerden biri arayan soran olur diye bir ay mahpus 
kaldıktan ·sonra öldüıiirüz. Hüseyin Şah bir ay sonra her ta
rafa asacağını ilan edüp seyretmek için halkı davet ediyordu. 
Biz vereHm haberi Çamlıbel'den. Köroğlu baktı keleşlerden 
haber yok . . . On oldu haber yok, yirmi oldu, yirmi üç oldu 
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haber yok keleşlerin tutulduğunu anlayarak Seyrekba ' _ 
k 1 1 . . . • san ı ça 

ğınp e.eş en ıçtımaa davet ettiler. Keleşler toplandılar Kör-
oğlu yerıne oturdu. ikinci Köroğlu Köse Emmi yerine oturdu. Köroğlu sazını istedi. Şunu söyledi : 

Ocakta yakarlar közü 
Kulalı verin söyledıgum ııözü 
Yollarda galdı Ayvaz'm gözü 
Dutulmuştur keleşlerim eldedir 

Keleşler bunun üzerine Köse Enımi'nin yüzüne baktılar. 
Köse Emmi : Senin çocuğunu kim tutabilir. On tane pehlivan 
yanında , Reyhan Arap lstanbul'ludur. ıBağdad'dan turna ci
vasını aldılar. Reyhan Arap lstanbul'a götürmüştür. Orada iyi kuyumcular var. Orada yaptırıp, beş on gün sonra dönerler. 
Sen boşuna hiddetlendin. Milleti ne diye dağa taşa vuracak
sın. Köroğlu'nun canı sıkıldı : 

Namertler yüksekten atar 
Söyledüğü laflar oh gibi batar 
Keleşlerim dutulmuş yollara bakar 
Dutulmuştur keleşlerlm eldedir 

Köse Emmi kalktı . Keleşleri dağıttı. Seyrekbasan'a biz 
Köroğlu'nu kızdırdık. Sana bir şey söylerse, Bağdad'a veya 
İstanbul'a gi derse haber ver bana, dedi. Seyrekbasan, Köroğ
lu'nun yanına geldiğinde; aldı Köroğlu : 

Karşumda durma hele otur 
Seksen batman gürzü get bana getür 
Benüm dımılacak güniim değildür 

Seyrckbasan, seksen batman gürzünü getird-i . Kılıcını kal

kanını aldı .  Gürzü koluna taktı. Kır atma bindi. Yola düştü. 

Köroğlu Seyrekbasan, Köse'ye haber verdi. O da Bağdad'a 

mı , İstanbul'a mı gidiyor, şu kestirme yoldan bir in de bak, 

d .  dı . Seyrekbasan yola indi. Karşıdan Köroğlu geliyordu. Söz 

söylese döver veya kovardı. Hiçbir şey söylemeden yol orta

sında durdu. Köroğlu yanına gelip şu beyitleri söyledi : 
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El bağlı karşımda durursun 

Hançer alıp ciğerlerim vurursun 

Köroğlu senin aklın kurusun.. . . 
Benim durulacak günüm değuldur 

Ben bir Köroğluyum bilürem işüınü 

Ürüyada gördüm onun düşü�.� .. 
Benim durulacak günüm deguldur 

Seyrekbasan'a bir şey anlayıp anl amadığını sordu. O da. 
anlamadım deyince aldı bir daha : 

Tarlaya ekerler tohum 
Nedür başıma gelen zulum 
Bağdad ellerine düştü bu yolum 
Benim durulacak günüm değüldür 

Köroğlu,  Köse'ye g i t  böyle söyle dedi .  Seyrekbasaıı gitti . 
Söy l ed i . Çamlıbel 'de b ir nöbetçi kalmayarak Köroğlu 'nun pe

ş i n e  düş tüler, Bağdad'a bir gün kala tarlasında sağa sola gi

dip küfür eden ve ıuşaklar  ası lıyor gel i p kurtarsana, d iye 

söylenen b i r  ç i ftçi görd üler. Köroğlu yanına çağı rdı çiftç iyi . 
Kim i n le konuştuğun u  sordu . O da Çaml ıbel 'de bir Köroğlu 

var, onunla. Uşak ları turna civası ııa gönderm iş t i . Hüsey in  Şah 
onları tuttu,  ;:ısac;:ı k .  Köroğlu ih t iyara : Erkekmişs in baba, 

ded i .  Ark asından Köse Emmi üç yüz a l tmış  keleşle yeviş ti . 

Köroi!lu  emir verdi .  Atın dan her i nen bir k ucak ekin yolacak. 
Böy l;cc i h t i varın beş dakikada ekin in i  ortaya y ığdılar. Köroğ
lu 

.
iht ivara d i le d i lediğini ,  işte  ben Köroğl uyum. İht iyar eline 

ayağın�ı kapan d ı . Beni çoluğum çocuğumla Çam l ıbel 'e götür, 
orada yaşayayım dedi .  Dönüşte alacaklarını vaad ederek Bağ
dad'a g i t  t i ler. Hisara girip bütün bekçileri hapsett iler. Köroğlu 
derviş kıyafet ine g irdi .  Arkadaşları na ,  kulağınız Köse Emmi 'dc 
olacak ded i . Köse Emmi,  K izir Mus tafa Bey onu yedi adım 
geriden tak ip ett iler. Parola şu idi : Köroğlu e l i n i  bıyığına 
atmadan k i mse k ı l ıç  çekmeyecek ve nara a tmayacak . Köse 
Emmi'n in  sesini duyunca Bağdad'ı halka hal inde çevirecek
siniz. Bağdad 'da öyle k ı l ıç sallanacak ki insan ı b ırak ,  tilk i , 
ağaç hile göremeyeceğim. Köroğlu Bağdad 'a gird i . Kizir Mus
tafa Bev'le Köse Emmi onu takip e t t i .  B i r  meydana Hüscvhı 
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Şah'ın çadırını kurmuşlar, karşısına da darağaçları dikilmi Köroğlu darağaçlannı göıünce canı sıkıldı . Şu beyitleri sö�: 
ledi : · · 

Bugün Bağdad'a gelürem 
Dostum düşmanımı bilürem 
Darağaçlan sırada görürem 
Ağlı-.manın günüdür günü 

Halk dervişin başına birikt i .  Şaha haber verdiler ki bo5u 
ah al iden ü ç  metre yukarıda giden bir adam gelmiştir. Şah 
de!"vişi istet ti . Derviş çadıra girip doğrulunca çadırın yetmiş 
i k i  kazığı sökülerek ayağa kalktı.  Şah oturmasını emrett i .  Ko
mıstular Zanaatı'ıı sordu .  O d:ı : A� ık ' lıkt ır (Bolu Beyi 'ne söy
ledi kle�iıı i  b urad a aynen tekrarl ar) . Hüseyin Şah bade verip 
Körnğlu'nun tü�külerinden söylett i .  Aldı Köroğlu : 

Hüseyin Şah'ın badesini atmak 
Ne hoş ohn- güzel ilen yatmak 
Bağdad ellerinde şaha çatmak 

Vezir, şahın ku lağına eğ il ip bunun Köroğlu olduğunu 
söylerse de şah her i k i  adanı Köroğlu mu olur diyerek paşayı 
lnşınd;ı n savdı. Derviş b i raz yemek istedi. Dört kişi zorla bir 
s in i pilfıv getirdi. Üç dört pençede hepsini sildi,  süpürdü . Bı
\' ı ğııı da b i c pirinç tanesi kal d ı .  Köse Emmi. bel k i  el ini  bıvığına 
atar da göremeyz fikriyle gözü daima ondaydı . Şah bıyığında 
b i r  tane kal dığını söyledi . Elini  bıyığına i!Ötürse Köse Emmi 
vazi\ 'ct i  bilrnedE"n içeri ye girecek t i . Bu sebepten "::ızivct deği
ş-:cekti .  S;:ıha : B izim memleke t im iz vüksek cbr. Bizim mem
leket im i zde kene olm;.ız. O zaman �ah vezirine : Biz ne söyle
d i k , bu ne anladı .  Bu dervişler abdalımsı şeylerdir. Aklına ge
leni sö\'lerle!-. Dervişe bir türkü daha söyletti : 

Vezirin pilavın yerim 
Aklıma ne gelse onu da elerim 
Danlursan hurdan şimdi giderim 
Ağlamanın şimdi günüdür günü 

Hüseyin Şah pilava bile türkü söylediğini  vezırme söyle
di O :  Ben , bi lmem ,  bu adam Köroğlu'dur dedi .  Şah onun 
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·kolayı var. Mahpuslara haber gönderel i
.n:1

. Sizin Köroğlu 

Bey'.iniz geldi, kurtaracak, . 
siz 

.
hı;me� ��kilı: ve vaziyeti gö

. . . . · ·z Tabı· ı· onlar birbırlenm gorduklerı zaman konuşarursunu . 
caklar. O zaman hepsin i birden sallandırırız. 

Ö 1 t 1 Demirçeoğlu : Bu işte bir it oğlu itlik var. 
y e yap ı ar. ği s·· l . 

f ·· 1 · ·z kanşmayın Ben cevap verece m .  ay eyenı 
La soy enırse s'ı · , .. . . .. b ı · · 

h 
"ld" · ·  "m dedi. Vezir Köroğlu nu gottirup ey erını ma -0 u

l 
ruru 

. . ' t rdı· Demirçeoğlu, Köroğlu'na sövdü. Vezir aşıkı 
pus arı gos e . 

h b" k 
.. 

k
. .  . .  

l . 
tekrar şaha getirdi, vaziyeti anlattı .  Şa ır aç tur u soy etti : 

Geydürün Ayvaz'ın alını 
Bağdad ellerinin yekı'.in malım 
Götürmek de bu boynuma borç olsun 

Bütün keleşleri yanıma almak 
Dolu cişmek gibi her taraf yağmak 
Bağdad ellerine kılıçlar çalmak 
Bu boynuma borç olsun 

o zaman şah mahpuslann darağacın a  getirilmesini em
rett i ve dervişe istediğini öldür, dedi. Derviş bunların kolla
rından tuttu. Demirçeoğlu'nu yatırdı .  Ustura getirtip ayakla
rını yüzdü. Demirçeoğlu kabahatini bildiği için ses çıkaramaz
dı .  Şah dervişin bu faaliyetinden memnun oldu .  Derviş Demir
çeoğlu'nu darağacının dibine götüıiin, ded·i. Derviş ipleri bağ
layıp herkesin boğazına taktı. Derviş şaha : Bunlar tutulduk
ları zaman silahlan, atları var mıydı? Eğer var idise getirin 
karşılarına. Atlarına ve silahlarına bakarak ölsünler. Herke
sin karşısına atını  koydular. Derviş o zaman elini bıyığına 
attı. Köse Emmi bir kılıçta �pleri kesti .  Kurtulanlar ata bin
diler. Bağdad'a hücum ettiler. Bağdad'a öyle kılıç vurdular ki 
sayısını Allah bilir. Hüseyin Şah korkudan çadırına kaçmıştı. 
Bir de baktılar ki Hüseyin Şah parmak gibi yaş döküyor. 
Emir verdiler. Artık kılıç sallanmayacak diye. ( Köse Emmi 
kızdığı zaman gözleri görmezdi). Bir kancası vardı. Gözlerine 
takıp beline bağlarlar ve hırsı böylece geçerdi .  Bağdad'ın ma
lını.  mücevheratını aldılar. lhtiyan da köyünden alarak Çam
lıbel'e döndüler. Ustamızın adı Hızır, elimizden g·:ien budur. 

( Şükıii Elçin, Körof' , Hakkında Not!ar'dan) 
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DANiSMENDNAME 

Bu Meclis-i Sani Melik Danişmend Artfıhi'i Müsülrnan Edüp Efromiya'ı Alduğıdur 

İkinci meclise kıldıık azimet 

Bu vaktuılg meclisini dut ganimet 

Niçeler ermedi bu vakta zinde 

Duaya mahtac olup kaldı sinde 

Bu demde anları ansang revadur 

Dua senden hulara hoş devadur 

Sözüng aslın demek budur bilesin 

Ki maksudı nedür anı bulasın 

Hikayet bil ki bu araya erdi 

Sivas kal'asıru Melik yapardı 

Raviler şöyle rivayet kılurlar kim çünkim Melik Dfuıiş
mend Gazi Sivas Kal'asın yapturdı, bir gün Melik Dfınişmend 
seyrana bindi . Seyr ederken yolı bir tağa vardı, ol tağ üstine 
çıkup aşağaya nazar kıldı gördi kim bir hub görenlerüilg 
göngli açılurdı dört yaı'igadan ırmaklar çağlayup akardı, an
dan ol sahra ortasında bir ağaç gördi kim dört yanga gölgesi 
düşerdi, ol ağaç dibinde bir hoş sovuk sulu pıngar gördi, atını 
süıiip ol ağacung dibine geldi gördi kim bir kaliçe koyup üs
tine bir nat döşemişler ve dahı bir tulum şarab ve bir tanbfı
ra turur ve dahı bir sofra'i ol ağaç budağına asa-komışlar. 
Melik Danişmcnd çün anı gördi, atından aşağa indi, ol pıngar· 
dan abdest alup namaz kıldı, andan atını ota saldı dahı ken 
düsi ol nat (döşek) üstine çıkup oturdı. Nagah uyhu galebe 
kı ldı , bir mikdar yatup uyudı. Nagalı Melik Dfınişmend atı 
kişneyüp ayakların yerde kakdı. Çün Melik Danişmend uyan
dı,  dahı tun-geldi,  gördi kim ol yazı ortasından bir er çıka -
geldi, bir ata binmiş, acaib heybetlü er idi.  Sanasın kim bir 
nerre divdi, bakdı, Melik Danişmend'i gördi dahı çağırdı kim : 
«Ne kişinin kim kendü ayagungile kendü glırünge geldüng, 
senüng ne zehrüng vardur ki bu makamda oturursun, benüm 
heybetümden bu yerlerden divler geçmez» dedi. 
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ç Mel i k Dani s meııd anı uşi td i ,  turd1, s_az silahın geydi, 
un -

lLıp aı1:g · ı kar< u vardı, hamle kıl d t .  Eytdi k im : atına suvar o ' y • 

" Erlik içinde neı1g var geıür görelürrı » dedı. 

Dahı Melik Dii n i şmend gördi �im o l  .. erÜl1g bo_ynında h�r 

haç asılu, bi ld i kim kat,irdur, derimi el sunguye u ı dı . Melık e 

hamle kıldı.  Melik men'eyledi, ikıııcı gez hamle .k ıl dı , alımadı , 

.. .. · ez hamle k ıldı zafer bulımaw . Bu gez nevbet Mel ik
'e uçuncı g . d ' · 

degdi, el kılıça unıp k afire indürdı, ol er m
_
en

'. 
eyle ı , bır _dahı 

urd ı, redd-eyled i . Her iilel·i harb ı le çok
. 
d uruşdıler, bırbırme 

zafer b u l ı ınadılar, çünkim gece oldı bırbırınden
_ 

ay
_
rul�ılar, ol 

yigi t ağaç d i bim: vardı, a tın dan i n d i  ol sofrayı ındurdı'. ol şa

rabı öfiôi nc' ald ı .  b ir  m u m  çıkardı , çakmak çak w ,  şem a yak

d ı .  Mel tk Daııı.; •n c ı ı d  dahı  pı ngar katına geld:i , atından ,indi, 
abdest al ı ı p  nam5z k ı l dı , al ı ıH o ı a  sald ı kendi.isi yal uı1guz otur
dı. Ol y.igıı dah ı taam ycmege oıurclı . Melik'i  gördi kim taamı 

yokdur ki yiye, derhal ol sofrayı ı;;v·� :.:.� u Aı ; ı,. Danişmend 

katına geld i eyt di k i m  : « Gel  taam yiyelüm bile, » dedi. ıvıeiik 

Danişmen d  ol taama sunm adı.  Ol yiğit eydür : « Niçün yemez
sin?» Mel i k  eydür : « Bu taama süci degmişdür, ben yeme
zem,» dedi. Ol y ig i t döndi, nan i şınend '

ün adın sordı, Mehlk 

eytdi : « Adum Melik Ahmcd'dür, lakabum Dartişmend'dür». 

Ol yig i t eytcli : « Rlım 'a n içün geldüılğ ? »  

Mel i k  ey t d i : « Bu v i laye t i  açm ağ ·içi.in gel di.im » . 

Ol yigi t eytdi : « Niçe açarsın?»  

Mel ik ey t d i  : «Gerekdür k i  bu e l i  Müslümanlık eyleyem ». 

Ol y igi ı cytdi : « Cazularda'l mısın?»  

Melik cytdi : " Haşa k i m  ben Cüzu olarn, Müslümanam» 
dedi .  

Ol yigit  eytdi  : « Hele gel  taam yeyelüm ki aç o lmayasın, 
zira erte benümi le  cen k k ı l saı'ig gerekdür» ,  ded i .  

Mel i k  Danişnıcnd cy t di : « Eger ben senüı1gle taam yer
sem ayruk scnüı'igi lc cen k  e tmek  ol maya, zira duz etmek ye
dük » .  

Ol yigi t eytd i : « Sen aynı ycgi l »  dedi .  
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Melik eytdi : «Olmaz zira ben sen" - ı- " . .  - ı 
. .. _ • ung ve mı metung o u-ı am, yarım senunglc uruşursam 'küfran-ı ni'met oluram» dedi. 

Ol yigi
,
t Melik Danişm

_
en

_
d'üı'ig fesahatında·:ı ve belagatından acebe ka_l d� . Mel ık Danışmend'üng dinine aşık aldı . An

dan Melı-k Danışmend ol yio-idc sardı kim . s . . - d -
nedür?» 

" · · " enung a ung 

Ol yigit  : 
'.
' Y.ar'.n adımı deyem », deyüp turdı, gerü yerine v�rdı, hoş . yed ı  ve ıçdı, yatdı, uyudı, bir azdan tun-geldi, tan

burasın  elıne al dı , çaldı, çağırdı ,  zari kılub bu şi'iri söyledi : 

Meded ki bi dil ü bi yar kaldum 
Meded ki hasta ü bimar kaldum 
Meded ki halk içinde hor oldum 
Meded ki ışk elinde zar kaldum 
Meded ki ol pirizadung yalında 
İgen sergeşte vü efkar kaldum 
Meded ki gece geçdi halk uyandı 
Kevakib gibi ben bi-zar kaldum 
Meded ki cümle dizare erişdi 
Ben iiş müştak ü bi dizar kaldum 
Meded ki kamular yarına erdi 
Bu ben biçare ü bi-yar kaldum 
Eger e rişmeden sanga ölürsem 
Kıyamet hasretile zar kaldum 

Ol yigit tanburasın çalup i:ıu şi
'i r i  eydüp zari kılup ağlar

dı.  Bu yaı1ga Melik Dan işmentl dahı ta subh olınca Kur'fuı'ı 
hat ımc td i : Çünkim sabah ol dı , namaz kıldı, cenk aletini gey
di ,  atına b ini.ip ol yigide karşu yürüdi. Ol yigit dahı yerinden 
turdı , atına b indi dahı Mel i k'e karşu vanıp hamle kıldı. Kıssa'i 
ne diraz edeli.im ? Her fı!et-i harbi le çok dürüşdiler, birbirine 
tafer bul ı maclılar. Ahır  ol v ig i t  Meli k Danişmend'Ling kuşağın 

clutclı, zor ctc! i ,  a l ı maclı. Üç kerre zor e ld i  al ıınadı . Bu gez nev
bet Mel i k  Dan i şmend 'e clcgd i ,  i k i ayagın üzengi.iye berk bas

dı ,  ol y ig idüng su ndı kuşagın dutd ı , zor edüp götürdi, eytdi 

k im : · Benam-i Hüda benur-ı pak-i Muhammed,i Mustafa» 
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d . . re urdı atından inüp gögsi ü stine çıkdı. hançerin eyup ye ' 
ki . d' M l ' k  n ·  . 

çekd.i kim başını kese, ol yig.idü.Df5 a 
.
. 'ı �ı t  . .  ı. . e ı

_ • anış-

mend görd.i kıim bir ay yüzlü yıgıtdur. ozı. go�ndı . N agah a�lı 
başına geldi, gözin açdı, « ah ! »  kıldı. Mdık Damşmen� eytd� . : 

«Müsülman ol, seni azad edeyim » dedı. Ol yıgıt eytdı : «Mu
sülman olsam aceb yamın ele gire m i ? »  dedi. Melik eytdi :  

«Yarung kimdir?» 

Ol yigit ağladı, eytdi : «Benüm kıssam çokdur» dedi. 

Melik Danişmend : «Hele gel, Müsülman ol , ne kim işüng va
rise Hak Teala yardımı birle bitüreyim»,  dedi. Derhal ol yi

git barınak götürdi, Müsülman oldı. Melik ·dahı gögsi üstin

den indi dahı eytdi kim : « Senüı'iğ adw'iğ nedür?»  Ol  eytdi : 
«Benüm adum Artlıhi'dur». Melik Danişmend eytdi : « Kan

dansın? Atang kimdür?» Artuhi eytdi : « Benüm 'atam göçkün
ci, tağ halayıkındandur, on iki biı'iğ ev anung hükminde idi, 

kırk avratı vardı, hiç oğlı olmaz ,idi, gece gündüz ağlardı, Tan
rı'dan ayal dilerdi. Ol zaman ki Seyy id-i Bat tal Hin dustan 'a 
gitmişcLl, Kaysar ceri çeküp Malatya ' i  giiret eder, Mala tya'da 
bir kişi var imiş adına Abdurrahman-ı Horozmi derler imiş. 

Alim, fazıl k imesne imiş . Kafirler anw'iğ ehl in iyalin esir ge
türürler. Çün Kaysar esirleri bahş eder ol kızı anasile atama 
bağışlar , andan anası ölür kızı yedi yaşında yetime kalur, 
anı beslerler, katı kuvvetlü zeberdest kopar k i m  hayma tart
makda yine götürmekde anga mu kabil kimse yoğumış, a,tam 

anı çoban lar arasında ·kor şöyle kim anuı'iğ custlığına acebe 
kalurlardı , anung heybe t inden ku rd u aslan koyun arasına gir

mez olurlar . Bir gün atam koyun güderken ol kıza uğrar, aşık 

olur, atam anı ele getürür, anung ile cem o lur, hemandem 
atamdan anam yük l ü  olur. Atam buyurur anı haymaya ge
türüp hatunlar tonın geydürürler, bir yıl tamam beru karnın
da götürür, b i r  y.ı ldan songra ben vücuda gelürem, beslerler. 
Her kim beni görür ik i  yaşar oğlan sanur , ahır beni besler
ler, yedi yaşuma degerem atam banga Artı'.ıhi deyü ad kor, 
ol el halkı banga Artuhi derler. Vardum silahşorlık övgren
düm, tamam Rum içinde mukabi lüm yogidi .  Çünkim on altı 
yaşuma degdüm tağlarda kurd ve kaplan beni.im elim den kur
'tulamazdı, eger süngü eli.ime alayduın on b ing eri hesaba al
mazıdum. Bir gün ava bindi.im. Av avlayu Harşana yani Amas
ya'dan yanga yürüdüm, Daguniya haddına degin geldi.im ,  kul-
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larumdan ayrı\du.m, bir yazıya erdüm and b' . h 1• k · · d'' · ı · d . • a ır nıçe a ayı gor um, ıç erın en bır ay yu" zlü serv· b 1 b' kız .. . . 
· h · ı oy u ır gordum kı ergız ancılayın kız görmedi.im Heza· r  c· . . d' l  .1 l k - ld 

· an u ı ı e o ıza aşık o um. Irakdan temaşa ederdi.im h'd· 1 . 
d b' . 

· · · · l d .  b 
, a ım enm en ırı be-n ı  gorm ış ge ı anga kakıdı ve çok sögdi . Ben e td·· . N \ d J N J E d. k' Y um . • o -ı . e var . » yt ı ım : «Na mahrem . . 

. b km k . . . . . yuzıne a a reva degıldur». Andan hadıme eytdüm : «Bu ne k d J H'd' 
d. . B k ız ur. » " ım ey ur : « u ız Şah-ı Şattat Harşana yani A b · k dur » dedi. 

masya egı ızı-

Ben eyt��
.
: «Bu kızın adı nedür?» Eytdi : «Bu kızın adı Ef�mıya Ba�u dur» dedi. Biz bu sözde iken ol kız erişdi, 

b ang.a mukabıl o�dı. ·?l
. 
kızda bir cemal ve hir suret gördüm kı bır dahı anung gıbı gördügüm yokdur. Çün ol kız dahı beni gördi, ilerü geldi, elinde bir turunc varidi ol turunc dle 

beni atdı, ben ol ·turuncı dutdum dahı yayum kı
,
rbanına bırak

dum. Andan ol kız gerü dönüp hadimleri ile Harşana'ya git
dı .  Ben dahı �rdına düşdüm, şehre dek bile gitdüm vardum, 
ol kız kullar ıle çıkup kal'aya gitdi. Ben ol gece sabah alınca 
kal'a yöresinden yüridüm karşu ağlarıdum. Çün sabah oldı 
kızı artuk görmedüm, üç ay tamam ol kal'a yöresinde yüri
clüm ,  kızdan bir nişan görmedi.im. Andan gerü döndüm kendü 
kabilem katına geldüm, gördüm ağlaşurlar. Ben eytdüm : •Bu 
ağlamak nedür?» Eytdiler : «Atang kalmadı, sen bing yaşa! » 
Ben dahı üç gün yas tutdum, dördinci gün kız teşvişine düş
düm, kabilem ulularını devşürdüm , kendi halimi bildirdüm. 
Bmılarıng arasından bir koca turıgeldi eytdi kim : •Adam 
göndü rüp Amasya begi Şah-ı Şattat kızını iste• dedi. Bir ha
d imüm vardı Behnam adlu, anı çok tohfeler ile kız istemege 
göndürdüm. Çünkim Jıadimüm Harşana'ya varur haber eder
ler k i  : «Adam geldi» ,  destur verürler, içerü girür, şaha dualar 

kılur, hali haber verür, tohfeler kim verdüm kabul edüp kızı 
banga vermege razi olur. Behnam gerü reldi, banga haber 
verdi, ben şad oldum, andan songra turı-geldüm, yarak kıl
dum, çok mal cem edüp azm-i Harşana kıldum. Çün yakın 
erdi.im, adam veribidüm, şaha haber kıldılar, şah buyurdı, 
banga istikbal �düp karşu geldiler, beni şehre götürdiler, an
dan şah katına vardum, dua kıldum, şah dahı beni.im hatırum 
ele aldı, buyurdı, nimetler çekil di , meclis kuruldı, üç gün iş ü 

işret oldı,  şah bu sözi hiç ilerü getürmecli , yani angmadı . Bir 
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1 d .. d' " h  mest olup turdı, halvethanesine git-
kaç devr da ıı  on ı ,  şa 

d . . .. h . b dah ofıh )'atdum gah otur um, gozume uy u 
dı Ol "'ece en 1 " 

b'd"  . . · . . ı 
. · � ·· lclı Şaha bir hadim veri ı um, sozı soy e-

aırmedı. Çun erte o . . k k k 0 
- b d' kim . «Benüm kımseye verece ızum yo • 

di Şah ceva ver ı · . . k 1 
d • d d' B haci l  oldum turdum kendu ma amuma ge · 

ur» e ı. en , l k . 1 . .  · k ' fikr-i endişe kıldum : « Aceb o · ı zı ruce e e 
dum, nıçe ım . . d " d" ' b d' . . d -d -· a" hır bir kişi dahı "'On ur um, ceva ver ı 
oeture m » ,  c ı um, ' " . . .  h b b -"'. B 

. . n-ga verecek kıZLm yok» dedı. Çun a er anga kını : " enurrı a . . b ' . .  
erdi ben dahı el haı-iıml tğ::ı urdum, her � atuma ınup 

' 
'd an-ga varuram adamlarından kımı bulsam soy-An1asva an y ' 

. . 
1 d - Jkı  bulsam sürerdüm, alup kendu makamuma ge-ar um, yı 

- . d . .  b k d . 
türürdüm. Çün Şah-ı Şattat bu haberi ışı up a ı ı ,  çerı at-

landurdı benüm üst ime geldi,  çünki anlan gördüm turı-gel

d " atuma bindi.im . hamle kıldum , kimin kırdum ,  kimin 

m1:;cıh kıldum, yalınguz ol çeri sıdum, şaha haber verdiler, 
katı kazaba geldi,  on gezden a rttık çeri göndürdi, her gfıh ge
len çeriyi basdum kaçurdum, çoğını kır<lını, fıhır Şfıh-ı Şattat 

"afi l in  ceri götürür, bizim üstümüze gel di , kabilerni urdı, g5-
�cı kı ld;, kabilem parfıkende olup kaçdılar, her biri bir yaı1ga 

gitdi ler. Şfıh-ı Şattat 'uı1g kasd1 bu i d i  k i m  beni ele getüre, 
ben ele gi.nnedü m ,  Şattfıt döndi Amasya'dan yanga git di .  Ol 

zamfındaıı berü ben bir yaiın;:,,"'llz can bunda tururam, yıl on 
i k i  ay avlaram, kuşlararn, gece olınca gelüp burada karar kılu

r::ım. Uş yedi yıldur ·ki ol kızuiiğ ışkında yananım , bu yedi 
yıl  içinde ol kızı bir keITe görmernişem. Meger şöyle ola kim 
senüı1g devletüı1gde ol kız baılga vfıs ıl ola b en dahı cfınumı 
senüng yolungda kurban kılanı» dedi . 

Melik Dfınişmend and içdi k i m  : « Ya ben ol kızı senüng 
içüıı almayınca ve bu vilayeti açmayınca karar kılmayanı» de
di .  Andan Meli k  buvurdı. İkisi atlandılar, sürdiler bir tağa 
erdiler, tağdan aşağ� indiler, gördiler k i m  b i r  muazzam ribat 
içinde bir deyr gördi ler. Çün Melik Dfınişmend ve Artılhi ol 
ıibata erdiler. gördiler kim ribat elinde bir kilisa kubbe ey
lemişler, kızıl mermerden üç direk üst!ne bir kubbe yapmış
lar ,  altından bir taht ak mermerden yapmışlar , üstinde bir 
rı ıhban oturııı ı ş ,  azim görkl i ak sakalı mır gibi gög:üsi üstinde 
yatur, ruhban suret inde oturur, on ruhban dahı ·anuılg kar
şusında el kavşurup tururlar. Çün Melik Di\nişmend'i ve Ar
tfılıl'vi göıiip ol on ruhban kaçdılar, ol koca ruhban kaldı. 
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Melik Dfınişmend anga selam verdi .. Lb • ' k  · k Jd d h 
' ru.u an tun-geldi Melik'e ı ram ı ı a ı eytdi kim · «Hoş ld" -

-
. - · ge ung ey Melik Daniş-mend-ı ?azı, merhaba ey Horozmiler'ün- adi • 1 dan nebıresi ve ey MüsülınanJaruıı-g serv

g -� M
g

ahn
.
b�y 

can-. 1ı· d h h 
en.  er a a ey Ar-tu ı, sen a ı aş geldüng ! »  dedi. Melik n ·  · -

B . · d b ' ld"  - · anışmend eytdı · « ızı ne en ı ungh> · 
Ruhban eytdi : « Bu uece düş "ördu" d . . . . • d - . " " m ey cyım goreyım rast mı ur» dedı. Melik eytdi : •De işidel " ruhb " · · l\' l ' k  · · um•, an eytdı : " Y a  ı •ıe ı - Danışnıend, evvel sen Mtıhammed"' - f . . - b . . d . . .. ung vas ını de goreyım . �n gor ugum düş aııung gibi midür.» dedi. Andan Mel ık Daııı�meııd Mtıhammed'üı1g kemalin lutfın şerh ctdi. 

Medh-i Rcsfıl 

Anuılg vasfın dile kimse getürnıez 
Getürse degrne akl anı yetürmez 
Nice eydem anung vasfı nicedür 
Ki anung vasfı alemden yücedür 
Yüzi nfınndan anung güneş ü ay 
Kul olnuşdur aı1ga hep yohs(ıJ u bay 
Tolupdur ol nübüvvetle cihana 

Mebahatı erişdi cümle cana 

Kılıcı kMirüılg kanın dökübdür 

Hem İslam sancağım ol çekübdür 

İmad-üd-din oldur Nfısır-üd-din 

Ki seyf ile kılubdı zalıir-i din 

Kemali ilm ile akl ii firaset 

Şecaat hem sehavet hem keramet 

Tutubdur dini dünyayı teınılmet 

Dinine gir kim olasın selamet 

Kaçan kim Melik Danişrnend bu medhi okudı, ruhban : 
«Saddak ya Resfılullah »  dedi. Andan Ali'nüııg vasfın sordı,  Me-



. d b d k'm Peygamber Hazreti Ali-�alla Alla-lik Danışmen uyur ı ı 
k ' . 

hu aleyhi ve sellem hakkında buyurmışdur -ı -

Lli feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar* 

M ı'k tdi : « Al i  gibi er gelmedi, Zülfikar gibi kılıç gel-e ı ey 
d Al · ' .. - dalı f medi! » dedi. Andan Melik Dani

.
��en. _ I

_
nung .. .ı vas ın 

d d. hb " şol saat barınak croturdı, ıman geturdı, andan e ı ,  ru an e . 11 b d' k' . Muhammed'i-Salla Allahu aleyhi ve se em- u eyt ı
d 

.. ırr.1 · 
d

'° 
crördürn sizün crelmengüzi dahı Resul Hazreti · gece uşum e e • e 

. 

Salla Allahu aleyhi ve sellem-haber verdı».  

Heman dem tun-geldi, varup deyrden taam getürdi. Me-
1 ik ve Artfıhi yediler, ol gece koca ruhban katında kaldılar. 
Melik Dfınişmend-i Gazi ruhbanung aclıın sordı, ruhban ev
dür : «Baı1ga Harkil Zahid derler» dedi . Çün erte oldı, Melik 
Danişmend ile Artuhi atlanna suvar olup Amasya'dan yaılga 
revi\nc oldılar. 

Öğle vaktında şehre yakın erdiler, gördiler kim şehir hal
vet kal 'ayı silah ile bezemişler. Melik Danişmend ile Artuhi 
bir dereye varup bir az eglendiler, bir  zamandan gördiler kim 
şehirden bir Rfımi gelü�. iki merkeb sürmiş dahı gider, Rum 
dilince yırlar eydür kim : « Biçi\re Artuhi bela ü zahmet ol 
çekdi, rahmeti kendüye kaldı, Efromiya hod ayruklar aldı» 
deyi.ip gider. Artfıhi bunı di ı1gledi dahı «ah» eyledi. Melik Da
nişmeııd eydür : «Ya Artuhi şol er ne söyler?» Artfıhi eydür : 
«Ey Hüdavend, bu gece Efromiya'nung dügün.i imiş» dedi. 
Melik eytdi : « Gam degil» .  Derhal turdı ,  ol Rfımi'yi ol dereye 
getürdi, Artfıhi Rum dil ince ol kişiye sordu kim : « Harşana 
kanda kavmı gitdi ? »  Ol er eytdi : «Dügüne gitdi » .  Artuhi eytdi : 
«Ne dügündür?» Ol kişi  eytdi : « Şah-ı Şattat k i m  Kaysar'uiiğ 
ammusıdur anung bir kızı vardur, adı Efromiya'dur, gayet 
güzeldür, şöyle kim bu zamanda anga manende kimse yok
dur, dahı Kaysar'un bir cihan pehlivanı var imiş, hem erlikde 
hem malda naziri yogimiş, hadsız mal verüp adam göndürdL 
Kaysar d'İlinden Şah-i Şattat kızın kendüye istedi, vezirler 
begler maslahat gördiler ol cihan pehlevanına anı vereler. veli 
Efromiya anı dilemez, bir pehlevan server vardur, Tokat ka-
(*) Ali'den başka cesaret sahibi insan, Zülfikfır'dan üstün kılıç yoktur. 

c;oo 

tında _
anga adile Artıihi derler, katı pehlev§.ndur, Efromiya 

aılga aşık olmışdur, andan gayn kişiyi dilemez, atası kakıdı eline ayagın a  demür urdı, gerek gerekmez ol nazenin kızı ce� rile Nestor'a verürler. dedi. •Şimdi Amasya yazısında Yankoniya'dan yaı1ga yani Çorum'dan yanga ol yeşil çemenler üstinde haymalar bargfıhlar kurmışlar, tamam yedi gündür ki iş Ü işret �!urlar, amma bu gece Çorum'dan yanga alup giderler» ,  dedi. Artfıhi çün bum işitdi düşti, aklı gitdi. Melik Danişmend eydür : «Henüz dahı alup gitmediler, kayurma• 
dedi. Rfımi eydür : «Bu gece gerekdür alalar gideler• Çün 
Artuhi'nuiiğ aklı başına geldi gerü evvelkileyin şiir okuyup 
biraz ağladı. Çünkim Artfıhi şiirini tamam etdi, Melik Daniş
mend eytdi : «Ya Artuhi ol Tanrı hakkıçün kim bu alemi yok.
dan var etdi, ta ol kızı senüng :içtin almayınca dillglemneyem• 
dedi. Artfıhi Melik'üng ayağına düşdi. Melik Artfı.hi'nung ba
şını yerden kaldurdı, dahı ikisi bile atlarına suvar olup Melik 
Danişmend öngince Artuhi ardınca yola girdiler. Amasya su
yın geçdiler, gördiler kim ol yazıda hayma ve bargfıhlar ku
rulmuş, Rumiler oturup i çküye meşgfıl olmışlar, Nestor bar 
gahında kus ve nakaralar çalınur. Artuhi eydür : «Hamle kı
lalum».  Melik eytdi : •Olmaz, nagah elümüze girmeye. Sabr 
edelüm, erte kim bunlar adanalar, kızı mahfıfeye koyalar, biz 
volda turalum, anlar geçeler, biz dahı kızı mahafeden kapa
lum >> . Artuhi eydür : « Siz bilürsiz». Ol arada bir tağ vardı, 
Melik Danişmend ve Artuhi ol tağa varup meşe arasında giz
lendiler. Ol gece anda turdılar, çünkim seher va.ktı erdi, tun 
geldiler, atlarına suvar oldılar dahı yol başına geldiler. Na
gfıh gördiler kim Amasya yolında iki atlu erdi, Melik Daniş
mend olara karşu varup sordı ki : •Kandan gelürsiz?• 

Eytdiler : «Harşana'dan gelürüz•. Melik eydür : •Ne ha
ber?» 

Bunlar eytdiler kim : «İşitdük kim Malatiya'dan bir as
ker çıkmış, S ivas haddına gelüp Elbis suyın geçmiş, Sivas 
Kal'asın imaret kılurlar imiş, ol çerinüng bir serveri var imiş, 
adına Melik Dfınişmend derlern·iş, Artl!hi olduğı yazıya gel
miş, Artuhi'yi zebu.ı kılup Müsüiman eylemiş, andan o� ikisi 
Harşana'dan yanga azın idüp Kaşan yani Turhal Kal asına 
degin geldiler. Biz anuı)g •içi.in giderüz kim çeriye haber kı
lavuz• dediler. 
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. s · I güı·dinaüz?» Eytdi.ler : « Kimleri?,, 
Melik eytdı : " n an arı "' 

.. • . . .  .ı · - .. 
. .  . td'lcr . «Görrneduk velı sız gorc.mguz 

«Melik i le Art:Uh ı yı•,  ey ı . 
. d 

. .  ·
d

' - .. J . G" d " k  Anlar eytdıi : « Kan a goı ınguz . » 
mi?,, Mel i k  cytdı : " or u " · 

. .. . .  
. 

· 
E d '  · . 1. b da -ttırurlar nıçun gormezsın». y t  ı : 

di ?» Meli k  eytdı  : " ş un ' ' 
c Kanı?n  

Mel i k  kendüy:i gösıerdi cyt d i  kim : «'8enem Mcli'k Daniş

mend Gazi » .  

Artlıhi eytd i  : «Benem Artuhi» .  

b' ld ' l  k ' nı n<.!ye uğrad ı lar , derhal  d i lediler kirr, 
Anlar ı '' er 1 . 

ı . k  ·1 A t lıhi i k i kafire i man a ı7: e t d tler olmadı , 
kaçalar, Me ı ı c r 

b ki d ' I  • 
· · · d 1 - · ı . depeled iler andan ol yol ı e er ı er ta 
ı k ı s ı n  a ı ı t ı g-ı c · ' • • · ı  ' d d  1 k 1 l u rd ı lar Nagah kus na kam avazı a enu ut ı ,  
kuş u o ı nca · 

d k b . 
· · . . · d ' lcr "el ü ı' ol derbemle ugrayınca ye e sa ı 

Rfım çcrısı yurı ı . "' 
, • , . , • 

d · ı cr 'ı basları Kal iyon-i R u m ı  ve Yaytul-ı Ru mı ve Hora-ct ı er, ç • "  • • h ' f ı · 
san-i Rümi gcl ü p  dcrhcndi  geçdi lı.:r. Na�ah Nes

.
tor 

-�
a a e t:rı 

1 l · ı k '  n gc •·clc r . Nfıgah Mel i k  Dan ışmend-ı Gazı- rahme-gc c ı er ıı y • 1 .  l · · .. · " ·  

ıul lah aleyh i- meşe arasında çıka-gel d ı ,  sa� e ın  s o  gu ı zı 0a-

lııııd;ı sol el in s:ıg gürzi gah ı nda koyup na ra urdı .  

502 

Şöyle urdı na'ra'i ol nerre şir 

Sanasın gökler yıkıldı geçeli yer 

Hamle k ıld ı kal'ire ol din eri 

Getiirüp tekbir aı�aı· Peyga mberi 

Tig-i Zohkak'i sahır şimşek gibi 

Kı1flri dökerd i hazan renk gibi 

Bir yangadan dahı Artfıhi dilir 
Tig-1 hurran elde yürür hem çü şir 

Kafiri bölük bölük kırar döker 

Ugradugı saffı kopanıp söker 

Bir yaılga Melik Diin.işmeııd cenk eder 

Hfln-i ldlflrdcn yeri surh renk eder 

Hfut-l kılflrdeıı hava dutdı buhfir 

Şöyle akardı sanasuı cfıy-1 bar 

Şöyle cenk oldu orada ey azlz 

Kafirin başma kopdı riistelı"ız 

Çünkiın ol iki  server kafirleıi.in-g ortasına d" d'l  . . 1 k. k d ' l  f uş ı er, şoy e ı ın cen
. 

�� � .
er vas a gelmez, ol saat Nestor'a haber kıl dı-l ar geru donup hamle kıldı Andan Melik n- · d · 

. . . � . , ., 
· . anışmen çerı arasınd:ı Hoı asan -ı Rurnı ye erdı kılıç ile çald b . , . ı aşını yere bırak d ı ,  yme na ra urdı alem ditredi. Bu yaılga Artuhi dalıı ç�rı  .�r.tasında �estor ammusı Feytfıl-i Rfımi'ye uğradı, bir sungu ı l c  urdı kını arkasından ta gögsine çıkdı Ne t · · 

· - 1 · . . . .. • s or çerısı on 
.
bıng er o ık ı  kışıye uşd·iler, gıriv u gulgule kopardılar. Çerı gavagası ntlan , Mel ik Danişmend na'rasından Artlıhi 

ü n i n den ,  rnahfıfe iç inde Efromiya iş itdi dahı dedi ki : «Ev tli
rlga , eli.imi şeşüı1g, gerekdü r ki Artühi'ye yari kılanı ! .  dedi.  1-Eıd i m ler ve d fıyelcr bunı işidi.ip mahafe yöresine cem, oldılaı·. Efromiya atası Şah-ı Şattiıt dört yi.iz hizmetkar vermiş 
i d i ,  kamusı saz u seleb geymiş idi ,  hevdee Ü mal tavar yö
resinde tururlardı. Bir kaç haseki kullar Efromiya katında gclüp ey tdi lcr  ki m : « Artılhi'nung gün i  togdı, dahı fursat bul
d ı .  Nestor çerisinden çok er helak eyledi ,  biles-ince bir er 
dahı var :ı d ın ;ı Melik Danişmend derler, Art(ıhl anuılg öılgin
de Müsülınan ol mış , Cazülar dinine girmiş» . Andan Efromi
ya eytd i : «Çün .ol varm ış . Cazıllar dinine girmiş, ben anuılg 
d i n i nden bizfıram, andan dahı bizaram! Ben anı ol vakt se
verdi.im k i  ol bcnüm dini.imde idi ,  çünkim ol varmış Cazular 
dinine girmiş, bang:ı si lfıh vcıi.iılg çıkup ikisin dahı öldüre
yim!  » dedi.  Efromiya ol zamanda söyler idi kim yalınguz on 
bing eri hamle kılup kaçururdı. Derhal elini ayagını çözdiler, 
hfıs atlardan bir at getürdiler. Fil-hal Efrom iya saz ü seleb 
gevdi ,  aslan gibi sıçrayup ata bind'i, kılıç eline alup eyitdi 
k i .rn  : « Benem Efrom iya Şfıh-ı Şattat kızı Muhammed dini
nüng hem kırnagı , Mel ik'i.iılg ayagı topragı» deyüp münacat 
kıldı .  

Hudiivcndiim penahum piidlşıihum 

Kamu halkmlg İlahi vii ilah'um 

Ulu sultiinlaruılg sultam sensin 

Kamu dcm1andcniiıiğ deımanı sensin 

Günahkar kullanulgdan kalsa aciz 
Komazsın nıahrfııu ey lütf issi herglz 

Bu demlerde sahur kılmaz tahanınıül 

Saılga geldiim sanga kıldum tevekkül 
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Safiğga sıgınan ohnaz hiç maıınm;ı • 

Ne eyledim ki degllcliir saılga ma )um 

. d kılsang sen kılursın 
Her ış sen en ne 

Neyi neye gcregln sen bilürsln 

Buru dedi vü toldı gözleri yaş 

İşimi Hakk'a kodı ortaya baş 

f . b mu· ·na· ca" t ı  dedi dahı eytdi kim : «Ey Ç..  E romıya u ' un 
. . 'd k da kurtararsız? »  deyüp hamle kıldı 

k · f  !er can elum en an 
• h b ld a ır . 1 k · fıi 1 · ir ü zeber kıldı . Nestor a a er o ı 

· · le kını o a r en z · · d d"l N şoy . kdı Cazfılar d inine gırdı » ,  e ı er. es-
kim : « Efromıya çı . - d 

ki 
. 

ş·· 1 -
r'uri« aklı  başından gitd i , çerıye çagır ı . � .  " o"'! .e .��g 

to . .  " . .  k " .. ldüres·iz ' ,, dedi. Kafir çerısı bum ışıdup bır 
ol ıkı kışı ı m  0 · 

ld ı G.. �• 
M ı . k  o · nişmend üstine hamle kı ı ar. uneş zevaıe 

gezden e ı a • · d" N t - d · d. k. Meli k  Diin işmend Nestor a erış ı ,  es or çagır ı ermış ı ım . .  b . b" . d -· E J J a·n ne k i şisin ki bu çeny ı ır ırıne ur ung kını : " v pe ı ev , , . • . d · · k ı
·
d n-•?» ded i .  Mel ik  eytdi : « Benem Melık  Danışmen , bıçare ı U g · • d " · · · ·  J " 

nebire-i iil-i Resü l » dedi . Çün Nestor anı .ışıt .. ı sungu
b 

e
M
ıne 

aldı ,  Mel ik 'e hamle kıldı, Melik r�dd-:y�edı. Çun nev et e
lik 'e degdi laine bir süngü urdı, laın kafır kırk adım yer atıl

dı,  kaf i rler guluv kıldı .  Nestor'a at eri�dür�i l�r �açdı .  Anda
_
n 

Melik Danişmend ve Artühi ve Efromıya uçı bır gezden ka-
firlere hamle kıldılar. 
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Yine üçi bir gezin cfış eyledi 
Can u baş kaydın feramuş eyledi 
Din yolında canların terk eyleyüp 
Belde erlik kuşağın berk eyleyüp 
Saldılar kılıçlan şimşek gibi 
Sürdiler kafirler üzre merkebi 
Kimini kılıç ile kılup pare 
Bir komazlar tograyup leşin yere 
Kiminüng gürz ile farkın tagıdur 
Zire din düşmanlandur yagıdur 
Kimlnfüig siingü sinanı gövdesin 
Şöyle deler kalbur olmış sanasm 
Kimini ok ile kılurlar helak 

Klrnlsl korkudan etmiş zehre çAk 
Şöyle cenk oldı zemane lngledi 
Tabi avazından felekler gönıledi 
Kcsilüp başlar söküldi sineler 
Leşden ayak basamaz kim ineler 
Ol erenler serveri sultan-! din 
Ol Melik-i Danlşmend ü bergüzin 
Yara yara safları kalba varur 
Ol alemdarı alemle ahtarur 

Çünkim Mel ik Danişmend-i Gazi alemi alemdarı ahtardı. Kafirler perakende oldılar. Andan Melik Danişmend ve Artühi ve Efromiya döndiler. Sivas'dan yanga yürüdiler. Yolda g iderk en Artühl Efromiya'ya eydür : «Ey bi-vefii, nitekim bir ugurdan bizi terk eyledüng» dedi. Efromiya eytdi : uZinhfır! Banga bi-vefa deme kim ben sen.iniçün çok bela ve mihnet çekdüm, niçe zaman bendler içinde yatdum! » dedi. Melik Danişmend eytdi : «Ey Efromiya, nite oldı kim geldüı1g bizim 
i l e  yar oldung?» dedi . Efromiya eytdi : «Bir gün ben av a,-.. 
lardum ,  nag;ih Artühl'ya uğradum, clümde bir turunç var 
i d i , ol zamandan berü ışk gönglümde muhabbeti canumda kal
mışdur, andan soılgra Artühi atam katına gelüp beni istedi, 
atam, vermedi, benüm gönglümde gussa artdı ol gussa beni 
miibtela kıldı, ben dahı atamdan geçmişdüm. Bu gece düş 
gördüm : Nagah kendümi bir bağ içinde gördüm ki dünyada 
bir dahı anung gibi bağ gördügüm yokdur. Nagah ol bağ içinde bir köşk gördüm ol köşküılğ yöresinde dört ırmağ akardı 
biri süd, biri bal, biri su, biri şarab. Andan ol köşke nazar 
kılduın : Dört yüz derece gördiiın altundan güm işden dcgme 
pençercden üd anber kokusu çıkardı, dahı her dereceden bir 
nür zahir olurdı. Çürı ol kö�küng kapusına geldüm, anda i k i  
kiş i  tumrdı .  Arıdan ol köşke naı.ar etdüm, anda bir  taht gör
düm yakütclan ayakları ziimrüdden ferşi la'ldan divarları al
tundan . Ol t::ıht üstinde bir kişi gördüm oturur imamesi nür
dan ik i  bölük saçı iki yaı1ga asılu vüzinüng nürı ayung gü
nüılğ nürını h::ıcil ederdi. Şöyle gördüm» dedi, dahı bu medhi 
okudı. 
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·· er ol saray 
Yüzi nfırmdan ınunevv 

ümmet içün kılur ol hemişe ray 

d ·· şkin saçları Yatur ol omzın a mu 

Hacil eder ayı gün! kaşları 

Hulle geymiş tac urunmış başına 

Nfır toldunnış içine taşına 

Yiizi ol nurdan dahı aydın durur 

Bu aceb düşdür aceb ayın durur 

Nur saçılur yine ol nur üstine 

San ıccellidur anuılg nlıı· üstine 

ol mübarek lafzını çünkim açar 

Ey niçe rahmet ki durmayup saçar 

Der firiştelere ol kı'iıı-ı kerem 

Kim : «Hiizırsız işidüılgüz ne derem 

Kim biregü kapuya gelmiş bakar 

Aılga dengüz ne ise ahval-i kar» 

Çünkim ol serverden bu kelam işitdü� �zümi yer� �r
dum bulardan istianet diledüm. Andan ol fırıştelerden bır�n� 
sordum ki : « Bu ne yerdür ve ol taht üsnnde oturan ne kişı
dür?» dedi.im. Birisi ol köşkden taşra geldi benürn elüme ya
pışup alup içerü girdi, ol server banga eytdi .=. «Merha�a �y 
Efromiya! » dedi. Ben baş kodum, alkış eyledum dahı . «Sız 
kimlersiz?» dedüm. Cevab verüp eytdi kim : «Benem ol Sey· 
vid-i Sadat, şefi-i ehl-i arasat enbiyanung serveri mahluka
tung yegregi Muhammed -salla Allahu aleyhi ve se\lem-. Bu 
oturanlar Hasan, Hüseyn, Hamza, Abbas'dur».  K:ımusı R�
sul'ung yanında otururlardı. Andan Resul Hazretı -salla �-· 
lahu alevhi ve sel\em- banga eytdi. «Gel Müsülman ol kim 
bu cenn�te layık olasın» dedi. Dahı : « Allah Teala Artuhi san· 
ga helal kıldı , gerekdür kim sizüng sebebüngüzden R\ım açıla, 
Müsülmanlık ola. Çünkim erte seni gelin ileteler, giderken 
iki server anga karşu çıkalar anung biri Melik ve biri dahı 
Artuhi'dur gerekdür ki anlara yari kılup muavenet edesin, da
hı şol iki kişi kim kaputla turur biri Melik Danişmend ve biri 
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Artuhi'dun> ded i . Dahı banga kaşuk şerh t d. b d h . . . , , e ver ·I, en a ı alup ıçdum tamam İslam erkanı ve Kur'an' 1 azı· b .. .. , , . · m enum vu cudumda zahır oldı. Anung önginde Müsülman oldum h t-düm ki : •La ilahe illaallah Muhammed Resulullah.. 
oş ey 

Işk ile oldum Müsülman ey iman 
Tamudan kurtuldı bu canum tamam 
Seni ben canuma üş yar kılmışam 

Sıdkı bütün gey Müsülman olmışam 

Çün ki bu sözi işitdi Artuhi 

Şad olup sevindiler üçl dahı 

Efromiya barınak götürdl yine 

Söyledi tevhidi hoş girdi dine 

Sıdk ile gökçek l\füsülm.an oldı ol 

i'tikadı gayet anuılg oldı yol 

Öpdi elini ikisiniiılg dahı 

Şad olup sevindiler üçl dahı 

Çünkim ol üç server şad olup Harşana'dan Kaşan kapu
sına dek sürdiler, kal'a önginden geçüp ol ribata erdiler kim. 
Harkil Zahid anda olurdı. Artuhi atından inüp kapuyi urdı, 
Zfıhid gelip kapuyı açdı, serverler içerii girdi, Zahid gelüp ser
verler elini öpdi, başına kodı, andan tun-geldi, vardı içerüden 
taam getürdi ,  yediler, içdiler, ol gece anda kaldılar, zikre meş
gı'.ıl oldılar. 

Bu gece yatalum der diılgleyüben 

Biraz hem tanışalmn eğlenüben 

Huzur edelüm iiş igen yonılduk 

Evvelki kuwetiimüz gltdi kalduk 

Sözi uzatınayaluın bunda kalsun 

Sizi Hak lUtfiyle zinde !olsun 

Çalab yari kılursa ger ereviiz 

Sözüılg tatlusı yarındur görevüz 
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' ası çokdur 
Hlkayet gerçi az ına n 

li lafzı acukdur 
Sözi rftşen ve 1 .

.
. -g biz üşde vann 

Dedük bu mec ısun 

Acıiib dasıtanı dffigle yann • 

Dün ü gün Hak sizi kılsun selı'imet 

d • . yar ola size saadet Ki ayım 

Salavat Mustafa'nuiiğ riıhına ver 

Murada ereslz ytgit eger pir 

. . k ff L Geste De Melik Dı'inişmend, Tome II,  
' !rene Melı o • a . H "k " " ]  

Paris, 1 960) [Mel ik Danişmend Gazı ı ayesı 
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KEREM İLE ASLI HiKA YESİNİN HÜLASASI 

Evvel zaman içinde Şiraz şehrinde Süruri Şah adlı bir 
padişahla onun Yahud adında bir eğlencesi (musahip) vardı . 
ikisinin de çocukları olmadığından keder içinde idiler. Padi· 
şah, mal ve tahtını kime bırakacağı endişesi ile baş keşişi ile 
sohbet ederken, Keşiş Yahud : «İnsan her ne bilirse seyahat 
etmekle bilir» diyen bir arkadaşının sözünü hikaye ederek 
seyahat teklif eder. Ellerinde asa, sırtlarında hırka, başların
da taç, yola çıkarlar. Yolda, çocukları olursa birbirlerine ver
meyi kararlaştırırlar, giderken bir derviş zuhur eder. Ona dert
lerini açarlar. Derviş, cebinden çıkardığı bir elmayı ikiye bö
lerek kanlan ile birlikte yemeleri için verir; onlara elmadan 
olan çocukların birbirlerini seveceklerini ve birbirinden ayır· 
manın günah olduğunu söyler. Padişah, keşişin oğlu olursa 
Müslüman eder, kızıma alırım, der. Keşiş de İncil'e el basıp 
kızı vereceğini vadeder. Nihayet derviş kaybolur. O zaman 
Hızır'ı bulduk diye sevinip evlerine dönerler. Dokuz ay dokuz 
gün dokuz saat sonra Hatice Sultan'ın bir oğlu, keşiş kansının 
da bir kızı dünyaya geHr. Yedi giin yedi gece donanma ya· 
parlar. Oğlana Şah Gülşen, kıza Meryem adı verilir. Çocuklar 
büyümeye başla:-. 

Meryem'in anası «dis',ekici», amcası Manuk sihirbazdır. 
Bir gün kardeşine : «Bu kızın cemalini kimseye gösterme, çok 
belalara girersin» deyiTlce Yahud, yedi kat camdan bir oda yap
tırır ve kl7lnı orada yaşatmaya başlar; bir kadın ona gergef 
öğretir. 

Padişahın oğlu, Sofu adlı hocası ile 15 yaşına, kamil olun· 
caya kaclar okur. Bir gün çocukların uçur��ğu �vercinl:

.
ri 

görüµ hocasından güvercin ister, Sofu, ona guvercın alır. Gul-
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.. " ku !ar bir gün Yahud'un evi önündeki çı-
şen ın uçurdugu

l 
ş

k !arı indirmek için attığı taş, yedi kat 
konar Oğ anın uş 

k . nara · f. e dokunur. Meryem, taşı atanın ım 
delip kızın gerge ın 

b k k G·· ı camı
_ . .  " enmek maksadı i le pencereden a ar en u -

old�gunu ogr
ır Kızı gören Gülşen'in aklı başından gidip bay

şen le karşıla
.
ş 
zl · . . tığı zaman kırkların sofrasında dolu 

gın düşer; g
l
o erın� 

e
a
n
ç 

dervı·şın· kırklara, «bu benim oğlum. .  , .  · e e ma ver ıçtıgın� v 
d 1 in dediğini görür. Derviş, «artık Meryem 

dur, bırer o u ver » .. .. .. 1 d ld . · d G"lşen'�n ag"zı kopurur bayı ır. O sıra a yo an 
senındır» er. u · · d. k J b. karı Meryem'in memesını em ırme yo u 
geçen acuze ır , 

1 fud d dini. 
· G"I  " ıltır kendisini araımaya ge en so an er 
ıle u şen ı ay • . eli · b b . .  1 k · · saz �ster. Aynı şekılde der nı a asına açar. 

soy eme ıçın 
'd b' ı · ·  " k Keşiş çağrılır. Aslı'dan bir çevre, Kere� . 

en ı: e m�s yuz� 
· ı k alınır. kırk gün mühlet verılir. Keşış endişededır. nışan o ara r . . • " d d J Manuk : «İsa taifesinin Tacık e yar oldugunu uy un mu . » 

diyerek kardeşini. yükte hafif bahada ağır eşyasıyla kaçmaya 

teşvik eder. Evlerini sihirleyip kaçarlar. 

Kerem, peşlerine düşer. Eylan'da Keşiş Koca Çınar, As

lı'yı oğlu Cüce lvan'a almak ister. Han Abbas'a, o�una yar

dnn edi lmesi mektubu gelince Yahud,  Bek ( ?) şehrıne kaçar. 

Yolda, Resul dağının imamı,  Kerem'in kerametini anlamak 

için sağ bir adamı tabuta k oyup aşıkı namaza çağırır. Ke

rem, namaza durur. Ş::i·if İmam ve arkadaşları bundan isti

fade ederek dövmeye başlarlar; o sırada tabutun örtüsünü 
kaldırırlar, bir de ne görsünler, adam can vermiş . Hepsi mü

teess ir olarak ayağına kapanı rlar . Fakat Kerem, üzgündür, 
inkisar eder ve onların memleketleri harap olur. Yahud, Bek 
şehrinde Camgöz adlı ke�şin evindedir. Kerem şehre gelince 
kızı bulur. İmana gelmesini söyler. Kız, kabul etmez. Cam
göz'ün tavsiyesi üzerine Aslı'yı Kerem'e kavuşturmak vaadı 
ile eve alıp mütesellim sarhoş Osman Ağa'ya evlerine hır�ız 

girdi diye haber vermeye giderler . Kerem'le Aslı sevişirken 

gafet uykusuna dalarlar. Osman Ağa gelir. Camgöz'ün arzusu 

hilafına keşişle karısını zindana atar. Aslı, Manuk'un sihirle 

kendisini Kerem'den ayırabileceğini  söyler. Manuk, onlarla 
münasebeti olmadığın ı söyleyerek kurtulur. Kerem'i n  Müslü· 
ınan olmak şartı ile tekl i f  et t iği nikahı reddeden Aslı, «Beni 
seveceksen, böylecı:: sev» der. 

s ı o  

Süruri Şah'a müjdeci gider. Bir gece Manuk d lb'-. .  k ' d , ca ı e ı sesı gıyere zın anı açar ve kardeşi ile karısını kurta�r o . man Ağa ile Ker:m'i zi
.
ncire vurup kızı alır ve Tiflis'e k�ça�lar. Manuk: at

.
tıgı remılde Acem memleketinde kurtuluş olmadığı neticesme varır, hep birden Kars'a yollanırlar. Aslı 

bir koca karıya Tiflis'e gideceklerini söyler. ' 

Kar�'ta Emin Pa�a, Kerem Han'dan haber gelinceye ka
dar keşışlere, Yahud u manastıra yerleştirmelerini emreder. 
Kerem, Tiflis'c uğradığı zaman Adil Han'ın ııiyafeti vardır, 
bu ziyafette otuz altı şairle Bağdat'lı Berayet göze çarpar. 
Mi.işaare başlar. Kerem, hepsinin elinden sazlarını alır. Bera
yet,  Kerem'i  tanıyınca, elini öper, yiirük şairleri tahammül 
edemeyip, kaçarlar. Adil Han, Aslı giHiği için Kerem'e yar
dımda bulunamaz. 

Ş i raz'da matem tutulduğunu haber veren bir ulağa, Ke
rem babasına götürmesi için bir mektup verir, bir de be.kar 
ki ulak yok. O zaman Sofu ile birlikte Hızır'ı bulduk derler. 
Kerem'in gözyaşı dökülünce Murat suyu geçit olur ve iki 
dost Kars'a gelirler. Kars paşasına Aslı, ana ve babasını hap
setmemek şartı ile n ikaha razı olacağını söyler. Kerem, me
rasimin memleketinde olması isteğini gösterince, paşanın ha
zırladığı tahtıravanla yola çıkarlar. Manuk, tahtıravana bir 
maymun ·koyaT ve kızı kaçıl'ır. Böylece Van'a geçerler. Paşa 
üzülür, keşişin evini yakar. Biz gelelim Kerem'e; o, yolda Şi
razlı çoban Halil'den gittikleri yeri öğrenir. Halil'i, vaziyeti 
anlatması için babasına yollar. Süruri Şah, Kerem'in yüzü
ğünü getiren Halil'e, Acem işi kırk deve mal verir, oğluna gö
türmesi için de para. Çoban, bütün bu hediyeleri. haramilerin 
soyduğu Lahurlu bir bezirgana vererek Kerem'e ulaşır. Van' da 
saraydar Baıküb'ün yardımı i le «Çanlı Kilise»ye giren Kerem'i 
Aslı çevresinden tanıdıktan sonra Erzurum'da durmadan ve 
Kcmah'a uğramadan, Maraş üzerinden Kayseri'ye gelirler ve 
bab:ı�ı or::da patrik olur. 

Erzurum yolunda, cadı şerrinde olan 70 bin aslanın padi
şahı iç in namaz kılarken bir adam gelir. Namaz sonunda as
lanın uçtuğunu ve yanındakinden murat iste, dediğini duyar. 
Bir de bakar ki adam yok. Yolda bir kervancının yardımı ile 

borandan kurtulup hasta olarak Erzurum'a gel ir. Murat su-
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yunda dile gelen balıktan sevgilisinin Kayseri'ye gitbiğini öğ

renir. Maraş'ın Türkmen kızları aşığımm tanırlar. Kayseri'de 

Ahreti Baba adlı bir dervişten Rum manastırında olduklarını 

ve onu murada erdireceğini öğrenir. Tebdil olup manastıra 

girer. Okuduğu İncil duaları ( türküler) halkı memnun eder, 

kiliseye hizmetçi olur. 

Ertesi gün Aslı'ya, adının Zag ı Gurbeti olduğunu, Erzu

rum'lu Kerem Han'a hizmet ettiğini, ustasının Aslı Han ölün

ce kendini hançerlediğini ve onun türkülerini çağırdığını söy

ler. Kerem Aslı 'nın isteği üzerine söylemeye başlar. Bir koşma 

sonunda adını belli eder, manastırdan kovulur. Bu defa di

lenci kılığına girer. Bir ev önünde, on i k i  yaşlarında bir ço

cuk, beyhude yere o eve uğramamasını « İmam evinden aş, ölü 

gözünden yaş» atasözünü söyleyerek, orada keşişin oturdu

ğunu bilmeden söyler. Kerem, ah der ve yüzü gözü şişer. Ço

cuk, sebep olduğu felaketi tamir maksadıyla Aslı'nın anasına 

götürür. Aşığımız, başı sevgilisinin dizinde otuz iki dişini çek

t i rir. Ağzının kanını silerken çevres•inden tanınıp kovulur. O 

zaman, büyük bir ıztırap içinde ahir zaman peygamberi Mu· 
haınrned Mustafa i le  İncil, Tevrat, Zebur ve Kur'an hürmetine 

Tanrı 'nın, çektiği sevdanın dört bölüğünden birini Aslı'ya ve

rip Hak dinine döndürmesini ve kendisine yar etmesini dua 

eder. Dileği kabul olur. Kıza gaflet gelir, uyur. Aşk dolusu 
veri l ir, sonra Hak dinini kabul edip Kerem'le birleşir. Kerem, 
yedi yılda bendettiğ i  Aslı'nın odasına çıktığı zaman elini yü
züne süre:- sürmez otuz •ik i  dişi  tekrar gelir. İki  sevgili Ker
vankıran doğarken kaçmaya karar verirler. Keşiş, mütesellim 
Amet Bey'e para vermek suretiyle öldürtmek isterse de, ha
kim meselenin aslını öğrenmeden bir karar vermez. Kerem, 
Ahmet Bey'in ka·rdeşi Hasna Hanım'ın imtihanında Hak aşığı 
olduğunu i spat eder. 

Sofu'ya beğendiği kızlardan biri verilir. Hasna Hanım dü�nü hazırlar. Gerdek gecesi, keşişin Aslı'ya giydirdiği sihirli 
g�ml

.
ek  bir türlü çözülemez. O zaman Kerem'in ağzından ye· 

şıl bir a!ev çıkar. « Ben, bu alevle yansam da birşey olmam, 
sazım hıle tekrar bütün olur, bana su dökme » diye Aslı'ya 
t�nbih eder ve yanmaya başlar. Aslı, clayanamaz, bir dolu des
tı suyu başına döker, alev şiddetlenir. Kız ah <"der, k i mseye 
varmayacağına ahdedip Kerem'in ateşine atılarak o da ölür. 
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Kerem'in Aslı Peşinde Söylediği Türküler 
1 

AgaJar yari kaçırdun 
Beğler Han Aslı'nu gördün mü 
Bülbülü daldan uçurdwn 
Güller Han Aslı'nu gördün mii 

Aslı hurldir bilene 
Koynu cennettir girene 
Ceylana benzer ceylana 
Bağlar Aslı'nu gördün mü 

Obaları oymak oymak 
Olmaz imiş yare doymak 
Ağzı süt dudağı kaymak 
Ballar Han Aslı'mı gördün mü 

Zülfüdür hezar sad hezar 
Ne gi.izel tarayıp düzer 
Gurbet ile düşmüş gider 
Yollar Han Aslı'nu gördün mü 

Bu gün bizim evler göçer 
Ayagı bu yoldan geçer 
Çok güzel bu sudan içer 
Göller Han Aslı'ım gördün mü 

Kerem eydir canım gibi 
Atlas giyer hamın gibi 
Yar yitiirdüm canım gibi 
İller Han Aslı'mı gördün mü 

2 
Nlc'edeyiın Aslı senden 
Ben dönercm gönül dönmez 
Bir yavnya düştü gönül 
Ben dönerem gönül dönmez . : 
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Keklik gibi seldşlııdeıı 
Elvan elvan nakışından 
Bir harimi bakışından 
Ben dönerem gönül dönmez 

Kaş oynadırsa gözünden 
Beni isterse özünden 
Aslı bir kafir kızından 
Ben dönereın gönül dönmez 

Yoluna koymuşam canı 
Didemden akıtdm kanı 
Kerem sevdi Aslı Hin'ı 
Ben dönerem gönül dönmez 

3 

Ela gözlerine kurban olduğwn 
Hep senin derdinden yanar ağlaram 
Kime an edeyim garip hal1m1 
Ellerin yanında görür ağlanın. 

Benden kaçar sevdiğim gayriden kaçmaz 
Dahi pek küçüktür bendesin bilmez 
Yalvanram Mevla'ya dileğim geçmez 
Yüzümü yerlere sürer ağlaram 

Yine düştü ayrılık vücud şehrbıe 
Yürek mi dayanır dilber cevrine 

Sürülünce insan mahşer yerbıe 

Hakk'ın divinına dunu- ağlaram 

Kerem der bu firkat ile yanarsam 

Dükenir ömrümüz bir gün ölürsem 

Bu hasretle kıyamete kalursam 

Kefenim boynuma sarar ağlaram 
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Kerem'in Erzurum dağlarında · kışa tutuldu&.• zaman söylediği türkü "" 

4 

Bir han köşesinde kalmışım �sta 

Gözlerim kapıda kulağım sesde 

Kendim gurbet elde gönül sılada 

Gelme ecel gelme üç gün ara ver 

Al b enim sevdanu götür yıi.re ver 

Erzurum dağları duman dildedir 

Başım yastıkdadır gözüm yoldadır 

Aslı hayın yardır adam aldadır 

Gelme ecel gelme üç gün ara ver 

Al benim sevdıi.rnı götür yıi.re ver 

Erzurum dağlan kardır geçilmez 

Her adama gizli sırdır açılmaz 

Ayrılık şerbeti zehir içilmez 

Gelme ecel gelme üç gün ara ver 

Al benim sevdıi.rnı götür yare ver 

Felek sen mi kaldın bana gülecek · 

Akıtdıın gözyaşım kimler silecek 

Dediler Kerem'e Aslı'n gelecek 

Gelme ecel gelme iiç giin ara ver 

Al benim sevdamı götür yfo .. 0 ver 
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Kerem'le Aslı'nın Kayserl'de Karşılaşmalan 

5 

Aldı Aslı 

işte kırdım putum ile haçımı 

Yedi yılda duydum senin acını 
Şimdi nfış eyledim Hak din ilicını 

Aman Kerem beni rüsvay eyleme 

Aldı Kerem 

Yedi yıldır ne getürdün ha.şuna 
Genç yaşımda ağu katdın aşıma 

SaU oldum düştüm senin peşine 

Zalim seni nice rüsvay etmeyim 

Aldı Aslı 

Ne hiknıetdir ben murada ennedim 

Hiç ömrümde böyle sevda görmedim 

Kerem bana yar olduğun bilmedim 

Aman Kerem beni rüsvay eyleme 

Aldı Kerem 

Şimdi bildim Hak dinlerin ahdını 

Taktırmadım kır abırun rahtıDJ 
Terk ettirdin şah babanın tahtını 

Zalim seni nice rüsvay etmeyim 

Aldı Aslı 

Aman Kerem sana kullar olayım 

Çektiğin dertlere dennan bulayım 

G.:ıiir dört kitaba elim urayım 

Aman Kerem beni rüsvay eyleme 
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Aldı Kerem 

Beni destan ettin dilden dillere 
Susuz ceylıbı gibi attın göllere 
Ahır beni nnıhtaç ettin tllere 
Zdllm seni nice rüsvay etmeyim 

Aldı Aslı 

Allah içün olsun beni kınama 
Çünkl ol adfılar kondu hdııeme 
Gönül ister saram seni sineme 
Aman Kerem beni rüsvay eyleme 

Aldı Kerem 

Hasret olan hasret muradın alur 
Sanma ki bu ahım mahşere katur 
Benim çektiğimi bir Mevla bilür 
Zdllm seni nice rüsvay etmeyim 

Aldı Aslı 

Aman Kerem bu sözleri atalım 
Bal ik kaymağı bile katalım 
Senin ile gizli sohbet tutalım 
Aman Kerem beni rüsvay eyleme 

Aldı Kerem 

Bu aşk beni uryan edüp soymadan 
Kerem hışma gelüp cana kıymadan 
Kalk gidelim ol adular duymadan 
Aslı seni gayri rüsvay etmeyim 

Aldı Aslı 

Ağa Kerem paşa Kerem han Kerem 
Hasret Kerem öksüz Kerem kul Kerem 
Aslı sana kurban olsun can Kerem 
Aman Kerem beni rüsvay eyleme 
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SANSAR MUSTAFA HİKAYESİ 

1 .  Sultan Murad, musahibi Tıfll ile bir bayram gunu 

" tebdil ., Tophane seyrine gider, İk ikapıl ı'da gördüğü berber 

Ahmet'ten hoşlanır. Onun her traştan sonra aynaya bir altun 

bırakmak suretiyle devam eden çırak seyri, Ahmet'in ortadan 

kaybolmasıyla sona erer. 

2. Sansar lakabıyla anılan Mustafa, güzel Ahmet'i kaçır· 
mış ve Panayot'un meyhanesi üstündeki odasına kapamıştır. 

3. Vak'adan, oğlanın babası vasıtasıyla, haberdar olan 
padişah, çocuğu bulması için Tıfli'yc emir verir; Tıfli, zama
nın zabıta kuvvetleriyle beraber kadın erkek birçok kimseler'i 
harekete geçiı•ir. Bu sırada Dolnıabahçe'de, Ahrnet' in bir ka
dınla murat almasını temi n  eden Mustafa, kadının onları ele 
\'ermek için görevlendi ri ldiğini, Ahmet'ten hoşlanınca bu İŞ· 
len vazgeçtiğini öğren ir  öğrenmez boynunu vurup denize atar. 

4. Padişah, bu ik inci vakanın da Mustafa tarafından iş
lendiğini öğreniı", adamlarının yardımıyla M us lafa'nın dam
dan dama at lamak suretiyle kaçırmakta olduğu Ahmet'i ya
kalatır; asılmasını emreder. Lakin  Mustafa, cellada tuz ek
ınck hakkını hatırlatıp oğlanı ölümden kurtarır. 

5. Bir karakullukçu , amirlerini h iddeti bi l inen sultan 
önünde müşkül durumda bırakmamak 'İçin Ahmet'in yerine 
asılmaya razı olur. Padişah kolla geçip gidince henüz ölme· 
ıniş bulunan askeri kurtarıp zengin ederler. 

6. Mustafa, artık İstanbul'da kalamaz. Bir gece uyuyan 
ik i  Arnavutlu keser. Elbiselerini alır, Mısır'a . gitmek üzere 
tebdil ,  Ahmet'le bir kalyona binerler. Yolda, saldıran kafir-

5 1 8  

!eri kınp geçirirler. Nihayet lskend . 
, . 

Ahmet'in güzelliğine koşan müşter"l 
erıye y

.
e gelırler. Orada 

zengin olurlar. 
1 er sayesınde kahvecilikten 

. 
7. Aradan 5-6 yıl geçmiş, Ahmet sılasını özle . . 

resız İstanbul'a dönerler. Bir gu" n  Osk " d  d" .. . . mıştır. Ça-

d "h · ıl ' u ar onuşu halk ara-sın a şo retı yay an Mustafa Taşçılar'd k 1 
' 

. 
· h ' '-� ' a ya a anır. Padışaha macerasını ııuıye eder. Ases başının kızını k k il k Ahın • ·  

k k d . . ara u u çuya 

b. kı
et ın

l 
ız �r

b
�ş�nı Sansar'a verirler. Ahmet de haremde� ır z a ır. Bır ırı ardınca gerdeğe gir..:rler. 
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SANSAR MUSTAFA HiKAYESl'NiN HÜL..\SASI 

Hikayet olunur ki zaman·ı sabıkda Sult':11 Mur�d alcyhir

rahme ve'l-gufran hazretlerinin devlet-ı saadetlerınde Tıfli 
Efendi namında bir akıl musahibi var id i ve Sultan Murad 
Han Hazretleri her daim anınla işret iderdi ve tebdile çıkmak 
murad eyledikde bile giderdi. Yine günlerde bir gün Sultan 
Murad eytdi : Bak Tıfli Efendi deyüp ct:vap eyledikde Tıfli 

Efendi buyur hünkarım, dedi .  Sultan Murad eytdi : Bugün 
seyran günlerinin seyri neresidir dedikde Tıfli dahi. yer öpüp 
eytdi : Padişahım, bugün id-i şerifin ik inci güni olrnağ-ile Top
hane'nin seyri günidir deyince. hemen SuJtan Murad buyurdı 
ki ,  biz de tebdil olup o seyre gidelim deyüp bunlar filha.I 
tebdil oluo birer dane mevlevi l i basın giyüp ve adlann de
i!işdi.-üp S.ultan Murad eytdi : Benim adım Derviş Hasan ol
s u n ,  Tıfli, senin adın Derviş Hüseyin olsun deyüp ba'dehu 
bunlar saray kapusundan çıkup doğrı Bahçekapusı'na gelüp 
andan iki çifte bir kayığa binüp bir mikdar denizden ayrılup 
k;:n·ıkçılar eytdiler : Ey dervişleı·. kande gidersiz , dediler. Tıfli 
cı·ıd i  : Tophfıne'ye deyince bunlar köpek ( ? )  hamlesi ile el 
idüp Tophane iskelesine yanaşdılar. Bunlar kayık paraların 
viıiip taşre olup sağı-solı nezzareye alup seyre durdular. İşte 
halk ma'lfım bayramın ikinc i güni olmak ile alıcı ve gerek 
satıcı ve gerek yankesici ve gerek dayakçı, bunlardan maida 
Sultan Murad'ın gününde her şeve izin olmağile bu karar be
şik ve dolap ve at lı karaca kimi iner ve kim i biner ve zenne 
taifesi sürü sürü. bölük bölük gezerler ve zanparalar artla
rınca geziip pazar etmede. 

* 
Sultan Murad yine Tıfli'ye işaret eyledi.  Eytd i : Niçin ağ· 

lar, sual eyle, ded i . Tıfli tekrar eytdi : Behey baba Jlıtf eyle, 
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niçün ağlars ın , ağladığun bizi mahzun eylcd· d d"kd 1 . . 
· h d · . ı e ı e o ıhtı-yar cytdı : Be ey ervışler, ırndi bilürürn sizlerin el· d b" b • . .. 1. .  ın en ır i ş  gelmez ; an gon um ve sizlerin gönlü emin olsun d .. . • . 1 

1 
eyup 

cytdi . :  Be�ım. canım, sız er o �n .kal kup gitdiniz. Biz de oğ· 
)um ıle dukkanı kapayup �ve ,gıtdık. Ol gice zevk idüp ales
sabah erkenden kalkup dukkanın vakti geldi, var erkend 
aç dükkanı �e�p gön��rdim . Ol dahi nola deyüp kapud:� ıaşre olup dukkana gelurken o cihanda velvele salan Sansar 
Mustafa dirlikleri vücudı kalkacak deyince Sultan Murad ol 
ihtiyarın yüzine ben-ben bakup can kulağile dinlemeğe başla
dı. Tıfli Efendi'nin can başına sıçradı . Zira bilürdi ki bunda 
bir iş var. 1h tiyar eytdi : Ol Sansar Mustafa yolda oğlırna 
rast gelüp zor bazlısiyle oğlum alup bnde gitdigi ma'lfuıı 
değil deyüp hatm-i kelam eyledi . Heman ol dem Sultan Mu
rad ihtiyardan bu kelamı gfış eyledikde pür-gazap olup bütün 
kılları hareket idüp başından külahın bir kanş mikdarı yuka· 
n kal durup dönüp ol ihtiyara eytdi : Bak baba ,ne elem çe· 
kersin; bu dehrin kahramanı ve zamanının Sam-ı Neriman'ı 
olan SuJtan Murad gibi bir padişah ola da böyle işler ola 
taaccüb dedi. 

* 

Amma ne kadar ise bu ahval olunca şamata oldı. Bu sa· 
elayı Panayod işidüp kendüye eytdi : Sansar bu gice bir i� 
çıkarmışdır deyüp can atup yukarı çıkup kapuyı dakkeyledı. 
Sansar dahi kalkup kapıyı ki.işad eyledi. Panayod içeıi girüp 
ortalık kan revan , b ir avrat leşi meydanda yatır, aklı başın· 
dan gidüp dönüp Sansar'a eytdi : Aferin Mustafa, dostluk �lu_r 
i se böyle ol sun , dedi . Sansar cytdi : Ey Pan�y�d. Ke.thuda, 
bunda bir şey yokdur. Amma bu Panayod dedığı�ız. bır z��
!!İn kafir idi . Kapudağı'na bunun birkaç cenben ışler ıdı. 
Sansar evtdi : Bak Panayod, böyle durmakla olmaz, �ema.� · • d b" d 1 koyup o-emıye !!O· sen cariyeleri Yal ıkapusı n an ır san a � � 

• _.-

t ü r  oııbrı Kapudağı'na götürsünler deyup, Panayo� ��r ıye-
' • · · d d' A ma çun sa leri ahıp gemiye koyup KapudaGı na g�n er ı. . '.11 .. . bal� 

balı oldu, Sansar verinden durup kendın tebdıl ıdup bır .. 
tacı Jdı . Başına külah sırtına dolama aya�ına ça.�şır. ge�: 
güyfı otuz yıllık bir baltacı oldı . Ol dem og��nın. uze

nne 
i


pu.yı bend idüp ol aradan çıkup iskeleye gelup hır kayığa b -
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. . 1 d Unkapanı'na gelüp yanaşdı. Anda taşre olup 
nup o ara an . . . . d k d .. kk" 1 • ' gelu· · p  içeri aırup hır san u çının u anı 
duğru Saraç rnne ye "' .. 

_ 

. . · · . ı · · tdi · Sizin kethüdanızın dukkanı kangısı dır deonune ge up ey . 
k h " " d "  d .. k 

d"kd -, da dükkanı gösterüp andan Sansar et u anın u -

k�nı�ao geldi. Amma bu sandıkçılar ket�üdası. bir ehl-i �eyf 
d ·d · ·smı·ne Hacı Hasan derlerdı. Ehl-ı keyf oldıgun-

a am ·l ı ve ı .. dan ekserya kahve dükkanında otururdu. �u n  baltacı ağa 
elü kethüdayı sual eyledikte kalfaları eytdıler. Baltacı ağa 

g P • · d . E" l " . - l üstadımız şimdi kahve içmege g ı l  ı . ger azım ıse çagıra ım, 
didiler. Sansar dahi çağının deyüp dükkana i l işdi .  Oğlanın bi

ri varup üstadına eytdi : Sizi  saraydan gelme bir baltacı ağa 

ister dedikde kethüda dahi acele gelüp gördi. Baltacı dükka

nın köşesine oturmuş. Kethüda eytdi : Hoş geldiniz, safa gel

diniz; yukarı buyurun, bre oğlan,  tez ağaya çabuk kahve ge
tür deyüp oğlan varup getürd i .  Sansar kahveyi nuş iderken 

kethüda eytdi : Ey efendim, ne hizmet için geldiniz didikte 
Sansar Mustafa eytdi : Birkaç dane sandık is terler. Lakin bü
yük isterler dedikdc kethüda dah i kalkup Sansar'ın istediğin
den ziyade beş-on sandık endirdi. Sansar eytdi : Bundan J.a

hi var mıdır dedikde kethüda eytdi : Beli efendim, kırk-elli 
bdar vardır deyüp cevap idince Sansar eytdi : Canım ket

hüda, bunı ş imdi götürel im,  eğer beğenü lürse <_.elüp cümlesin 

aldırurum dedikde kethüda eytdi : Nola, pek mak ııl baltacı 
ağa dedikde Sansar c.vtdi : Bunda bir hamına] var ise gelüp 
götürsün ,  dedi. Kethüda şakirdine eytdi : Var oğlan, 'Kürt oğ
lunu tez çağır, gelsün dedi. Oğlan varup hammalı getü'iip 
hanıma! ipin sandığa bağlayup salla-sırt idüp baltacı ağa ket
hüdaya dualar seni ağa deyüp hammalı n  önüne düşüp doğru 
Unkapanı'na gelüp sandığı hammalın sırt ından indirtip bir ka
yığa koyup hammalın akçasın viri.ip kendi kayığın kıçına otü· 
rup kayıkçı eyıdi : Baltacı .ı\ğa. azimetin iz kande, dedi. San
�ar dahi Mumhane'ye deyince hemen bunı bir kürekde Mum
hfıne'yc götürüp yanaşup ka:yıkdan taşre çıku p  bir hamal ça
ğırup sanduğı sırtına virüp Panayod 'ın meyhanesine götür

di .  Anda hamalın arkasından indirüp hammala beş-on para 
viriip yolladı . 

Çi.in ahşam olup yine uslub-ı sabık üzere mecl isi müheyya 
idüp Ahmed ile işrete başladı. Badehu kalkup leşi iki pare 
idüp sandığın içine kodı. Heman yerinden durup sandığı sal· 
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ıa-sıı t idüp meyhanenin yalı kapısında k b. . 
nüp ik i  dfıne kürek takup çeke çeke s

n çı 
b
up ır sandala bı-

aray urnu muk b J · ne geld i . Heman yallah deyüp bir eliyle d � e esı-
. .. d . .  .. .. 1 san uğı deryaya bı rağup gıru onup oy e kürek cekd' k k 

-
d 1 · • 1 ım anca olur Filhal gelüp san a ı yerme bağlayup yalı kapus d . .. · -

d d y· h 
ın an gırup çıkup odasın a otur ı. ıne A med ile isrete oturd A . . . 

h 1 h .k · H '· d - 1 
· ı. mma cun sa-

ba o up ı met-ı u a o gice Sultan Murad b' .k
· .. · · · · d ı H 

ır va ıa aor-düği ruyayı unut u ar. ele verinde durup efk· · 1 d .. .. " .. 
Al d• ·  h -

· ar ı e uşunup 
dururken 1me ın a vali hatırına crelüp acaba· k' l  , ld . · ı · k · · k ' ı·· "' ne şe ı " ı 
devi.ip  Incı ı oş e ge up oturdı ve eline dürb·· ı f " · · · - - · d . • .. . un a up etra ı 
scyrı ( u )  temaş� ı erken a�ı gordı. Kızı ladalar semtinde der-
yada h ı r  şey ka�1 �at.ar, ka�

. 
çıkar. Aya bu ne ola deyüp ol 

dem hemaıı emır ıdup Tıflı yı çağırup ol da dürbüni eline 
alup nazar eyled i .  B i r  hal ile bilüp cevap veremedi. Heman 
Sul tan Murad emir. idüp tez bana m iço bostancıbaşıyı çağırın 
ded i .  Tez varup ıı:ıço bostancıbaşıyı çağırdılar ve gelüp yer 
öpüp ferman n�dır ,  buyur hünkarım, dedi, padişah eytdi : Tez var, sandal ıle Kızıladalar semtinde bir şey batup çıkar. 
Her ne ise b ir  haber alup tez gel dedikde miço ferman şev· keti� hünkarım ın  deyi.ip tez taşre gclüp sandal donadup, git
di. An-ı vahi d  içinde irişüp gördiler k i  bir büvük sandık kilit
l i .  Yanaşup  bum sandalın içine alup el idüp g�ldileı-. Yalı Köş
kü'ne çıkıp sanduğı bir  gürbüz hasekinin sırtına virüp hu
zür-ı padişaha geldiler. Sanduğı yere koyup yer öpdiler. Fer
m::ın olundı ki sanduğın kilidin açalar. Ol haseki urup kilidi 
açdı ve kapağın kaldurup içine nazar eyledikcle tez kapayup 
gi ıii çekildi. Miço bunun yüzinc bakup ne haber dedikde ha
seki sandığı işaret eyledi. Miço gelüp diledi k i  sanduğı aça. 
Ol da bu hali görüp tez kapadı. Sultan Murad bunı görüp 
n e  aldınız ve sandığı açup neye kaparsınız dedikde Miço Bos
tancıbaşı ver 1öpüp, padişahım, ahval şöyle dryüp nakl eylc
dikde padişah öyle gazaba geldi ki tabir olunmaz. Bu ne işdir, 
ben im zaman-ı saiıdetimde böyle şeyler ola deyüp ağzından 
burnundan alevler c;ıkmağa başladı. Bu hali karşusında olan 
Tıfli ve gerek si'ıirleri gördüklerinde cümlesi akıl dairesinden 

çıkup ayak üzere durmağa mecalleri kalmadı. Amma Sultan 

Murad'ın gazabından ne ideccğini bilmcyüp dönüp eytdi : Va
rın bana subaşı ile asesba�ıyı çağırın, dedi. Ol dem hasekinin 

biri cabgına binüp doğrı zindana gclüp ikisine birden eytdi : 
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Sizleri şevketlü hünkarımız ister didikde, anla� dahi eytdiler, 

h ola aya, aslı nedir dedikde haseki eytdı : Aslın sonra 

d��:rsın;z deyüp bunları alup bunlar ?a
.
hi �i l�i�leri dualeri 

okuyarak divan-ı padişahiye gel�p �-e�ını 
.
!'�

.
s ıdup d�rdılar. 

Sultan Murad bunların geldiklerın gorup donup gazap ıle bun

lara eytdi : Bire ey nabekarlar ben im zaman_-ı sa�de
_
t i�de olan 

işler nedir dedikde asesbaşı ve subaşı zemm pus ıdup eytdi

ler : Devletlü hünkarım elem üzere olmayasız, bu iş dahi San-

sar'ın işidir. 

* 

Amma bizim h.iki\yetimiz Sansar'a geldi . İ şte Sarı.,,.1r Mus

tafa Barmakkapu'dan firar idüp damdan dama gidüp çak Ba

l ı kpaı:an'ndan aşağı endi. Andan bir kayığa binüp do!;>n Pa

nayod'un meyhanesine geldi .  Dönüp eytdi  : Bre Panayod, bana 

şu resme esbi\b getür dedikde Panayod, efend i m  baş üstüne, 

dedi .  Amma içinden eytdi : Allah belanı virsin, sağlıg-ile gel

me diyerek varup ol ma'hud esbapları getürdi .  Sansar soyu

nup bir tepesi del i k  fes üzerine b i r  parça astar ve otuz yer

den yamalı bir aba ve ayağına bir çarık giydi . Libasın Pana

yod'a bırakup eytdi : Bunları sen sakla, inşallahü Teala ben 

tez gelürüm deyüp çıkup gitdi .  Amma Panayod bunun ardın
dan eytdi : İlahi Sansar gidişin olsun . gelişin olmasın deyüp 
beddua eyledi .  Velhasıl Sansar ol kıyafet i le kayığa binüp çar

dak önüne çıkup Zindankapusı'na geldi . Amma ol vakıt da 
Sultan Murad'ın bir cellad başısı var idi .  Adına Kara Ali der

lerdi .  Bir  cellad-ı bi aman i d i .  Murad eylesin, dört adamın 

boynun birden urmağa kadir idi .  Çün Sansar Mustafa Zindan
kapusı 'na geliin ol cellad-ı bi-aman olan Kara Ali hazır durur
dı ki Ahmerl ": ldikde salb ide. Çün Sansar Kara Ali'nin yanı
na geliip ey: . .ti : Allah içün olsun bana b i r  akçe ; ir  d eyüp yal
vardı. Kara Ali  dönüp eytdi : Allah v i rsin deyüp öte dolaşdı. 
S

_
ansar yine yanına varup akçe taleb eyledi.  Kara Ali  gördi 

gıtmez, hele bin bela i le koynundan bir akçe çıkarup virdi. 
Ammfı canı bile çıkup gide-yazdı. Anıma Kara Ali akçeyi virüp 
Sansar Mustafa akçeyi eline alurken Kara Ali'n i n  bir mertebe 
elini sıkdı kim p:ırma kları birbirine girüp Kara Al i 'nin aklı 
başından gidüp c a n ı  çıka-yazdı. Va kı-ı hal bu . Sansar Musta
fa'nın bir mertebe kuvveti var idi  ki çeki taşın serçe parmağ:ile 
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kaldırup gezdirirdi ve sillesin yi k 
mez idi. Ve hem şecilatde ve sal.Jı

e
�d

ç
\ 

vakıt aklı başına ge\
azim leşkere ursa münhezim iderd

� � �-
kadar idi ki kendüyi 

sıkdığı gibi Kara Ali bunun yu'' zı' ı.b 
e 

b
asıl Kara Ali'nin elini 

ne en- en b kd 1 
sıkduğından bir az hatınna Sansa M 

a ı. O mertebe 
ri kıyafet, meyhaneci şakirdine 

�
e 

ustafa geldi. Amma gay
ile bildi. Eytdi : Bre karındaşım S

nzer, baka baka hele güç 
d

. b k � • b 
ansar Mustafa s . .  

ne ır u ıyd.Let ,  en seni bilmeğe-yazdım . en mısın, 
! ık;  Iıeman Sansar bir ah-ı ser çekü e td" 

·
. 

Nedır bu perişan

Kara Ali hal malfım benim Ahmet'
� y ı · Aman karındaşım 

. . ' � asmağa götü . . 1 . 
ra senın elınden gelür deyüp ol k d . • 

ruyor ar. Zı-
. a ar nıyaz eyled" k' " b" . 

mümk ı n  değli. Kara Ali bıınun el"ınd k 
im ı ı ta ırı 

en urtu adı z· a b" 
yerde çok tuz ekmek yemişler idi . Amma hül a e 

· 
. ır ır 

yalvarmasından sufıl eyledi . Eytdi . Ka d 
Y yledı. Bunun 

1. d ! "  · . .  
b . . . 

· rın aşım Sansar senün 
e ın en gc ur nıçun ana rıca ıdersün d d' S . . 

" d  
• - b 'I" _ · ·  . . 

• e ı. ansar eytdı : Bı-
ra er ra na ı uı sun, benım halimi Allah 1 . .  f'" 

. 1 .. . . 
b il · 1 11 · , · • . . ut uyı e butun ls-

tan o u ı e e eşırsın. Lakın şımdi bun! ı· d . 
. .. . .  arın e ın en Ahmet'ı 

alma, sen de bılursun ki bir şey degıV "ld' L''- · 
da 

f 
ır. ""ın ara çok 

adam tele olur. Bir de Sultan Murad h - ti · b
" ·· 

,' " d 
-

1 . azı e erme uyuk 
dag-ı 

. 
�run o ur, saygım odur, dedı. Amma Kara Ali Sansar' 

dan zıyade korkar idi. Zira Sansar adamı buçuk! k k · 

b. 
k

" 
k 

v • •  , •• . . • 
u çe er gı

ı ope agzına vırıı . Donup cytdı : Birader bu yold b 
• v k 

a aşımı 
senın ugrına onım. Lakin ben bum asanın v 

. • . . ' e asmayınca 
olmaz. Zıra yerme benı asarlar. Amma ana bir sanat idüp üç 
dört saat geçince durur, olmaz. Eger gelüp halas idebilürsen 
idersin ;  benim sana dostluğum bu kadar olur, dedi. Sansar 
eytdi : Hoş, 

.
imdi birader hayr ola, inşallahü Teala öyle bir 

alayım k ı  dıllerde destan olup söylene deyüp Sansar Kara 
Ali'ye veda idüp yine çardaktan bir kayığa binüp Panayod'un 
meyhanesine varup libasın giymeğe gitdi . Kara Ali bu tarafda 
gezin meğe başladı. Ani gördi k i  öteden beri bir koca süri ge
lür k i  dillerde tabir  mürnkin değil. Asesbaşı ve Subaşı ve bu 

kadar taife ve bu kadar hasekiler derdimend Ahmed'i arala

rına almışlar, g:elürlcr. Dcrdimend Ahmed bunların aralarında 

meli! mahzun dünyadan kat'-ı ümmid eylemiş, ölüm havfın

dan yiizi k i reç kesilmiş, amma yine keııdün şaşırmayup dur

madan kelime-i şehadet ve salevat-ı şerife getirür. İşte bu 

hftl ile Ahmed'i mahal yerine götürdiler. Tez elden fakir Ah· 
med 'in asla gün görmemiş ol gülden nazik ve ayine-i billürdan 
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· · · · ·cu· d i naz en i n i n çıp lak kodı lar. Amma Ahmed'in nışan vıren vu - ' - .. .. . " d " "  d " . . 
gözlerinden kan revan idüp ve donup. vasıyet ı up �yt  ı . Ey 

ümmet-i Muhammed, siz lere Tanrı emanet olsun , �enım "._nam

dan ve a tamdan ve ağam dan he!Eı l l ı k  d i leyin d�yup �ery
_�

d v e  

figan ey ledi .  Amma yanında o la
_
n la r bunın _ feryadın ı�ı dup �ı

zaruri ağlaşdı la ı-. Hele Kara Alı  b ı l d ugı .� ı b ı �ı me d  ı_n boga

z ı na resen t a kup isa eyl e d i ler. S u başı taıfelerı resen ı n ucun 

çeküp asakodılar. Fa k i ı· Ahmed ise düşünde görse inanmaz

dı.  Lakin ahşam ezanı okunmışdır. Badehu bu kadar adamlar 

tüyin idüp Alımcd'i bekledi ler. Gayri herkes. evleri�e
. _

gitd
:
i ler. 

Asesbaşı naçfı ı· S ubaş ı i le b ir  bakkal duk kanına gırup rahat 

oldı lar. Zira gündüzden yorgu n i di ler . Bir  az taam yiyüp bir

biriyle nıüsahabct i d ü p  iderlcken sul tanım sözüm yok. Bu 

Sansar'ın yiği t l i ğ i n e  ı·e avağı çübük lüğine.  Hezar Sansar disen 

Sansar yervüzünde ne şek i l  bçarsa damdan on kat ziyade 

kaçar d irler. Be canı m k i mse görmed i .  Göğe mi çekildi,  yere 

mi geçel i , k i mse b i l mez; b Lı k ad a r  yaş yaşa d ı k ve ömür sürdük. 

HEı l i ıııizce _y iğ i t l i k eyled i k ,  b u n u n  gibi dünyada bir yiğit gör

nı:-:d i ı ı ı .  Bunda obn çabü k l ü k  nedi :· ; eğer Barnı a k k a p ı  olmaya 

i d i  oğb n  oğfo n ı  da h i  h:ı lfıs idüp k u rtarı r  i d i  deyi.ip bunlar bir 

müsahahctc d a l ı u p  rfı h a t :ı v:ırnı ı ş l a rd ı .  A nıma taşrada otuz -
k ı r k  bdar ad:ıııı k:ı l u p  onlar  da beride gelüp sohbet iderler

d i .  Ol dem S a n s a r  l i bas ı n değiş t ü rü p  ol  arada g:elüp bir dama 

çı kup b u n l a rı seyr i dcrd i .  Güı-d i f ılcııı-i aygard :ı n hal i .  Usul 

ile Ah med ' i n  o l d ığı  dama gcl ü p  b i r  d:ılıi aşağı nazar eyledi .  
Göreli herkes rfıhata  varm ı ş ,  heııı a n  f ı rsa t d ı r  deyüp damın ke
narına gclüp koynundan b i r  a teş reng inde Cezay i r  palası çı· 
karup heman b i ı· kez _\·fı-A l la h  dcviip A lı nıcd' in  sa l b olan re
sene bir pala üvle u rcl ı k i  kesüp A h med aşağı d üşürmeden 
kapup yukarı çck üp sal la-sırt i d i.ip damdan dama çı  kup gitdi .  
Kendisine eytd i : Ya Rabbi ş ü k ü r  deyüp damın bir  kolay ye
rinden aşağı inüp k::ıçup gitmede. Amma bekç i l e r  birbirleriy
le mi.is;J lıabet idi.ip bundan lı:ıberl e r i  yok i d i .  Bunlar zevkle
rinde ik�n bir pa t ı rdı oldı .  Bunlar nedir deyi.ip bakalım sın
d ılar. Gördü ler k i m  salb olan Ahnıed 'in yerinde yeller eser. 
Can başlarına s ıçrayup yerlerinden kalkup ne görd i ler. San· 
sar Ahmed'i a rk a s ı na alup öyle bir g i der k i  b i r  şey kıyas de
iiil .  Bunlar b i rden b i r şam a ta idü p  bre n e  d u rursunuz. San
sar gclüp oğl a n ı  (:a l ın ı ş .  i ş te g i d iyor d eviip bir lıfıv-lıüv C\"le-
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diler. Amma asesbaşı ile Hacı Subaşı b 
1 bakkal rlükkanınd t 

u şamatadan haberdar o up an aşre olup gördiler ki alem . 
güne olmış. Bunların dahi akıllan başla d 'd·· gayn 

· · ı b kk 1 b' · k 
rın an gı up sersem-

l tk ı e a a ın ırı antarın sopa yerine ka u b" · · · · kap t ·f ı · · ı 
P P ır meydan supuı ;;esın up aı e en ı e Sansar'ın ardına d" '  .. 

b 
b t t el ·· S • uşup re 

ur:ın
S
, re uy�'.nR e

b
y

b
up 

k
ansar ın ardına düşüp giderlerdi. Am-

ma ansar a a ı, erem senden deyüp A k , · k . • b ı · · yazma apusı na 
gel dıler ı necat u up gıdeler. Amma kazayı gör A • . . 

d' 
!er ki Sultan Murad dahi ·kola binüp bu kad h

. n
k
ı 

_
g

1 
or ı-

, ar ase ı er ve 
bu kadar asker Unkapanı ndan berü alay bag"lamış l" S 

' ki b d · c1. .  ge ur. an-
sar ı

k
n 

d
a ı 

k
aşın a�. �-

ı 
d
up ardına düşen asesbaşı ve subaşı, 

bu a ar as er ve onun e Sultan Murad ol dem ah id" · _ v · b'l  d" H 1 up nış 
leyecegın � m: ı. eman ıayr� tde kalup kendüsine eytdi : 
Oğlan şımdı eger yakayı ele vırursen gayri isbata hacet yok. 
Şimd i  tutup de!J'.a�a at

_
a�la:,. Heman ol arada her şeyi göze 

alup ayazmanın ıçıne goturup kendini Ahmed ile atup rahat 
oldılar. Anıma asesbaşının bir adamı ilerüye gelmiş idi. Ka
çan ileriye nazar eyledi. Ne göreli. Meş'aleler belürdi. Sultan 
Murad hazretlerini bilüp tez gerü dönüp geliip asesbaşıya ve 
Hacı Subaşıya haber virdi. Eytdi : Halen önümüzden Sultan 
Murad geliyor dedi. Asesbaşı ve subaşı bu haberden şaşup 
gayri bunlar feryad idüp fıh ( ü )  figana başladılar. Amma ases
başının taifesinin içinde bir karakullukçu var idi. Yarım al
manın yarusı Ahmed, yarusı bu karakullukçu idi. Bunların 
feryad( ü )  figanların görüp cytdi : Bak ağalar size bir cevap 

söyledim. Heman Ahmed'in yerine beni salb idin. Zira şimdi 

Sultan Murad gelüp Ahmed'i görmediği gibi cümlemizi kati 

ider. Eyüsi sizlerin yoluna ben canımı feda .:telim. Eğer ölür

sem beni hayır-duadan feramüş itmen de_yüp söyledi. Asesba· 

şı, subaşı eytdiler : Sul tan Murad gelince dur, sonra ben seni 

tez i n diririm dedi .  Ol dem karakullukçu kendini bunlara tes

lim eyledi .  Bunlar dahi buna bir  sanat idüp derdimend biçare 

karakullukçunun boğazına bir resen takup el üşüşdüıüp Ah

med'in yerine salb itdiler ve Sultan Murad'ın gelmesine m�n

tazır oldılar. Amma bu yanadan Sansar Mustafa Ahmed ıle 

ayazmanın içine giri.ip nihan oldılar idi .  Lakin Ahmed'in aklı 

başına bir az gelüp heman bir yol su içinde nefes alup çaba· 

!adı ve hem aksırdı. Ol mahal idi ki Sultan Murad ayazmanın 

önüne gelüp geçerken Ahmed öyle itdi ki ayazmanın içi ötüp 
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Sultan Murad 'ın atı ürkdi. Ol dem Su l tan Mmad eyt�i : Bre 

nedir bu, bakın deyince yanında olanlar eytdHer, padışfilıım, 
buna ayazına derler, h:i l i  deği ld i r. G:ıl ıba su ıçınde nesne var-

dır dedi ler. 

Sul ı:ın Murad atın sürüp Zindankapusu'na gelüp asesba

şı ve subaşı ıaifelerile selama dw·mışlar. Sul tan Murad bun

lara selam vi rüp Ahmed 'in yerine salb olan karakul l ukçuya 

bakub eyıdi : Hey derdimend Ahmed hey, her işde erbabı ile 

J..onuşınaduğundan bu belaya giriftar olup gazabıma rast gel

din. Bari bir hoşça gel deyüp el ctdi . Benden bu sana yadigar 

olsun Jeyüp süvar olclığı rahşın sağ yanından bir hışt çıKarup 

rahşı gerileyüp b ir  yol hamle i t d i kde asesbaşı ve subaşı bu 

hal i  görd iler. Ah idüp eytdikr : Fakir karakul lukçu işin ta

mam old ı . Derdimend ecel in meğer bu yüzden imiş .  Allah(ü )  

Tciila imandan ayı rrııa�·:ı, yiği t l iğ ine doymadın, anana, baba

na hasret gi t d in dcyi ip b ı ı n la ı· saç ve sakalların yolmağa baş

ladı lar. Amm:1 bunl:ı rı ıı y :ınıııda ahvii l·i bilenler dahi filı(ü) 

vaJı idi ip ağlaşup dufı_va ıııeşgul olup cfın ( i.i )  gönü lden öyle 

bi r du:'ı eylediler k i  tfı b i ri müm k in değil. Hak Celle ve ala 

hazret k ri bun ların duaları n bbu l idüp Sultan Murad'ın kal

bine i l h:.ı ın-ı R:ıbb>ı ı ı i  i rişüp Sul t :m Murad hışt çeki.ip rahşı 

gcrilc_vüp işte urdı derken heman yine dönüp eytdi : Hoş im

di, biçfırc AJı mcd 'i m  sana bu da yeter, bu l muşsun kıyafetini 

deyüp a t ı nı çcvirüp ç ı k u p  g i t d i .  Çün Sultan Murad hazretleri 

gi t düği gibi  asesbaşı ve su başı ve bu bdar taife secde-i şü

k ü rler idüp yüzlerin hake sürd i lcr . Tez derdimend karakul

l ukçuyi end i rü p  yüziııc sular seı-püp bu ıı ı kangı hamama gö

t ü rel im, b i r  az canı gdsi.in dcyüp Talı t a ka l 'a hama mına gö

l üıüp buna i l fıc cvkd i lcr ı·e a kl ın baş.ına getürdiler. Subaşı 

ve asesbaşı bunıın gözleri ııdL'll öpüp uğul ,  berhudar ol, sebeb-i 

h:ıya ı ı nıız o ldun deyüp buna vilfir şe:,.Jer bahş eylediler. Geda 
i ken ga n i  old ı .  Gayri bunların i� i  kalmayup ol aradan kalktıp 
herkes ınckfıııların:ı f!İt diler. 

* 

Amma b izim hi kfıyetiıniz Sansa r Mustafa'ya geldi . Ol za
man Sultan Murad gi td iği gibi  heıııan AJmıed ile Sansar su-
dan çıkup ol ;ırndan bunlar . . . . . . . . . . . .  geldiler. Unkapanı an-
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d:ın Tüfekçileriçi dahi Aşağı Cib' ı · • • ol gice cuma gicesi idi ve hem 
a ı.;e dogr_ı geldiler. Amma 

Cumapazan Küçük Mustafa 
p s� ah dahı yakın idi lrıesi 

_ 

aşa nın pa · 
d a ııe arnavut cuma pazarına şal . . 

zan aldığından iki 
g u ııdan Cibal ikapusı 'n dibine g

;: �eturmışler. Erken ol du

anda yatup ra!1ata varmışlar idi . � �nların uykuları gelüp 

bun ları görd i .  Kendüye eytdi : Oğl 
m� Sansar ol araya gelüp 

olmaz deyi.ip heman palasın çıkaru 
an�_şı

_
e bundan eyü fırsat 

Heman bunların esbabın soyup b" 
_P _ı

k
ısın _de başlarını kesdi. 

ırını endı v b · · · 
giyd i rdi . Andan bunların leşlerini der a 

e 
. .  _ın_nı Ahıned'e 

Gelüp kapunun dibinde Ahmed ı· l 
Y ya goturup bırakdı. 

e oturup · ·  
Kal'a kapuları açılup bunlar içerü "' . .  

d 
_çun sabah oldı. 

bir  köşede sepetlerin koyup fi lha! 5
.,ırup ogrı pazara gelüp 

petlerin usul ile bir köşeye bıragup 
at�p s�vdılar. Bunlar se

bir kayığa binüp doğn Tophane'ye g
�

lü
ara 

ı
:� ıskele�e gelüp 

ile Ahmed'in evine geldiler. Ahmed'in b 
� ç �lar. Bır takrı� 

fct lc görüp nedir oğul bu ahval de)·u· · p s 
a

d
as

s
ı unlan bu kıya-

or ı ansar ah · 1· ki 
eyledi .  B unlar hayran oldılar. Ahmed k · d 

va 1 na 
b b · ı  · ·  · · · ·  h ı · ıı ' arın aşı ve anası ve 

a ası ı e goruşup e a eşüp hayır du" ı · . "-'annı a up ol mahal 
S;.ınsar eytclı : Baba �mdeıı sonra bize bund d k 

. d 1 
. 

1 
. 

k 
a urma olmaz 

Bır a u e e gırerse necat yokdur Yine b b" · 
. . • · en ır zor yerde ele 

gırersem yıne halas olurum. Ahmed ele oire s ı • . 
" rse u tan Murad 

anı ol saat helak ıder. Gayri bize burası el vı· d · ·  b - rmez eyup un-
lar kapuda n  taşre çıkup kandesin Tophan' e 0·· ·· d ·· ld" . nu eyup ge ı-
ler. Sansar eytdı : Canım Ahmed sen bunda d · d ·· k d" . . . . . • • uı eyup en 1 
ç ıkup gıdup vamp kenduye lazım olacak silah ve harç! k l • 

· T h .  ' ld" 
1 a up 

yıne op ane ye ge ı. Kendi kendüye eytdi : Aya kanaı t _ 

· · d · ·  d k 
" ara 

ta gı�s�m eYl,1p �rur i en gördi. Tophane önünde bir kalyon 
var ıdı.  M ısır a  gıdecek bu kalyon cümle levazımın alup ha
zır-amade. 

* 
Amma günlerden bir gün Ahmed'in anası ve babası hatı

rına gel üp gözleri doldu ve ağlayarak Sansar'ın yanına gelüp 

e�1tdi : Efendim,  sultanım ağa sana bir ricam var. Eğer kabul 

olursa söyleyeyi m  deyi!lce Sansar eytdi : Söyle görelim, eğer 

münasip ise can baş üstüne dedi. Ahmet eytdi : Efendim, 

ağam, anam, babam aklıma geldi ve derunum ihrak olup tu

tuşdu ve dünyfı bana zindan oldu, deyüp yalvardı ve eğer bi-
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· · · ·  d ı·sen bu kadar vakit  geçdi .  Gayri bizi unutdular, 
z ı m  1çun er , . ı ı· b 
dedi. Sansar eytdi : Efendim Ahmed i m ,  .bız buraya ge.e ı eş 

1 ldı biıri bir on yı l  olsun, ded ı .  Ahmet eytdı : Yok 
a ı ı sene o , . v . .  .. 1 
.. ,-; elbet gi tmeliyüz deyüp elın ayagın opup ya var-

c�1nım aoam , k "  1 . 
dı Sansar bakdı, hasretl ik Ahmed'in canı n a  ar ey emış ve 

h;tırından çı kmayup pek eyü deyüp heman Sansar kahveyi 

füruhı idüp Ahmed'e cytdi : Bizlerin b�nda hazır ol�n eşyası 

ı•e gerek akçayı bir sanduka koyup bızler v�rup bır kalyon 

bakalım deyüp varup bir kalyon tutup yol levazıı:ı ı n  ve gerek 

kumanl'a göıiip kalyona götürdi. Bir  gün Ahmed ıle Mısır hal

kına v�diı idüp kalyona girdiler. B i r  mübarek saatda bunlar 

demi r alup Mısır'dan ç ı kup on birinci gün Sarayburnı'na ge· 

lüp toplarını a ı up Kurşunlu mahzen önünde dem ı r  bırakdılar. 

Sansar Ahmed ile b i r  kayığa binüp Tophiıne'ye çıkdılar. San

sar Ahmed'in anasına, babasına ve hemşi resine başka başka 

alLıp Ahmed 'i n hanesine geldi ler. Ahmed kapuyı dakk-ı bab ey

led i .  Yuka nıdan Ahıned'in val idesi k imdir  deyü sacla virdi.  

A hmed d:ıhi pek pek çalmağa başladı .  Vi\lidesi hayır ola de

vi.ip aşağ ı indi .  Kaçan kapuvı küşfıd i düp Ahmed'•i gördü, bi

t:fıre karı  : Hav oğlum deyüp bihü� old ı .  Tez bunun yi.izine 

. -;u serpüp ak l ı  başın::ı ge l üp hoş geldiniz ,  safa gel di niz deyüp 

bunları içeri a l d ı . Gözlerin pus idüp bunlar vukarı çıkup ba

bası d::ıhi bunları görüp Ah m ed babasın ın  elin ve ayağ ı n  büs 

t'vlcdi . Babası dahi gözle r i n  öpü p bağrına basdı. Zira Ahmed 

g i t d i ğ i  vak ı t  taze id i .  Şi md i t livfiııiı viğit  olup bıyıkları gelüp 

b ir  başka kesi m  o l m uş i d i .  O l dem ı·fı l idesi bunlara birer kat 
s·:rnıa�ur g iyd i rü p Sans:ır Ah med'in anası i l e  babası ile görü
şüp e l l e r i n i  öpd i .  Onlar da bu nlan n gözlerin bı'.ıs eyledi .  İşte 
bunlar ol  gicc and::ı riıhat olup çün s::ıbah oldı. Bunlar  yerle
rinden kal kup kcv i fleri tamam i düp andan kalkup kalyona 
gelnıekde : Kalyona dahi gelüp Emi nönü'ne vanaşup demirle, 
el i .  Bunlar gcl ü p  içinden m a l l a r ın  taşra çı karup ve çarşıya gö
t ürüp tez elden funıht idüp baki kalan eşyaların sandukları 
ile bir kayığa koyup getirüp Ahrned'in evine geldiler. Ah

med'in anasııı:ı, babas ına ı·e hemşires ine getürdiği şeylerden 
virüp gayri bunlar kendi zevklerinde oldılar. A m m a  günlerde 
bir gün dönüp Ahmed eytcli : Efendi m ,  ağam, kani çok za
mandır Üsküdar zevk ini  görmedi k .  Bugün mübarek cuma
d ır. Sen in i le  Üsküclar'a gidel i m ,  ded i .  Sansar : N'ola ,  pek 
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güzel cleyüp bir kalkup Tophiı 'd . 
d[i:"a gcl li p  Şemsi Paşa'ya çıkd�e e� 

.
bıı- kayığa binüp Uskü

J a ra duğrı gi tcli ler. Çün b ıg" arı n
ar. 

k
ı �cık buracık deyüp ba�-

. ' · zev ın id.. .k. . 6 
Bunlar zevkı tamam i clüp "er·ı ıe . d 

up ı ındı yaklaşdı " nne önü k · 
gele gele Balaban iskelesine geldile G.. � aya . oltası iderek 

mış ,  bir fırtına çıkmış ki piyad 
'.· 1 ordı

.
ler kı kıyamet kepe ış emenın ı hal k mavnalara binerler Bakdıl • 

yo 1 yok. Cümle · ar çare yok b mavnaya binmişler. Bunlar dalı· : u kadar hal k ı mavnaya b d· ı oldılar. Şemsi  Paşa'yı 0 gün geçüp İstanbo 
, ın ı er ve alarga 

halk kayık içinde gı'.ınagı'.ın müsahab b 
1 a doğru giderken 

cyt cl i  : Biraderler, size bir cevap sö !
et� aşladı. Heman biri 

yok. Lakin eğlenme lazım, su alemi: ;yım,  amma münasebeti 
tafa oğlanı dardan halas ;düp Cez· ��tam. olan Sansar Mus-

. . • 
- ayır e !!ıtmiş d'cl'kd b' . 

eytdı :  Yok bıracler Cezayir'e degvi l  H' el'.' , 
ı. ı e ırı 

d . y k · 1 
• ın ıstan a gıtm·ş B' · eyt ı : o sız er bilmiyorsunuz B "d d' . . ı · ırı 

· • ag a a gıtmış d d' B' · 
evt d ı  : Yo k  efendim, sizler hep yağnışsımz Hat· • e 1', ırı 
nıp anda bir  kahve tutup anda sakin olurı�11 d

ıy�. Mısır a va

ise zevk lazım, her birisi aunaau" n  so·· 1 
.� 

,
eyup bu halka 

" " z er soy erlere!· A • 
bunla :· ın icle!"inde n  bir ihti;·ar p"ır u·· r· ı. mma 

· uşen zamir var 'd· E d i
_

: A�:
.
ıar, ş.ol Y.iği di  gönnek bana müyesser olmadı. �e� . ;�: 

baz yıgıt  ı m ı ş. Öyle derler ki  bu lstanbol'd . . 1 11' .. ş 
• . 

.
. 

v · . kel d 1 . . a oy e e ı tuvana 
ı ıın t  yo ur er er. Allah oyle yig" itleri ek · k  1 ·· 
d 

v .k. sı ev emesun ve 
oguran ana ı ışer doğursun Ol zaman S it 

-
M d 

1 1 . . . · u an ura Han 
rn zret erıne duşen bu idi ki ele getirdı'g" ·  ı · · . . . .  ı zaman o yığıt her 
şeyden ben ve tevbe vırup çiragv i tse i clı' z· . .. 1 · �· 

. . .  . . _ 
· ıra oy e yı5ıt ele 

gırmez ve oyle yıgıde kıymak layık değildir. Allah Teala hata-
dan saklaya deyüp dua eyledi ve eytdi · Şu ·0 ·d· d.. • 

·· · ı b . · yıgı ı unya 
go�ıy e 

. 
ı�· �ol göreydi m ,  didi .  Amma Sansar ·ile Ahmed Mı 

sır l ı  kı_:·at.�t.'.nde .i d i ler ve hem bunları bilmezlerdi. Ol ihtiyar 
bu cevabı soyledıkde Ahmed ile Sansar dünyalar kadar mes
n.ır ?l u? ferah. oldılar: Dör;üp Ahmed Sansar'ın kulağına eytdi : 
S�nı �os:e.:·ey

1
ı� dedıkde Sansar .eyt�i :  Sakın söyleme, zira 

bızlerı halı  ( . ıalen )  ararlar, belkı bır kazaya uğrarız, dedi. 
Ahmed eytdi : Söyleyin canım ağam, artık bizleri unutdılar. 
Sansar gördi olmaz, hai<lsına çare yok, Ahmed'e izin virdi 
amma, olacak ·,rar ,  çare yvk. Heman Ahmed dönüp ol ·ihtiyara 
eytdi : B a k  baba, sard Sansar Mustafa dedikleri yiğidi gös
tereyim dedikte ol ıhtiyar eytıli : Llıtf eyle şahbazım,  inayet 
eyle, göster deyüp yalvardı. Ahmed, işte haliya cihanda namı 
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S Sar Mustafa dedikleri bu yiğitdir ve d ı söylenen an astan o up 
. en-im didikde ol ihtiyar heman kalkup San-Ahı_ned dedıklen
.
b 

d. M . allah y iğidim, medh itdikleri kadar sar ın alnından °P ı . �ş 
d h: bunun el in öpdüg" inde 

d .. d · eyledı. Sansar a ı varmış eyup 
h

u
l
a
k " ı  korkusundan kendini denize atdı. kayıkda olan a ın ço

.
g · 

Amma gel-indi gör seyranı .  

- Sul M rad Tıfli i le tebdil Üsküdar'a gitmişler Meger tan u • 
d b k . . d . t lup ve olacak var. Onlar a u ayığın ıdı ve enız ser o 

'd b ·b • 

. . d ·d · ı  Kaçan Sultan Murad Ahmed en u ceva ı guş ıçın e ı 1 er. 
Jb · d . d . k didikd Tıfı· . . T fı·· . · ret ı·düp . Biz bum sa ıt ır ı · e ı ıdınce ı ı ye ışa · 

· ul dahi şimdi kayıkdan çıkarlar deyü ·işaret _eyledı.
_ 
� 

. . �� Mu-
rad dahi mukayyed olmayup bunlar geli.ıp Emınonu ne ya-

d l S it Murad Tıfli'ye işaret idüp var çardağa haber n aş ı ar . u an 
• T fli . ı d d. B nJann ardınca gelmeğe başladı. Amma ı tez ı:.y e e ı. u 

d . 1. 1 dak Çorbacısına haber i düp 70-80 ane e ı sopa ı varup çar . • 

yeniçeri alup Taşçılar içinde bır yere saklandılar. Amma sa:ı-
·ı Ahmed dahi bunların beraberine geldikde bunlar bır-sar ı e 

1 k d( '" ) den pusudan çıkup davrandırmayup bun a_rı tu��p ay 
.. 

u 
bend eylediler. Bunlar neye uğradıklarını bılmeyup kend�l�r
den ümidi kat eylediler. Amma Sultan Murad bunların asan 
ele girdiğini görüp şükr-i  Yezdan eyledi v� Tıfli'ye eyt�i :  Söy
len ardımca alup saraya götürsünler deyup saraya azımet ey
led i ler. Çünki padi şah adalet köşküne gelüp oturdı. Tıfli i�e
ri g i rüp zemini pus idüp devletlü padişahım, i

.
şte San�ar ıle 

Ahmcd'i getürd iler dedikde Sultan Murad emır eyledı, bun
l arı  karşusına getürd iler. Bunlar yer öpiip padişahın eyyam-ı 
devletine dua eylediler. Padişah baş kaldırup : Ey Sansar, ni
c:c görürsün kendini ,  şimdi seni ne hakaretle öldüreyim, dedi. 
Sansar Mustafa eytdi : Aman padişahım , deyüp gözlerinden 
kan akdı . Sultan Murad eytdi : Ey Sansar, ben Ahmed'i salb 
i tdirmiş iken nice gelüp halas eyledin, bana bildir <leyine� 
tekrar Sansar zemini pus idüp eytd i : Padişahım bu garip hi
kayetdir, eğer gazaba gelmezseniz hünkarıma nakl ideyim, de
di. Sultan Murad eytdi : Ey Sansar'ım cedd im ruhiçün doğn 
söylersen seni azfıd idüp ber-murad iderüm deyüp emir eyle
di. Bunların ikisinin dahi bendlerin aldırdı. Bunlar boş kal
dı lar. Ol dem Sansar tekrar zemini pus idüp huzur-ı padişahi
cle başından geçen ahvali bir bir nakl itmeğe başladı ve cel
l fıd Kara Ali'ye varup yalvardığın ve reseni kesüp alup gider-
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ken şevketlü hünkarım karşıma gelüp Ahmed il · · ·  Ah d" ki  b e ayazmaya gırup ve
. . mı:_ 

ın a ı aşına gelüp ahn ürkdüğüni Miada geçen mınval uzere başlarına her ne geldi taf ·ı ul d• b' b' h'k• 1 
se sı en S tan Mura a ır ır ı ayet ey eyüp hamuş aldı Ol d Su! d d . . y Ahın d" . · em tan Mura eyt . ı . a e � nıce halas idüp yerine kimi salb itdiler dedıkde tekrar Sansar zemini pus idüp td' . p di b k 1 b.1 ey ı .  a şa-hım,  anı en u un ı mez ve lakin anı asesbaşınd H 'd • 1  . d. d .. h 

an ve acı subaşı an sua ı ın eyup amı'.ı.ş oldı. Sultan M d b . 1  .d . 
b ura su a-şından sua ı ınce ases aşı ve Hacı Subaşı zemin pu 'd" karakullukçu ahvalini haber virdiler. Sultan Murad e�i� �� Jetli . Karakullukçu bunda getürün dedikde derhal sopalı b

� 
adam göndertip karakullukçuyı getirdiler. Kaçan Sultan M� rad kaarkullukçunun yüzine bakdı. Güya yanın almanın yarısı Ahmed, yarısı bu. Bu hali gördükte sübhanallah deyüp mesrur oldı . Dönüp Sansar'a eytdi : Ol serencamdan Firar idüp kande gitdin, dedi. Sansar zemini pus idüp başlarına gelen ahvali ve enginde tulunba halini ve Malta kıyılarına düşüp 
r<alyon aldıklarını ve delüp batırdıklarını bir bir haber virdi. 
Sultan Murad ferah olup gayet şad oldı ve dönüp Tıfli'ye 
eytdi : Bunu bir hoşça dinle, bunu bir sergüzeşt eyle, senden 
isterim deyüp azim tenbih eyledi. Andan yine Sansar'a eytdi : 
Başınıza dahi neler geldi dedi. İşte Sansar, başından her ne 
geçdi ise m in-evvel ila-ahır bütün Sultan Murad hazretlerine 
nakl eyledi. Andan Sultan Murad emir eyledi. Karakullukçı· 
nın sakal başların yapdılar. Vergiden yevmiye yüz seksen ak
ça ülufe virüp ve saray-ı hümayfından et ve etmek (ekmek) 
her ne lazım ise cümlesin tayin idüp andan asesbaşının bir 
cemile kızı var idi. Sultan Murad anı karakullukçıya nikah 
itdirdi. Andan Sansar'ın dahi sakalın salıvirdirüp anı da böy
le çirağ idüp ve her şeye tevbe virdi. Andan Ahmed'in bir 
hemşiresi var idi. Anı da Sansar'a nikah itdirdi. Andan Ah
med'i Sansar ile salıvirdirüp ana bunlardan ziyade in'amlar 
ihsan idüp ve harem-i Hümayundan bir melek-sima, kamer -
peyker, gülruh bir kız oğlan cariye çirağ idüp Ah�ed'e �d-i 
nikah eyledi . Ama davetde olanlar Sultan Murad ın bu ışıne 
cümle tahsin ve aferin eylediler. İşte bunun içün dahi birbiri 
ardınca cuma !!"icesi gerdek idüp bunları ber-murad eyledi . 
Nice zaman ze:k u safa ile ömür sürdiler deyü nakl iderler. 

(Sansar Mustafa Hlkayesl'nden) 
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HiKAYE-İ CEZAYİR DAYILARINDAN ALİ DAYI 

Şöyle rivayet ederler ki, zaman-ı kadimde Ak_den_iz .. yalıla
rından Cezayir Vilayetinde bir namdar dayı vefat ıdup, on 

dört yaşında bir mahbup oglu kaldı. Adına Al i  Dayı dirler idi. 

Bu Ali Day ı, bir gün kend.L akranı bir kaç oğlancıklar ile bir 

küçük kadırgaya binüp, deryayı seyra n  iderken hemen bir ak 
sakal l ı  pir yanına gelüp eydür : Ali Dayı oğlum senin baban 
bir namda: gazi .idi, sen dahi bir gemi peyda eyle, bir kaç 

namdar dayılar ile derya seferi eyle. Hak Teala Hazretleri 

işini rast getürüp, dine çok mal gire ve gazi olasın, deyü dua 

eyledi, aniden gaip oldu. Hemen Ali Dayı evine gelüp valide

sine eydür : « Benim babamın hiç malı yok mud�r?» Valide

si cydür : « Oğlum, baban malı çok, istediğin gibi al, hare eyle» 
deyüp mahzenlerinin miftahların eline teslim eyled i . Ali Dayı 
dahi, mahzen açup, mal çıkarup, odasını döşeyüp güğümler 
ile kahve kaynadup , bir cedid yüğrü k  çektiri yaptırmağa mü
başeret eyledi.  Tt:llallar nida itler ki : «Al i  Dayı derya seferi
ne çıkacak, gelenden geçenden isteyenler dayı var ise gelsün, 
yazulsun» deyü. Yazıimağa gelin, Ali Dayı odasına geldiler. 
Ali Dayı ider ki : « Ben k ırk ) İğit isterim ve lakin kırkı dahi 
Firenk lisanı bile, eğer bilmezseniz yazmam» dedikde; Firenk 
lisanı bilenleri yazdı ,  b i lmeyenleri geril gitti .  Yazılanlar, fe. 
kğe kelek diıneyen lcr i , tüvana yiğitler idi. Kırk tane yiğit bu 
ıaı-afta Ali Dayı her birine birer kat dayı libası ve birer kat 
firenk libası getirtip, kurbanlar kesildi.  Ali Dayı validesine ve 
cümle yaraiılarına vedalaşup, bir vakti mübarekte yaptırdığı 
çektiriye girüp, yelken açup deryaya azın eylediler. Gemidir 
eyyamın bulup bir nice zaman gezdiler; ellerine bir nesne gir
medi . Ali Dayı eydür : «'Benim babam bir bar valideme söy
ler imiş ki, her n :rede bulunmazsa ve illa Ceneviz boğazında 
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bulunur der imiş. Gelin biz . de oraya · d \' . .  
cümle dayılar dahi « semi'na» deyu"p 

gı
l 

e ım. deyu emredüp, 
. .  . . 1 C . ' o tarafa döndüle B' kaç gun gıttı er. enevız boğazına ld'l . r. ır-

. · b " · · d k' 
ge ı er. B1r Freng'ıst aemısı ogazın ıçın e se ız vi;� m'kda an 

0 
d 

' - ı rı cenkçi 1 ·1 bir limanda emir bırakup otumıuş. KaRr!er 
event � e 

dükte heman seren direğine bir oğlan ç k 
b bunları gor

haber verdi : «Boğazda bir ı küçük kay:k 
a�p

. a
d

�tılar. Oğlan 
K"f'  1 d" 

gorun u, bu tarafa gel iyor» . a ır er ey ur : «Acep nasıl k k ı b · k 1 b Ik' b 
ayı 0 a, uraya kü-çiık kayı ge mez, e ı alık avcısı ola» deyu" b' . . 

1 h b. . h P ırısı mukay-
yet o mayup ,  er ırı sar oş şürb"i hamr idüp k d' aı . 
de oldular. ' en ı emın-

Bu tarafta Ali Dayı dahi kafir gemisini görü «Y" nl . . . l ' k  b .. 
l 

P are er gö�eyım
F . 

sızı
k
, c

l
:

b
ı " 1 u gu� o .u:.» de�üp hemen Ali Dayı cüm'. 

Jcsıne ıren ı as arın gıydırup , Fırenk uslubuna ,,. .. F' 
k 

.. l " b l d 1 
gırup, ı-

ren çe �oy eşmege aş a ı ar., C_ümlesine tenbih etti : «Ey da-yı lar, yarenler, -kaçan çektıremız kalyona yanaştıkta be i . 
!erine girüp biraz eğlenürüm, siz hazır, amade ve p�lala�ın;z 
yanınızda muntazır durun; kaçan ben ayağımı bir kere kal
yonun tahtası�a . urduğum gibi, cümleniz dal pala olur kalyon 

. içinde olan kafırlere koyulun, Hak Teala nusret verüp in
şallah fethederiz» deyüp anlar dahi : « Semi'na cümlemiz se
nin fermanındayüz» dirler. Andan Ali Dayı sandala girüp, ba· 
! ık  avlar gibi oldu. Biraz gidüp kalyona yakın geldiler. Kal
yon da olan kafirler gördüler. Bu gelen kayık Firenk kayığı 
imiş, kalyon içinde olan kafirlerin uslubunda haber sual ider
ler. Ali dayı dahi : « Biz balık avına çıktık» der. Kafirler habeı 
aldık t;:!, bunlara riayet idüp Ali Dayı'yı kalyona aldılar. Ye

meğe ve içmcğe başladılar. Hemen Ali Dayı, bunlara şarabı 
doluca doluca sundu. Cümlesi sarhoş olup her halden biha
ber oldular. Ali Dayı gördü ki,  bu fırsati ganimet; bir kerrc 

ayagın kaldırup urdu; ol saat kırk tane yiğit bir uğurdan kal
yona dökülüp ht:men Ali Dayı dal pala olup kendi, kapudan 
olan reisi helak eyledi. «Bre urun ne durursunuz?» deyüp her 
biri aslan gibi kafire kılıç yürüttüler. Kafirler «bu ne» diyin· 

cc tarümar olup, bir saat içinde sekiz yüz kafir, cümle kılıç

tan geçürdiler , leşlerin deryaya attılar. Badehu , kalyon an

barlarına girdiler, aradılar. Arar iken Ali Dayı kamaraya gir
d i .  Altın ve gümüş kandiller yanar, kırk bir dane on dörder 
vaşında Firenkler, her biri ra'na giizel oğlanlar, cümleden ala 
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birisi sedirde, yastıklar arasında otuıur. Hemen Ali Dayı gör. 
düğü gibi, ol sedirde olan gulamı kendi aluP. : «Aman

_ �elin 
şahbazlar, 1şte her birinize birer gulam» deyuP. kırk dılaver
ler gemiye girüp her biri birerin aldılar. Öbur kamaral�a 
girdiler gördüler ki, altın ile gümüş kanşık yığılmı� .�e nıce 
tuhfe ve eşyalar buldular. Cümlesin kalyondan devşıru� ken
di çektirilePine aldılar. Her biri şad'ü hurrem olup, gulfunları 
yanlarına alup, yelken açup yola revan oldular . . �ir nice gün 
zevk ü safa ile gittiler. Günlerden bir gün Cezayır e yakın gel
diler. Cezayir dayıları, deryada bir çektir�. gö�p : «Ace

.p na
sıl gemi ola» deyü, her biPi palasın ve tüf�ngın alup ısk�I� 
başına geldiler. Yakın gelicek gördüler, 

-
�ı .. 

Dayı,
_ 

her hırı, 
«Hoş geldiniz safa geldiniz Ali iDa�ı� deyu, cum!esı azim se
vindiler, valides•ine müjde ittiler kı, «Oğlun geJdı ». 

Bu tarafta Ali Dayı, çektiresin kendi kayıkhanesine ya
naştı. Çıkup cümle dayılar ile buluştu. Oradan validesi ile ko
nuştu. Validesi dertment de yeniden ihya oldu. Kırk dane da
yılar dahi her biri kullan ile yerli yerine gittiler. Ol cümle 
akrabalar buluşup, azim şadü'handan oldular. Yorgunlukları 
geçüp birkaç günden sonra, bunlar hep Ali Dayı odasın çıkup, 
ol ganimet malı ortaya yığdılar. Kırk dane dayılar her biri, 
al tın ile gümüş karışık birer çuval hisse aldılar. Bakisin, Ali 
Dayı mahzenine koydu. Ol dayılardan biri eydür : « Yarenler, 
yarın filan meyhanede ziyafet var. Cümlenizin oraya teşrifi. 
nizi rica ederim ». Ali Dayı ve cümle yaranlar ( Sem'ina) de
yüp gittiler. İrtesi ziyafete vardılar. Ziyafethanede yediler, 
içtiler. Akşam oldu, herkes kendi hanelerine geldiler. Çün sa
bah oldu, yine bir ziyafethaneye dahi gittiler, yediler, içtiler. 
Elkıssa, bu tarz üzere ve sair yaranlar dahi davette bile olup, 
kırk gün, bu kırk yaranlar zevk ü safa 'ittiler. Ortadan gam 
ve kasaveti giderdiler. Bir gün Ali Dayı yine ziyafete gitmiş 
idi .  Gulamını evde bırakmış. Gulam bir odanın birine girüp, 
başını çözüp saçını dağıttı. Ali Dayı'nın validesi, üzerine gi
rüp gördü. «Nedir bu saç, senin keyfiyetin nedir?», Kız ey
dür : «Ben Cineviz kıralının kızı idim. Ol kırk oğlanlar be
nim cariyelerimdir. Bir gün babamdan izin alup, sekiz yüz 
mikdan cenkçi ve kapdan ile bir kalyon donatup� şikara der
ya yüzüne çıkmıştım. Senin oğlun gelüp kapdanımı ve sekiz 
yüz levendimi helak idüp, mal-i ganimet ile bizi saydeyledi». 
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Hemen validesi sevünüp, kızı soyup diba! .b . . 1 . . d" .. • ar ve zı ftlar ve ba-şına ıncı ı serpuş gıy ırup'.. sedire geçirtip oturttu. Oğlunun gelmesıne mu
1
n
k
tazır

b
ol

1
du, çunkü ahşam karip oldukta Ali Dayı kalku_p'. ça . �ı u anı h'.lı1�sine geldi. Sarhoş olduğundan, dog" ru valıdesının odasına gırdı. Gördi ki sedird b. ·· 1 k . • e ır guze ız dib

.
aya, zıbalara g�r�olm�ş, �turu'. .Ali Dayı eydür : •Behey valıde, .�

en �u�u nıçun boyle ıdersın, komşu kızlarını getirtip bana gosterırsın. Eğer benı alsın <lirsen ben hod almam., Validesi eydür :  «Behey oğlum, hele sen bir hoşça gör, bu senin getirdiğin gul��dır». _H��en Ali Dayı bu cevabı işi.decek kızın yanı.na gelup .tahkıkı� �u�I eyler : •Bunu sen niçün ittin, 
aslı nedır? Ben bıze gelelı nıçın ben kızım dimedin?. Kız dahi 
dehan açup validesine nakl ettiği gibi, kendi Cineviz kıralı 
kızı olup,  bir kapdan ile selciz yüz cenkci levent ile deryaya 
şikara çıktığını ol kırk gulam deyü alınan, kırkı dahi kız ol
duğunu ve cümle mal kendinin olduğunu bir bir iyan eyledi. o zaman Ali .Oayı sevünüp, canı gövdesine sığmaz oldu. Ora
dan tiz taşra çıkup, o kendinin yaranlan, bayrağı altında 
olan kırk nefer dayıları çağırup eydür : •Yaranlar, benim 
sizlere bir büyük müjdem var . . . • Dayılar, •Nedir?. dedikle
rinde, «Bizim gulii.m deyü alup, Firengistan'dan getiroiğimiz 
cümlesi ,  meğer kızlar imiş . . .  » deyüp aslını beyan eyledi. İmdi 
benim maksudum sizden budur lci, ben bir azim düğün ide
yim, biriniz bir akça harç eylemen; düğün tamam oldukta 
cümleniz bir gün akd-i iıikah olsun ve bir gicede gerdek olup 
cümlemiz birden muradımıza ireHm, dedikte, her biri şad ü 
handan olup, «Semi'n<l» deyüp, dağılıp evlerine vardılar. Her
kes kızların libasların değişüp evlerinde pinhan ve kendi le
vazımın ve kızların levazımın ve tedarikin görmekte. Bu ta
rafta; Ali Dayı mahzen açup, mal döküp, düğün tedarikin 
idi.ip, kırk gün kırk gece düğün olsun deyüp, vilayetin �ütün 
kibar sagirin ve kebirin davet idüp hergün safalar ile zıyafet 
ve Jıezar glınii.glın sanatlar ve çengiler ve çiganlar ile iyş-ü iş

rete başladı. Amma bunun mabeyninden beş on gün murur 
itti, Ali Dayı bir kere kıza hal hatır sual itmedi. Şimdi kıssa

mız . . .  Kız bihuzur olup : •Bir kere Ali Dayı gelüp benim bir 

hatırım sual etmedi. Şimdi bana böyle olduktan sonra yine 

bu muameleyi itler» deyüp hem oturduğu odanın kapusunu 

kilitleyüp, derya tarafında olan pencereye bir depme urup, 
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k d .. · aşağı atup o fikirle dermeyan idüp, derya kenarında 
en uyı · ' V ' l ' d  · bak 

dutup gitti .  Biz geleli m  bu tarafta .Alı Dayı ya. � 1 esı ar 

görür ki, kızın olduğu odanın kapus1:1 kapalı, t ız  ol kapı�a 

geldi. Biraz çağırdı, kim sada gelmed ı .  «Aman bu �e h aldir, 

kızı al mı bastı ay ne oldu » deye kapıya hır depme 

����. kapuyu kırdı .  İçeri girüp gördü, kız yok. İt tar�f
d
ına 

baktı, görür k i ,  pencerenin biri kırılmış . �e�en �ryat ı �p 

taşradan oğlunu çağırdı .  «Aman oğlum, . gord�n mu kız nıce 

olmuş » deyüp ahvaJ. i bildirdi. Heman Alı �a�ı nın c�n ba�ı�<. 

sıçrayup taşra çıktı,  cümle yaranlarına eyıttı : « Ben'.� h�lım 

düşvar oldu, benim matlübum ve bunca zaman derdu belasın 

çeküp i ttiğim düğün. sizin olsun ve size he�al �!sun. Herbiri

niz muradınıza erin iz. Ben kızın ardınca g·ıderım, ya bud'ır, 
bulanı getürem, ya budur ki baş yiyem. Şimden geril dünya 
bana haram olsun, gözüme oihan görünmez» deyüp, hemen 
validesi ile vedalaşıp duasın alup, dahi ol pencereden kc;ndi
sin atup, kızın gitiği derya kenarın tu lup gi t t i .  Gice gündü:ı 
dimeyüp derdü bela çeküp gitt i .  

Bu bunda gi tmekte olsun, bizim sözümüz kıza geldi. Kız 
derken Firengistan boğazında bir manastır var idi.  Ol  manas
t ırda b'r meşhur ruhban var i d i .  Cezayir dayıları ile varsa 
riayet iderler i m i ş ,  o kafire Cineviz kıral ı tarafından dahi 
�iayet var i m i ş .  'Bu tarafta Ali Dayı'nın babası dost 'idi. Meğer 
Cineviz kıral ının ht.:diyesi ile ve namesıi gelüp kızın Ceza
yi r'liye esir olup gi ttiğin yazup, bir kalyon donatup ve kap
dan sekiz yüz cenkçiler i le manastırda olan ruhbana ve nam� 
ile gönderm iş ki, « ne olur i se senden olur. Elbette kızımı 
Cezayir'l i lerden hahis i düp benim tarafıma gönderesin, gayet 
lütuf ve iyi l i k  olur» demiş. Kalyon bir gelüp manastıra yakın 
olan limana demi r  att ı .  Kapdan kalyondan inüp sandala girüp 
cümle hediyeleri sandala koyup, ruhbana gelüp nameyi ve 
hediyeleri teslim eyledi .  Ol hinde kız dahi çıka geldi .  Ruh· 
bandır kızı kendü hıfz e tmeyüp, babasından gelen kapdana 
teslim eyledi. Onlar dahı sevünüp, alel fevr hemen kalyona 
gelüp, hiç cğlemeden yelken açup, azm-i Firengistan i ttiler, 
!:>iz yine gelel im Ali Dayı'ya. O gün manastıra gelüp baba 
dostu olan ruhbana km sual eyledi ve başına gelen ahvali 
bir bir ruhbana anlattı. Ruhban dahi : « Hay medet, bir mik
dıır mukaddem gelseydin kızı hurda bulur idin. Ben dahi kızı 
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kendi e l im ile sana teslim iderdim H .. 
g�lüp. ben dah.i �u��da hıfz idem�di;

nuz .. babasından adam 
gbı-, kalyonu gorursun».  Ali Dayı bak 

• goturdıler. İşte bak 
eyyamı n  bulup gider. Ali nayı dah· 

t ı
h
,
b
kalyon yelken açup, ı ru ana d" 

bana senden olur, i mdat eyle m" .. ey ur : •Medet 
' uruvvet send ı n ice olmak gerek?,, Ruhban eydür . B 

.en o ur. Şimdi 
· " en sen ın b b ı u  i d im ,  baş ve canım i le sana derm 'd . a anın dos-

. d 
an ı erım EO-er k . 

sen ben ım yanım a eğlen , Ben sana d" 
· " ızı ıster-

bunda İncil tal im edeyim .  Ol tarafı 
o
d
rt

' 
sene ruhban uslü' an o-ı sen d b · k 

adam gelür, ruhban talep iderler B d 
· 

1 e e ır ere 
.. d . . . en e cre en adam! · ı inşallah gon ermm, ol muradın hasıl 1 " . ar ı e 

• 1 o ur . . .  » Alı Dayı d h' naçar razı o up, eğlendi.  İnc i l okumaya b 1 d 
a 1 

· · d b' ı b r· · ı ı aş a ı. Az zaman ıçın e ır mer e e ncı e e getürüp ok d k • .  

1 , · , .. 1 u u ve emalıne irüp u ema-yı nassarayı mu zem itler oldu s a· " . . k 
. . · ene ır tamam oldu ıncger C ınevız ı ı:ıalı ,  muceddet bir yeni k' l '  b' . . . ' 

· · ld k · ı ıse ına ıttırdı 
Kıl !se tamam o u ·ta ,  Cıneviz boO-azında ol · , . . .. · " ' an manastır ruh 
banma adam gonderup, «bana bir ulu ruhba .. d .. 

.. · 1 . . n gon ersun», de· yu n ıce armağan ar ıle bır kalyon donatup b' k d .. 
. ır ap an gon-

derd ı .  Kalyondur yel ken açup, deryaya revan olu F' cr· . 
f d 1 . . G 'd 

p, ıren ,ıs· 
tan tar:ı ın an ge ur. emı ir  zahir oldu, bu tarafı 1 b .. • 

.. d" A l ' D ' 
d "  

a ru l an gor. u . · ı· · ayı y
_
a ey ur, müjde ider ki : «İşte Firengis-

tan dan :ıdaın gelıyor. Ben seni bi r odaya kapay ım K . . . . . . ç� 
hır ı k ı  defa ben de varır ısem, sen bpuyu açma, beni kov. 
Cev:ıp ver k i  var git sağlıkla, ben sen i öğredemedim sizde 
meğer kabi l iyet yok imi ş »  deyü beni azarla. Seni anlar; methedü p satan m » .  Heman n.ıhbi\ndır kalkup, Ali Dayı 'yı bir oda
va kod u .  Kapıyı k:ıpadı. 01 t araftan kalyonbr gelüp, limana 
oturdu . Kapdandır b i r  sandal içine ol armağanları koyup, nıh
bfına gelüp buluşdu. Kıralın hed iyesin teslim cdüp kıral ın yap
tığı müceddet k·iliseyi söyledi ve nıhbrın i ster deyüp haber 
verdi. Ruhban cevap ider ki : •Ah neyleyim;  yanımda bir ruh· 
ban vardı :·. ehl-i ili m ve sahib-i marifet ve sahib-i cemal ve 
!::ikin m üstağn i ,  bilmem söz tes-ir idüp gider mi?» Ruhban oda 
kapusuna vurup : «Gel dışarı çık, seni isterler». Ali Dayı ey
dür : «Var g!t sağlığla ,  sizde meğer kabiliyet yok imiş, söz 

anl a maz s ın ız » deyü azar eyledi. Velhasıl iki  üç defa vurup «ke
rem eyle gel »  deyü miıı ,1et eyledi .  01 dah i gelüp, İncil ayetle· 
rinden birkaç ayet okuyup ve ebyat ve şi ir  süylccli .  Fircnklcr 

bir  me rtebe beğendi ler k i : Bizim şahımız ·dahi �ncak böyle 
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bir ehl-i fazıl adam ister idi, kerem idüp bunu �izim ile gön

der, deyü rica eylediler. Ruhban AH Da�ı'ya m�et e�le�p 

· e ledi. Ali Dayı eydür : «Ben gıderım amma, benı şfilıı
rıc� buluşturmayup, doğru kiliseye götürürseniz». Kafir dahi nız a 

h l " "  ·1 
sevinüp ahd-ü aman iderek, şad

_
-
_
ü urren: g� _up, _g_

emı e�ne 
binüp, azm-i Firengistan idüp, gunlerde bır gun vılayetlenı::e 

geldiler. Hemen Ali Dayı'yı cedi
_
t �ilisey� iletüp: kıra!

.
� v�rup : 

« Size şöyle bir ehl-i fazıl ve sahıb-ı cemal ruhban geturduk . . . » 

deyü meth i ttiler, kıra! dahi haz idüp biraz hediye gönderdi. 

Ali Dayı dahi alur papazlara incit okutmakta. Şimdi bizim 
sözümüz kıza geldi. Meğer kıralın bir kardeşi oğlu var imiş. 
Kıra! kızı ana verecek olup, düğün tedariki görüp söyleşür 

iken, kızdır işidüp bir kere deruni ah ile gökyüzünü siyah ey
ledi ve gitti . İttiği işe pişman olup eydür : «Alem halkı bir 
araya gelse idi, benim kendime i•ttiğim işi kimseler itmez. Eğer 
Ali Dayı'nın dini Hak din ise, eğer dininde, kavline sadık ise, 
gelüp beni bulur, ben dahi Müslüman olurum» deyüp gece ve 
gündüz fikri aklı Ali Dayı'da olup amma ne çare, babası verir. 

Kızdır naçar razı olup, «göreyim Hak Teala ne gösterir• 
deyü gözyaşı döker idi. Kıralın düğün işi tamam oldu. Ayini 
batı!ları üzere, nikah için kız ile güveği kıra! «01 kendi cedid 
kilisemde olan ruhbana götürün ol nikah eylesin• deyü emr 
eyledi. Bu tarafta Ali Dayı dahi haberdar oldukta kendüye 
çeki düzen verüp, gelmelerine muntazır olup, bu fikirde idi : 
«Acaba ben kendimi şimdi kıza ne vechile bildirirsem. Acep 
beni bilüp bana bir zarar ider mi ola, ya Rab, sen beni ne 
şekil bilirsen öyle eyle• deyü münacaat iderken, bir taraftan 
kız ile güveyi dahi kiliseden içeri girdiler. Kız Ali Dayı'yı der
hal bildi veli'ıkin kovdu. Ali Dayı, kız ile güveyi başbaşa çattı, 
bir miktar okudu. Güveğiye cevap ider ki : «Sen biraz taşra 
çık, zira bu kız Müslümana esir olmağla bunun günahı çok
tur, şimdi ben günahın çıkarayım» deyüp güvegiyi dışarı sal
dı. Kız ile Ali nayı kaldı . Ali Dayı cevap itler ki, «Elhamdü
lillah işte ben de geldim ». Kız dahi der ki : «Senin dinin Hak 
dini olduğuna şüphem kalmadı. Ben gece gündüz niyaz eyler
dim, şükür olsun Hüda'ya mülakat olduk, maksuduma erdim» 
Heman kelime-i şehadet getürüp Müslüman oldu. Ali Dayı 
dahi eydür : «Nire idelim bir tedbir eyle, buradan gitmek ge
rek», kız y.ine cevap itler ki; «Benim bir cariyem vardır, sana 
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o cariyeyi göndereyim. Bir iki defa k .. .. binüp odama gel. Allahü Teala H 0�· �ÇUncü defa arkasına 
inşallah işimiz rast gelüp , kaça!ını��t e.? bizle� yardım ider, 
tekrar be 

.
�ekr�� h� hatır sual eyle:Up kız Yıne Ali Dayı'ya 

el kaktı, guveği ıçerı girdi. «Gene "kah 
�ı:ıan sonra Ali Dayı 

dahi okudu, « gidin. deyü izin ve�- 0 ıttını. deyü bir nesne 
ld. Ef di . . r ı . saat kız dahi oda ge ı : « en m sızı benim efend· . sına 

. . ğ" b" k 
ım ıster huyu "d 1. guve . 

ı . . ıı- _
araya oymazlar imiş, herkes s ' nı.n _

gı e ım. 
de yıyup ıçmeye başladılar Bu t 

af arhoş kendi alemin-
• · · d.. · ar tan kız kendi d d tez carıyesıne ey ur :  «Var git yeni kil" d 

o asın a 
eyle gelsün, gelmek içün arkana bincl:re .�ola� ruhb�ı davet 
zundan yapuşup bir kimse görmeden b"

' ı 
"kl
eliyle senın omu-. 

d 
. . ır tan e al b . da ma getır» eyu tenbih idüp gönderdi H '. enıın o -

geldi :  «Efendim sizi benim efendı· 
·

. 
eme

b
n canye ruhbana 

m ıster uyuru "d 1. deyüp söyler. Ruhban cariyeyi koğdu • '. . . 
n gı .e ırn• 

dır hışım edüp yine gönderdi . Cariye' ;:ye
ef�1:1 

geldi. �: 
efendim talep eder, gidelim. yın' e ruhb b

� · «Elbet sızı 
. • . • an ır azar "d·· ·· derdı. Carıye haber verdi. Kız yine eydür . Elb 

1 _up g�.n-
k · k Jid · • . · « ette gıt getur yo sa senı at erım». Canye yine geldi hb' . ' 

k. L"" f ı 'd ı· • ru ana cevap ıder ı : • ut ey e ya gı e un, veyahut beni bund ··ıd·· Eı<. b 
d f dalı. b "d 

a o ur. 6er u e a ı oş gı ersem efendim beni kati eder• d ·· x.ı d 
R hb dalı. h • . . eyup a&a ı. 

u an ı emen canyenın arkasına binü "k· ı· ı · 
· ı P, ı ı e ıy e cAri-

ye n� o
_
muz 

_
a�ına ya�ı�_

tı ve ayaklarını önüne doladı. Andan 
ne hal ıse carıye geturup, odadan içeıii girdi K ·· ·· . . d .. . . ) d . . 1 . • . . ız gorup •ge-
tur u� . �

u .  :'. 
_ _ 
eyu 

_
su� ·ı�er, carıye «getürdüm» deyü ruhbanı 

efendısının onune ındırdı. Kız görüp sevindi. Yanında bir do
lap açup : «Gel şu dolaba otur• deyüp heman Ali Dayı'yı dola
ba koyup arkasına bir ala samur kürk verdi ve önüne vafir 
nefayis kodu. Kız kendi akşama değin kendi tedarikini gördü. 
Meğer ol gice zifaf gicesi idi . Kız geceye muntazır olup ak
şam oldu. Güveği odaya geldi. Kız kapuyu kapayup, kimesne 
gelmesün, deyü kapuyu kilitledi. Heman güveğiye kız bir kaç 
dolu şarap sundu. Güveği meyyit gibi yattı. Kız heman Ali 
Dayı'yı dolaptan çıkardı, biraz müsahabet ittiler. Kız eydür : 
«Cüz'i sen eğlen• deyüp pencerenin bir camın kırdı, oradan 
çıkup babasının kayıkhanesine vardı. Babasının bir altun yal
duzlu yüğrek. . . var idi. Anı çeküp deryaya indirdi. Çekerek 
kendi odası önüne getürdü. Şıite Ali Dayı'ya haber verdi, •he
man kaçalım• deyüp ne kadar altunu, incisi var ise, baMda 
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k d 1 \'"r ise kod ular. Andan kız cevap i der ki : 
ag'ır  ne •<JJ ar ma " . 

. .  k t i  eyle i n ti kam alal ım,  andan sonra gıde. 
« Gel şu duşmanı a • 

l i m .  Bunu bunda diri  komayalım». 

Ol saat A l i  Dayı hançeri kafürin sinesine çekt i'. başı göv· 
. d d Andan cariye eytti : «Aman efendım medet,  

desın en ay ır ı .  . . . . .  f d' 
· b d kor iderseniz benı dahı kati ıderler. Lut e ın be-

benı un a g d . . . . d h '  · b ' l . . 1. . .  . . sı'zden ayrılmam ».  Heman ora an uçu a ı 
nı 1 e go urun . . . ,.. ,.. . . 

· b' . .  AllaJı sen bizim ışımız asan ey le , deyup der· 
şıte ınup, «ya , 

. . . . 
· Idular· Ali Dayı dumene oturdu, kız ı le  carıyc 

yaya revan o · " ,.. . 
kürek çeküp sabaha dek gitt i ler-. Hak Teala bunlara bır ey. 

. .  n ice m i l  bir gece gıttıler. Alessabah b u  tarafta 
yam verup, · . . . . . 
kıra! eydür : «Varı n ben im k ayığım hazır edın, b�g

.
un bır  mık-

dar deryada seyr i del im, o saat kayıkçılardan bırı koşup
. ka: 

yı khaneye varup gördü kayıkhane kapusu açık; kıralın ş
.'.tesı 

vok. Acaba ne hal oldu, Jeyü havfından kayıkçı kırala soyle 

;, ic i  gelüp, Jcırala der ki : « Bugü ı� d�ry�d
.
a f ırtı�a var» deyü 

nıcneyled i . Bu tarafta kızın bekçılerı gorurler k·ı sabah oldu 

hiç ses secl::ı yok, y i ne tınmadılar. 

Kuşluk oldu geçti, ikinci karib oldu, kız i le güveği taşra 

çıkmadı. Acab bunlara ne h:'ıl oldu ? Güveği kız ile odada ka
palı, k i mse ç ıkmaz . Bunlar eydür : «Acaba rakı mı çatlatt ı » 
dcyli kapuya gelüp bir •iki  şey çağırdılar, eser yok. Heman ka· 

µuyu depü p k ırd ı l ar . İçeri girüp gördüler k i ,  kız yok,  güveği 
olan bi  din sedirde kana gark olmuş helak yatur. Kız ile cari, 

veden nfını·nişan yok. Can başlarına sıçrayup tiz kırala haber 
�erdi ler. O zaman kayıkçılar gelüp : « Kayıkhane kapusu bu 
gece açı l mış şitcyi çıkarmışlar». Kıra! eydür : « B u  işler az iş 
deği ld ir. Bunu iden mukaddema kızı esir iden Ali  Dayı'dır ve 
ruhban uslubunda gelen oldur. Yoklan ki liseyi» deyüp o saat 
kil iseyi yok ladı lar. Yok. Gel üp haber verdiler. Tiz kıra! : «01 
ruhban üslubunda Ali Dayı'yı get iren kapdanı getürün , katlol

sun»  deyüp ka:t leydi .  Tiz y ine sek iz kapdan getirip sekiz da· 
ne kalyon hazır idüp, cenkçilcre : « Her nerede yeti şi.irsen iz 
ahz edlip, i k i sini  dahi bunda getüriniz» deyüp azim tenbih 
eyledi. Sekiz  kalyon yelken açup revan oldular. Biz gelelim 
bu tarafa . Ali Dayı i le kız süratle gitt iler. Gide gide ol boğaz

da olan, manast ır papasına vardılar. Papas bunları görüp se· 
vi nüp isti ıııalet ve hoş geldiniz deyüp vafir bunlara azık ver· 
di . « Heman durman gidin ,  elbet ardınızdan adam gelür. Belki 

542 

onlar gelmeden siz boğazı çıkars 
!er. Boğ�a karib geldiler, görd��; ��r. Andan geçüp g;tli· 
kalyon zah1r 

.ol�u. Ali Day.ı göricek h 
• ar�lanndan sekiz 

oturttu , kendusı küreğe oturdu H 
ernan carıyeyi dümene · er ne hal · 

Jar. Meğer boğazda Cezayıir dayılar 'k' 
ıse, boğazı çıktı-

kalyon ile bekliyorlar imiş. Bunlar 
� şı ara çıkmış. On iki 

sek iz dane kalyon zahir oldu Bu t 
o
f
ğaza bakarken, birden 

1 . 
1 

. ara ta bunlar . . d' bi cürn esı cenge 1azır ve müheyy · 'k . • gor ıiğü gi· 
k d. a ı en bır de Al' D şitesi çı ıver ı. «Bdre medet işte k 'f . . ı ayı'nın 

Iar bakarken, bir de yakın g�lincek 
e

g
�.1 d

ç�
l
gel

k
ı�or. deyüp bun. 

b . . . . .  h or ı er ı gelen Al' D Her ırı sevınup « oş geldin sefa ld' 
• ı ayı. 

'd 1 Al'  
' ge ın. deyüp ah T d sual  ı er er. ı Dayı eydür : «Cevap k . d . va Lll en 

dum şimdi ardımca koyup, sekiz kal
va t·ı 

l
eğıl, be� kızı bul· 

k 
yon ge ıyor Sız . .  · 

kardır, anı arşılan» deyüp habeı· ve d' C" 1 
· . e eyu şır ı. um esı ş 'd'" h rem olup, heman kafir kalyonları üstün k 

a u ur-
B. b 

e arşu varup orta aldılar. ır merte e cenk ettiler ki ale . k"' 1 . ' ya 
k · 1 B '  . . • mı "'ır eııın başına te�1 . ettı �r. 

1 
ır . an ı1d:�de gemilerin ahz, kafirleri katlidüp m

k
a -ı ga�ıı:ı:ıet e

.
ııın

E
·
l
a
h 

a
d
�: ·B� tarafa Ali Dayı ile tekrar b� te rar goruşup, " anı ulıllah seni selamet .. dük' d .. 1. D 

. . . b' k 
gor » eyup A· ı ayı ıçun ı r  pay çı ardılar bakisin kendu" l  · bö'l" il · ' 'd · . ' en uşt er. Alı Dayı cevap ı er kı : «Gelın bana şu kafi ı d ld d b . .  · . . . r er en ·a ığınız kalyon an ıı ın verın. Beııım şıtemi kalyon ı·ç· 

1 1 s· . . . 
• ıne a a ım. ız bana kırk yığıl verın, ben acele varayım Benı· g"t"  . . · · . , · o uruverın •. Ol dayıl ar � saat Alı . Dayı yı . . mal·ı ganimet ile mürfıren gön-

derdıler. Alı Day ı suratle gunlerde bir gün Cezayir'e yakın 
gelincek,  bu tarafta Cezayirliler görürler ki bir kalyon zahir 
'C>ldu. « Aca�a nasıl ·kalyon ola?» deyü her biri tüfeğin ve pa· 
lasın alup ıskele başına cem, oldular. Bir de kalyon yakın ge· 
l incek gördüler içinde olan Ali Dayı, cümlesi birden sevinüp 
lıenıan acele val>idesine müjdeciler gitti. 

Al i  Dayı dahi kalyonu kendi kayıkhanesine doğrultup ge·ı. 
di. İskeleye yanaşup, cümle dayı karşu varup, kalyondan çı
kardılar. Her birleri görüştüler. Meğer validesi derdmend, 
kat-i ümid etmiş. Ali Dayı'nın haber·i hayatı geldikte, yeniden 
hayat buldu. Bu taraft�:ı cümle dayılar bu ıişe tahsin ittiler. 
Meğer bu tarafta, mukaddem kendi ile hile olan kırk dilaver· 
!er gelüp buluştular, elin öptüler ve şad·ü handan oldular. 
Burada bir kaç gün mürur eyledi. ·Yorgunluğu geçüp Ali Dayı 
tekrar düğün tedariki görüp, mal . hare etmeğe başladı . Meğer 

' ' ı ! ,  • 1 • t � 1 ' ' � • 
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d'la 1 dahi Ali Dayı'yı gözedirler imjş, güveği gir. ol kı'.k
 ı 

y�
er er

· mıesinin düğünü beraber olup, kırk gice dümemışler. me cu · · 1 · ı b' k · k k b. · · gu" n  tarafeynin r.ıza an ı e ır va t-ı ğün idüp ır ırıncı 
. .  • k k birinin dahi nikahı tamam olup ve kızlan mubarekde ır 

. . . . d ' b '  'b •  . . . .  . . pak yudular, saçların orup, ı a ve zı a-hamama goturup, 
. .. 1 · d" .. h b' · 

k 1 d· ı  r Çengiler zinet �ıe on erıne uşup, er ırın !ara gar ey e 1 e · · ı · d h' . .  1 · . ı · " t "  d'ler Badehu varup güvegı en · a ı on erıne hane erme go ur 1 · • d 'J '  1 · 
d . . .. .. 1 Ali Dayı'yı saniyen her bır ı aver en ger ek-duşurup, evve • 

d .. ,. 1 k k h 1 · k dular Cümles-i bir gece e guvegı o up ve ır ane erme oy · . . ld k . . .  . . 
b. · d h' bir gecede girdiler. Ömürlerı o u ça ıyş-u ışret ıt-ırı a 1 

• ı · · t ld 1 G . ·ı · d rya seferleri idüp ma -<1 ganıme a ı ar. azı tı er ve nıce e 
'. . . .  . . • ld 1 ·H hal i le geçinüp, var omurlerı oldukça nıce evlat-o u ar. oş 

.. . . 1 
. 

ld k • f' 1 ıd B veçhile birkaç eyyam omur en o u ça a ıyct an o u. u 
b d' 

. f ' d ·ı b' h · ama· n  dahi ecel camin sunup, u ar-ı ena an, ı e ır çar -ı 
. •  

dar-i bekaya rihlet ettiler. Hikayeleri yadıgar kaldı
. 

(Şükrü Elçin, TFA. Dergisi, Sayı 1 58, Eylül 1962) 
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GÜNDEŞLİOGLU HİKAYESİ VE ONA KAYNAK OLAN MANzUME 

Gündeşlioğlu ·rüyasında bir derviş görür. Derviş ona bir felaketin geleceğini, bunun gençlikte mi, yoksa ihtiyarlıkta nu gelmesini tercih ettiğini sorar. Şair kanma sorayım, der. Nihayet karı-koca felaketin gençlikte gelmesini uygun bulurlar. Şair dervişe •kararını bildirir. Gündeşlioğ!u çok ·kısa bir 
zamanda mal ve mülkünü kayb eder, zengin bir köylü kan
sını kaçırır. 

Şair bedbahttır, yola düşer, geçtiği bir memlekette sul
tan seçimi vardır. Anneye göre uçurulan kuş kimin başına 
konarsa o kimse padişah olacaktır. Kuş perişan halde dola
şan Gündeşlioğlu'nun başına ·konar, ülkeye padişah olur; te
sadüf neticesi  karısını ve iki oğlunu bulur. Kendisine fenalık eden köylüyü idam ettirir. 

Not : «Gençlikte mi, Kocahkta mı• masalına bakınız. 

Sürü sürü sürülerim vandı 
Sürünün vardığı çaylar kururdu 
Katerde mayalanın yörürdü 

Şimdi at gölügüm eşek oluktur 

Sürü sürü sürülere katardım 

Top top eder yozlannı satardım 

Otuzaltı direk çadır dutardıııı 

Şimdi kölgellğlm kaşak oluktur 
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Erblşlm halıya yaslanmaz iken 
.. ·· do·· �...xe döşenmez iken Kuş tuyu i"'-6 

k 
Tarabulus kuşağı kuşarunaz 1 en 

Kıl ip bellerlme kuşak oluktur 

t IıannanJanm savrulur 
Tepe epe 

Namlı namlı buğdaylarım devrilir 

Adım Gündeşlloğlu deyi çağnlır 

Şimdi topladığım başak oluktur 

Kelimeler : 

Maya : Deve; Go . . Jük : Hayvan; Kaşak : Kuru kütük. 
(Şükrü Elçin, Halk Edebiyatı Araştıımalan) 

İlbeyli Aşiretlerinde 

DEMİRCİ HİKAYESİ 

Vaktiyle bir demircin i-n güzelce bir karısı d H l . . k , .. . .  . var ı. a ep valısı bu arı) ı gorunce almak ıstcdi ve demirciyi çağırttı. 
- B ire d�mi·rci 

_
bir kantar borada (demiT tozu demektir) bulup get.ırmelısın. Boradayı getirmezsen 24 saat sonra seni asacağım, der. 

Demirci evine dönmüş, ağlamaya başlamış; ağlarken karısı sebebini sormuş; fukara dem:·rci başına geleni anlatmış. Karısı b ir ah çekmiş ve demiş ki : 

- B oradayı mıh eder Allah. 

Yatmışlar. Sabahleyin ·kapı vurulmuş, demirci idam için 
çağırdıklarını bilir gibi i stemeye , i stemeye kapıya çıkmış. Ka
pının önünde bir bölükbaşı ile beş on asker görmüş, bölük
başı demirciye acele acele demiş ki : 

- Bir kanta r mıh yapacaksın; vali paşa öldü; tabut ya
pacağız. 

Demi-rci evine girerek sazını eJi.ne almış ve şu türkii\Ü 
sevine sevine okumaya başlamış : 

Ecel deryasına düştü gemimiz 

Silinip çıkanlar nerede bilmem 

Felek kırdı kametimi kolumu 

Ya ben kime gidem imdada bilmem 
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Gökte yıldız birim Jkim kavuşur 

Hasret olan hasretine ·kavuşur 

Dertliler oturmuş derdin danışır 

Dertsizler ne gezer arada bilmem 

Kimsenin ahı da kimseye kalmaz 

Kimsenin çırası danaça' yamnaz 

Leyli derim de Leyll'm uyanmaz' 

Hicran mı kaldı yarada bilmem 

Nalçıoğlu der kJ bu hal ne haldır 

Düştük bir umıruina çekilmez yoldur 

Bilmezin işini Rabb'im sen bildir 

Tabuta mıh oldu borada bilmem 

(Cenupta Türk Oyınaklan'ndan) 

(1) Danaça : Sabaha kadar. 
(2) Ailesinin ismi •Leyli• d.ir. 
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FERRUHDİL İLE MEHMED BEY HİKAYESi 

Sultan Ahmed Han At Meydanı'nda c• . . rif. b. 
k · ı · a.. h 

"mı-ı şe m ması-
n� �.e �� �p � ur olmış idi. Meğer ol vakitde Karade-
mz ın o u Y · sında Ereğli dirler bir şehir ·d· B 
şehirde bir Türk (köylü) lstanbul'a gı·tınek eli�! 

v
di
�r 

Geın
ı ı .

. 
u 

b. a· G · Bo" 'd · · 
e · ıye 

ın ı. emı gaz an gıriıp Tophane önüne dı B 
·· k .d ı:k t 

yanaş 
· u 

T
b

ur ;.erm
h '

en ç
�·

u
ı
p st

t
anbul bu mudur diye sual ider. Hayır, 

una op ane ır er. stanbul şu karşuda görünendir d·d·
ler. Ol dahi bir kayığa binüp İstanbul'a Yemişiskel . ; 1 1. 

A •  f . esı ne çı 
kar. ya, ne tara a gıtsem deyü fikre vanr. Cebinde on altın 
paradan gayri yok. Geldügine dahi pişman oldı. Zindanka
pusu'ndan sonra nagah Sultan Bayazıd'a çıkdı. Anda dahi 
durnıayup Pannakkapu'ya doğru gidüp Divanyolu'na çıkdı. 
Vezirtürbesi, Baştahtacılar içine girdi. Varııp Ali Paşa Camii 
yanı nda bir çıkmaz sokak var. Ol sokakdan bir dane mükellef 
ağa zuhur eyledi. Başında vüzerayı taklid sank ve arkasında 
bk mürekkebi sof ferace, yanında iki dane çeJ1kez oğlancık
ları, her birinin başında samur kaplu kalpaklan, bunun yanı
na geldikte başın kaldırup bu Türk'e bakdı. Hoş geldin deyüp 
Türk'e aşidlık eyledikde Türk mal bulmuş mağribiye döneli. 
«Bire emmi, kimsin, ben seni tanımadım• didi. Ol dahi eytdi : 
«Bana Ali Efendi <lirler, Ereğli köylerinden olurum. Şimdi !s

tanbul'da sakin olurum. Sen Memi Bey kızı Cennet Abla'nm 

oğlı Mehmed Ağa değil misin• declikde Mehmed Ağa Ali Efen

di'nin elin öpüp beli suhanım; ya siz de Turhanoğlu Gün

doğdu'mın oğlu Dunnuşoğlu değil misin?•. 

Ali Efendi bedestanda oturur idi . Bir n�zj.k çelebi adam 

idi. Hanesine götürlip ikram eyledi Ol gün cuma idi. Cinci 
meydanında halk cem' olup oirid oynarlar idi. P�dişahımızın 

sarayından cündiler gelürler, bir kotuma Bamyalı bir koluna 
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. h  1 d' ·I • Anlar ol meydanda küheylan atlara süvar olup 
La na ı ıı cı . . . 

cblıi ol meydanın arkasmda Türk tosunu�dan ş ıkar alup Beh-

G • _,. at 1·derler Cündi Meydanı nda merdan ve ze-
ram-ı uı 1 m . . . . • . . 

' ı ş gÜ)'a bir biizar. Bı ı· zam an Harharı tabıı· olunan ccnı o mı , ,., ,., . 

nur cirid  fasl ı olundı .  Mehmcd Ağa ziyade safa eyledı .  

İrıcsi Al i  Efendi  Mchmed Ağa'yı bedestana götürdi . Ali 

Efend i 'n i n dük kanına çıkup .karar eyledi ler. Andan dua olu
ıı�ıp dcl l a l lar [ımin deyüp el yüze sürd i·l�r . . An�an meza·d� ?aş
layup bedestan içi sada i le doldı .  Mese la yı rmı akçaya mıs ·,alı 
üd-ı madc:· in in  haraç ve otuz dokuz bın doksan beş akçeye 

«Sine bendim» yirm i i·ki b i n  a.kçeye «nftfe kürküm» deyüp 

her başda bir sadii. Mezbu r Mehmed Ağa bu temaşayı seyirci 

olur b::ıka-kaldı. 

Z i ra vtıkıa bcdestan hayrat mahal l i olduğu şüphesildir. 

Mah:ı l l e  münfısip ahbaptan biri nak l i ·der ki  pederim Devlet-i 

Osmfın iye'd� azim hizmet cyleyi.ip donanma-yı Hümayun i le 

deryii ;eferinc gidüp erliği mi.işahade ol undukda altına bir 
foO"s:ı kalyon vi ı·i li.ip an ı n  ile seferler idüp hayJi.ce nam, şan 

sfıh ibi id i .  Ama yiğit l ik  vakti  ge�·üp yaş da yetmiş olduğı ::ısır

d:ı arzu-yi Hacc-ı şcı·if idüp taraf-ı pfıcfi.�tıhiden izn-i hüma

yun taleb eyledikde tn raf-ı padişahdnn destur olunup ol dahi 

ardın önün cem' .i di.ip acnbtı ne ·kadar akçaya mal iki m  deyüp 

Iı i s�p c_vlcd i .  Göreli ki nukud virmi yedi k ise akçası bu lundı . 
Ve on beş k ise akça dahi m i riye geçmiş,  mecmuu kırk -iki 

kisc old ı .  Taraf-ı mirldcn on beş kisc nkçayı alup der-i hazine 
cı·led i .  Andan mura d ı  iptida vi layete vaPup sılai rahm i de, 
ba 'dclılı  Hacc-ı şerife gide. Bir gün İstanbol'a geçüp bezestana 

· gellir. Bir  dos l ı  var idi .  Anınla vedalaşup helal l aşd ı la-r. O ma
lı::ıl )!Öri.ir ki bu cemi dellallar sürüp gelürler. B i r  al ttın tepsi 

iç.inde bir şamdan penbeye sarmışlar. Kırk sekiz a!kçaya var 

mıdır  gararl ısı deyüp feryad iderlcr. Pederim dah i bu ahvali 
göıi.ip hayran olur. Be canım bir şamdan kırık sekiz kise ak
ç;ıy;:ı olmak ne dimekdir, dir iken tarafdan artı.ırup kimi yüz 
guruş, kimi i.iç yüz guruş,  ·kimi beş yüz guruş d iyere.k , biri 
Erzurum valisi imiş,  anın üzerinde ell i  -dokuz .kiseye kaldı.  
Ol dahi alup bedesı:.ın ketlıüdasına akçayı teslim i dlip ve 
şamdan ı alup gitdi.  Pederimi hayret alup acayib seyran, biz
ler de bu Devlct-i Osıiıfıni'dc bunca yıldır hizmet iderim, kırk 
i ki k ise akçaya, mühür urdum deyüp tefahür i derd-i m ,  ana 
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göre dahi bir mum dıi·kecek 
deyi.ip kendüyi ziyade hayre{°� akçası tahsil itm . .  
nedir aslı, yine tefekkür <l • ınca ol dosıı dön

" 
b<m

ıışım 
. 

B ı· b. . eryasına ,ı,,_ up ıri\der 
rım : e ı ırader efendi f ""'-'IUŞsın dey· ' . .. . , anı te ckk" . ınce ped 
manı -de bır şamdan -kazan ur ıderim ki D 1 . e-
d · b h b' . mamışım d .. ev et-ı Os-

cyınce ;  e ey ırader sen d•'-' eyu beru ha b. · 
b · - -

' "-'n ne görd" 
yreı aldı 

ır masum eş ıgı kundag"ı i l  b • un. Geçen gu" b 
k . . k 1 

e c ruzı ve "
b . . n unda 

ı se a çaya satı dı deyince p d . so eğı ıle yet · be · · 1 ' e enm d ıı· mış ş 
hızım a ışımız hava imiş d .. a 1 : Dualar seni k · t b · 

eyup Ka'b ' . yo sa 
ıder. şte cdestan ahvali 00· 1 

c ye gıtmeden fe • Y e yerdir. ragat 
• • •  

Ali Efendi· yine bir gün M h 
ıd 

. k .. k" . e med Ağa'y E "b' rıs oş u nam maha1le dek . rdıl 1 yu e götürdi 
k al va ar Ne .. _�,1  . 

atlu arac ar , beşikler dolap! . 1 · go,u:.ı er. Fevc fevc 
tarafdan uşaklar oyun' 

kurnıı�· saMıncaklar, arabalar ve beri ·ar. ' csela; 
Uzun uzun talıŞlllan ytlr 
Yar talışman talışman 
Hangi dağda 
Ala dağda 
Ne yer? 
Kızıl üzüm, 
Ne içer? 

Şırlagan yağı. 
Varsun varsun 
Güldür güldür 
Top yedide tuttuğum 
İşte er menekşe 
Erki tutam 
Vann gelin 

Sal beriye 

Çaylak yavnn kapanın 
Kuzgunum tepen delerim 

. 
Bunu

.
n e�saH bi·r tarafdan dahi tfıHe; nasip kim bilür 

kımc nasıp, hır tarafdan dahi çala boruyı, bir tarafdan dahi 
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gürzgiranlar getürmişler gürzlerini, çevirtip. pehlivanl.ık hüne 
ri arz iderler. Bir tarnföan kemankeşler bır tabla clikmişleı 

kemanlan ellerinde ok atarlar. Bir tarafdan dahi güleşçile 

meydan tutmışlar, güleşüp ve hokkabazlar, tasbazlar ve bun 

Jıırdan milada ol kadar mehpare, peripeyker, civan dilpesend 

Jer var idi ki görenin a!klı tarümar olur idi. 

• • •  

Ali  Efendi bir  gün Mehmed Ağa'yı Esirpazarı'na götürdi 

Bir çerkez cariyesi kız delli\la virmişler, mezad iderler. Anı< 
bir kız ki görenin aklın zülfi gibi perişan i der. Çün Mehnıec 

Ağa bu .kızı gördi . bin can i le meftun oldı. lrtesi yerinder 

kalkup Esirpazan'na maşuk cemalin seyr ilmeğe, Göl'di k 

maşuk gözden n ihan idi. Evde Ali Efenclıi Mehmed Ağa'yı sö 

ze çekdi. Mehmed Ağa aşık olmuş. Ama akçesi yok . 

Gice alem-i rü 'yada bk pir Mehmed Ağa'ya yardımcı ol 
masını tenbih ider. Ali Efendi .kefil olup cariyeyi alup gelür 
ler. 

••• 

Meğer bu carıye bir devletmend hatunun cariyesi imiş. 
Hatun ölünce kalan mücevherleri saçı arasında gizlemiş idi. 
Bir taş çıkal'dı . Ali Efendi mezad ittirdi, satdı, borçdan kur. 
tuldular. 

• • •  
Melııned Ağa'nın pederi öldi. Validesi «gel » diye ünledi .  

Bunlar bir gün Ereğli'ye vardılar. Köyü yalı sıra gidilür idi. 
Yolda Feruhdil'in uykusu galip oldı. Mehmed'in dizinde yat· 
dı.  Mehmed ·kızın başında bir kırmızı kise gördi. Açdı. El
maslara ]�ayran oJ.dı. Kiseyi tekrar ıkızın saçına koydı . Nagah 
havada bır çaylak kırmızı ·kiseyi et parçası kıyas itdi. trişüp, 
kapup havaya pervaz idüp gitdi. Herif ah idüp feryad idince 
Ferruhdil uyandı, ahvali söyledi . Kız feryad itdi, aözlerin 
göğe d iküp acaba çaylak ne canibe git-di ola didile;, 

... 
Bir kafir firkatesi deryada gezüp sulan kalmamış. Su 

aımağa çıkup bunlara rast gelüp asla aman virmeyüp ellerin 
bağlayup alarga memleketlerine doğn gittiler. Mehmed Ağ< 
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kıza İstanbul 'da erkek elbisesi · d.i . . . 
leket-i küffara geldiler, Fiııkat��n 

":1ş ıd.i. Vakıa ki mem
peşkeş çekdi. Mehmed Ağa'yı bir ·1ı·abpudanı avratı çasara 

ra ı e bağışladı 
Çasar Ferruhdil'i kızına hizm 1 . .. . . 

· 
oldı .  Ferruhdil şad olup Mevli\'nı 

e 
1 .

ıçunf vırdı . Kızın sakidan 
· k .  d 

n ut :una harnd · · d i .  La ın erunu mahzun , acaba Meh 
u sena eyle· med Ağa nice oldı! • •• 

Ol v.ak'.tde İsp.anyol kıralına haber oe .. . . . . 
kıra la Muslıman esıri peşkeş virmişl ş··"' 1 tuı�ışl:rdı, fılan 
yok imiş. Ispanyol kıralı name yazr B?Y fi� guze\hkte naziri 

• ı. ır renk el · · d yüp, namem var, çıkup geldi . Esiri viresin çıyım e-
da gazaba geldi. Esir benimdir, virmem ili!ıral kız�ı . �

ı
zı 

İspanyol k ıralı galib oldı . Ferruhd.il b k 
· �enk ıtdıler. 

d d 
u erre yem kıralın h" 

metin e şarap ar olup, kaldı, ama mahzun. 
ız· 

• •• 

Bu tarafdan Mehmed Ağa rahibin hiz ti' 'd . . 
. k h · 1 · d 

• • h 
me n ı erdı Li\kın 

maşu as ı a ın en aga değil idi. Ama bu 1 fd 
' 

. 

k d.. · b v .:ı '-d
' .ara an Ferruhdıl 

en uyı egenutl' ı. 

• •• 

Bir gün Ferruhdil yalnız bağçede seyr iderken ' ·h .. 
d

. 
b . 0 • • • d b' naga gorı , '.r ag�ç . uz�rın

. 
e ır çaylak kanat açup çarpılur ve avaz 

cyleyup guya bır 
.
�ımesned�

. 
şi·�ayet ider gibi. Ferruhdil aya 

buna ne oldı deyup bakdı gordı , bir yılan, ef'i, ağaca sanna
şup çıkıyor. Meğer ağaçda çaylağın aşiyanesi var imiş. Yıla:n 
yavrul ann ı yemeğe çıkar imiş , çün Ferruhdi! ol yılanı gördi, 
heman yerde bir balta var idi. Kapup, irişüp iki pare eyledi. 
Çaylak yavruları halas oldı. Çün Ferrulıdil yılanı öldürüp iki 
pare eyled i . Andan ilham oldu ki ol ağaca çıkup göre ve çay
lağın ol mertebe feryadına göre yavruları dahi var mıdır, 
yahud çaylak yavrusı nasıl olur göreyim deyüp tırnıaş.up ağa
ca çıktı ve fışiyanesin gördi . İki dane yavrusı var imiş, dahi 
küçük ve etrafında har Ü Iıaşak arasında bir kırmızı nesne 
kızarur durur; et paresi kıyas idüp gördi. Et değil, eline alup 
nazar eylcdikde göroi ki ol kendünün bir zamanda saçı ara· 

sında saklayup derya kenarında çaylağın kaptuğı kisedir. Bağı 

ile açup gördi. Ol yiğirmi dane zi kıymet elmas taş hafız 
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1 A l l : h "  azimüşşan hıfz eylem iş . Ol dem yüzine göz·ine 
o an a u ' · ki M I "  a ham<l ·· · ı  

. .  . .  H k k '  şükr eyleyüp s a  ayan ' ev a Y u sena ar �u.rup 
d
a

· 
a 

tı · h " ')•e ıeaccüp eyleyüp i lahi kudretin çokdur, 
ıd�p ku ı ct �  a 1 1 ı , . . k il ,. 1·nnez Ya Rabbi bu taş arı çay ak nereden 1 1 , �·ınclıne a ı a. · .... · d" • · . , ·d buldum deyüp ağaçdan .aşaga ın ı ve gene kapd ı ve ne yı.:ı e . • d l d  b" · . 
1 k .  · • çı arasına gizkvüp kend ı 1karın a o ı .  V e  ıldi ki 

O 1 SC)"J S" ' " J • . 
k d

. · .  ı p ol tarafa düşüp elden e e gıtmesrne bais-i 
en ı esı ı  o u . � ... . .� , . 

lı i k ıııet-i Hüda ol taşlar imış .  Denını Rabb-ı Keı ı�ı e nıy-<1z 

· J ·· •a Rabbi nıaks::ıdumı ihsan · itdün . Um ::ırım kı beni bu 

� . . ��- )da dahi azad idi.ip ehlimi dahi halas eyleyüp mülakat u ar ' n 
d 

. .  k d .. • • 1 
ıııüvesser ola deyüp geceler e gozyaşı a ·ı up munacat ey e-
me�e meşgul oldı . 

• * *  

B u  tarafdan Mehıned Ağa b i r  zaman o l  rahibe hizmet 

idüp tazim ider ·idi .  Rahib asl<I ibaC:.:t i.ne mani olmaz idi. 

Mehmed Ağa İslama muhabbeti var galiba, b • ı  Müsliman ol

mak gerek,  didi .  Bu dahi gözetmekte .  Rahib odasLn<ı kapanup 

nam::ız kı la;-. Mehmed Ağa bir rii'ya gördüm di·dj rahföe. Ra
lıib, ne şeki l vakıa, söyle sana ta'bir klevim, didi .  Mehmed 

Ağa namaz k ıldın , ·d idi .  Ri\hib, bu vakıa değil, belki  vaki gör
müşsündür deyüp eytd i .  Yirm i yıldır gizli din tutarım, Müs
lümanım ve adım Mehmed'dir, namazım kazay,a bile koma

dım. did i . 
Mchmcd Ai.!a r<ihibin e l i n i  iipdi .  Sultanım, çünk i  sen Müs

l i mansırı, ben i 
.. halas .i düp gönderesin,. Vt: hem benim bir 

biraderim ,·a r i d i ,  ](Irala peşkeş virmişler, ş i m d i  hala İspanya 

kıralıııdadı.r. Anı da ha las idesıin .  Zira ben onsız halas olmak 

istemem. Rfıh ib sen in işin [ıs<in, amma an ın halası güç. Zid 

hem de b u  divarda deği l w hem ·kır-al nedimi .  Lakin Hüda 

kadirdir. 

Gece ikisi  de Fernıhdil içün ga.ibane dualar eylediler. 

Sonra rahib b i r  azfıd kağıdı vireyim. Kırala vardılar. Rahib : 

Bi:- esirim var, bana hizmet ider, ziyade hoşnudum , muradım 
azfıdlık içün kağı t  v i rüp,  çırağ idüp '.'ilfıyeti .tarafına gönder· 

mektir. Kıra! kabul eyledi. 
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Bu Larafd . . . . Fern.ılıdil'üı hvk· . . r ] '  . . ayesıne geldik F rede bır  .us ı man esın görse şefk · ernı.hdil ne-
n ı i k c � .  akçe ihsan ider idi. Bazı ak 

at 
_ve merhamet idüp bir 

:der i d i .  
çesın virüp kafirden halas 

Bir gün bir cemiyet var idi M" ı· 1 d·ı  k 
· us ınıan esiri · d" .. ı·urlar. FeITu l ı on ı ü.ırtardı. �imsin did" 

erı oğiip du-
. · · t·  ı d' E d' ı. Vakıamd b' scnı tar .  cy e ı .  yt ı :  Ben Bursa'da saki 

' 
. . 

a ır P'ir 
ı-r:ıcı Mustaf_a d irler. Tilzeliğimde Bursa 

n 

1
olur ıdım .. Bana 

idcr id im . Ahır kendümı: geldim t b 
yo u�da haramilik 

. . J d  
· ' 

ev e ve ıstığf " · d" Tab- talı ı r  o u m .  Bursal ı Osmarı A" . 1  
1 

. 
a r  ı t  ım. 

ş ·1 111'da bi r güzel beni bend itdi Pa�'l 1 e
. �

·ac nıyyeti itelim. 

Hac i ş im ya�ıda kaldı . · mı yıt ı. Beni def'cyledi.  

Ben im ahv�il-i perişanımı bir dost · · . · . .. . 
k b 1 goı mış, Bcnı Bur ' döndurdı .  A -ra a arım gayri beni görü h 

sa ya 

1 1. r · ld " · P ay Hacı Mustafa Jıos rre c ııı , sa . a gc ın. Lakin bana hacı d ·· , , 
h • ı · l 

' cyu çağırman Ba· s ı m a avra l a va ı o d ı .  Sonra tekrar mal d 
· 

.. 
. .. 1 l d  , ımı sat ım. Hacca ıı ivd ıdup l :tzır o um. Mısır a vanıp Han-ı H l ' l'd • " · d ' B' k 

a ı e Harabe 
Kahvcsı ne gıt  :m . ır ıssahan sandalve üz · k h" • 1 d "  . . erıne ç ı  up ı'ka-
\'evc agaz ey c ·ı .  01 d::ıhı bir h ikaye nakl e\·I · d" k" b · · 1 k , ernış ır 1 en Burs:ı şch n ııde o ·adar kıssahan gördüm k" • "b · afd 

.. . 
• 

• , . .. 
, · ı canı -ı etr an •Tclup gıdeııclen nıacla bı7.ını Gul!c Mehmed'im' d k' • 

� . 

· . 
h 

. . .  • 
ız var ır 1 pı

ri nden dua almış aylı ustad kıssahandır üzer:n ı·· k . . t · , . . e ge ur yo -
du r ve lakm s l anbu l da

. 
meşhur Şekc:ci SiHih didikleri anın-

dcı şöhret i  bulund�ğuna sebep burnudur. Yohsa hım-h�m ol
duğundan halka hır zevk gelür, ol ecelden medh olunur. Hele 
bu Mısır\la olan kıssahan kadar görmedim . 

E!-has ı l başınızı ağrıtmayalım. İkinci gice kahveye git
d i m .  l k i  Mısırl ı  vekd-i zini\ beni eğlenceye götürdi . Sonra 
Jıüccaca katıldım. Döndüm. M ıs ır'a geldim. Mısır'dan vila
,·et ime g i tmek içi.in bir kal.vona binüp deryaya çıkdık Sakız 
ünleri ne gcld i.k . Fransız :kalyonları karşurnuza Çl'kdı. Bir m�k
d::ır cenk id i.ip ziyade zebun olduk. Bizi esir evlediler. Orada. 
sekiz yıl ·kaldım. İspanya kıralı saray yaptıra�ak. Kırk Müs· 
l i m :rn esiri gitd�k Sonra beni şövalye kapudanına satdılar. 
Üç v ı l  ·kürek çekdim. Bir giee bir pir beladan hal�s oldun. 
didi: İşte sana rast geldim, bfıkisin siz bilürsünüz, didi. 

• • •  
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Ferruhdil ile Mustafa denizden -�açm.�ğı. uygun ?uI
_ııp ir

tesi Ferruhdi.J kıraldan hizmetine
. 

�ç Muslim�n esar ıs�edi. 

Ferruhdil beş esir aldı. Onlara ahvalı anlatdı. Bır pazar gıcesi 

kafirler eğlencede, bunlar silah, tüfenk, ban:,t . �ört çif:e Kara 

Yusuf işi bir kayıkla J.imandan çıkdı
.
lar. Ruzg_a�. 

mu_vafık es. 

meğe başladı. Bunlar şad olup Hakk a hamd ıdup gıtdiler. 

••• 

Bu ıarafdan ol gice geçüp sabah oldı. Bahkçılar kayıgı 

bulamadı .  Kıra! nedimleri gelüp Mehmed Ağa'yı göremedi. 

Kaçdıklarını anladılar. Karadan ve denizden aramağa başla

dılar. Firkateler denizde iz gördiler. Yaklaşdılar. Bunlardı.r 

kazaya rıza deyüp durdular. 

Bu defa bir de ne oldı, firkateler dümen çevirtip İspan
yol tarafına dönüp kaçdılar. 

Bunlara ne oldu ki kaçdılar deı:ıkcn enginde dört dane 
kalyon fora yelken -iıruş, iki .kol olup gelürler. Mustafa Çelebi 

hamd·i Hüda idüp Ferruhdil'e eytdi : Bunlar Cezayir'in ocak 
gemileridir, deyüp bildirdi. Bunları sandala alup kapudanın 
huzuruna götürdiler. Dayı bu ahvali bildi, bunlara tahsin ey

ledi. Vilayetlerini sordı. Ferruhdil İstanbol 'lıyum , didi. Mus
tafa Çelebi Bursa'lıyım,  didi. Ve ol beş kişi dahi ikisi Ru
meli'den imiş; biri Gümülcina'dan, biri Samako'dan imiş. 
İzmidH, biri Mihalıç'dan imiş . 

• • •  

Bir  gün Ccziıyir'c geldiler. Dayı Ferruhdi l ' i  yanında ala
koymak istedi. Ferruhdil ,  «bir karındaşım var idi,  varup anınla 
görüşeyim» didi. Dayı bunları bir kalyona .koyup gelüp İs
kendcriye'ye çıkdılar ve andan İstanbul'a gelür  bir kalyon 
bulup gitdiler. Bir gün Sakız önlerine geldiler. Hava muhalif 
esüp orada kaldılar. Rüzgar muvafık csiip gidecekler. Ferruh
dil kalyona yetişemedi. Naçar ağlaınağa başladı. Meğer adada 
bir gemi var idi. İzmid'c gidecek id i .  Bindi İzmid'e yanaşup 
demir aldılar. Ferruhdil İzmid'e çl'kup şehri temaşa kılup tah
sin eyledi. 

'i.'i6 

• • •  

Geldik imdi Mehmed Ağ , İ zirgan geldi. Ferrulıdil bir bal�a
, 
�Panyol tarafından bir b 

Cezayir kalyonları anlara iriş" Ç�yığuıa girüp kaçdılar d': 
ruhdil halas olduğun bildi. �: ış, didi. Mehmed Ağa ;er: ğil. Rahibe gitdi. Rahib bulışın: tarafda olduğu nıaıü.m 00. 
didi. Rahiple vedalaşup aynldıl 

��ka:rerdıir, elem çekme 
getürdi. Mehıned Ağa İzmid'dea

r. uzgar ol gemiyi İzmid'� 
Kendini bildirdi. İstanbul'a gide 

g:erken
_ �erruhdil'i görd:i. 

bul deyüp gitdıiler. 
r ır gemı ıle ver elin 1stan-

Ferruhdil ·kalyonu buldı E 1 
deyüp gitdiler. Ali Efendi'yi 

lı
u
ıJJ:annı aldı. Ali Paşaatik 

camı na:kl eylediler. Evlerine git 
dil · Başla.;ına gelen seren. er. Hakk a  şükr eyledil 

Bir gün Mehmed Ağa Ferrulıdil ' . 
er. 

maslan çaylak ıkapdı, şimdi elimizd 
e ?td_ı :. Nolaydı, ol el

<leyüp bir mikdar teessüf eyledi F 
e ��· ıdı, zevk itler idile 

nakl etdi. Mehmed A<Ta Alı' Efen. d'�r
. d111 e

lmas hikayesini 
b ' ı nın o ab d l başladı. Zengin oldı. Etyemez Mehmed A" d

ın. a ç� ışmaya 

d · 1 ·d · h 
ga a ı ıle nam kodı An an va � esın ve emşiresin yanına g tü di Al' . · 

med Ağa'nın hemşiresini oğlına aldı 
e 

F 
r .

hd'
ı 
.
�fendı Meh-

Ağa'dan üç evladı oldı. Bu hikayet �larda
erru ·�ld

ı
� . 

Meh
ın

ed 
n ya ıgar kaldı. 

(Şükrü Elçin, Türk Kültürü Araştınnalan, 1976) 
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MEDDAH HİKAYELERİ VE TAKLİDLERİ*· 

Hikayeler 

ı ) Fıçı Abdullah Ağa 

Mal-ı vafir, pederinden inti kal, sefahat ve i flas . Dalka-
vukları dağıtdı. Ka-ranlık Meyhane. 

"Yeni Cami, k i l ise iken etı-afında ve a1krcbindc ne var idi?»  
Karasu zokak suyu h;'\lisdir. 

Kolcular, çiftçiler giderdi .  

«Karasu safada ! »  

Çalık topnık. gırbali fes, kapu kumaşı sarık, perçem dı
şarda ve bir gözü delik dizlikden görünür, biri pabuç, biri 
eski yemeni.  Dem ir ·koparan, ucu dürlü kebe , ucube heyet. 

" Sefer Beşe: olsa gerek ! » 

Bir gü n bir taze Çelebi zuhü r .  

«Başka sefere ba'dc'lckeyf sen bize gel ,  biz sana vara
lım ! » diyerek Çelebi geldi . lki sofra bir oldu. Akçeyi her gün 
Abdi sarf ederdi. Her gec.: Unkapanı ·dahil inde Çelebi'nin 
evine varır, 

«Vakit var» derdi. 

(") Meddahlar. söyleyecekleri hikayelerin -ana hatların• i:ıii.zen defter
lere kayd ederler. hir bakıma senaryo karakt�ı·indeki bu hülfı
salardan hareketle sanat kabiliyetlerini JÖ'>terirlerdi. Verdiğimiz 
ilk iki hikave birer hülasa ürncğiclir. 18. asra ait bir mecmuadan 
<ılınmıştır. 

Bir gün pare tamam· ç ı b' d ' e e 1 e bunu istiskaL Efkarda Sefer Beşe : 

" Gel Çeleb i ! »  

.Bana m ı  dersin? Beni neye benzetdin ? »  
·Kırk miftah kullanurum. Gelenler Tavuk 

değil .  
Pazan'nda 

Kapuları yoklarım. Bekçi! Ellerim altun ke d . 'f 1. k " 'b . . · ser». •Darb-
hane e marı et ı atı mıısıniz ?»  

« Ü stad hırs'.z, h�y �nasını» demişim . Hasılı •bu gece bile gidelim! Nısıf sırkatımı sana vereyim» .  
thrakdan emindir. Saka gediği a l  Valde Hanı'nda düş

dükde , odalar al. Bir ortak Kuşadası'nda, İzmir'de birer or
tak peyda ·ile iki  senede bir ker.re Mısır'a sefor. · 

.Accba islambol'un rub'unu çalacak? Üsküdar'ı mı sir
ket edeceksiniz,» dedikde 

« Hele sabr eyle» 

deyüp ahşama dek karanlıkda. Adam, sular karardıkda ka
ranlıkdan ç�kub Tavuk :Pazan'nda ve Yuh Hanı, Galata Kul
luğu önü, Alçılar Mahzenleri, Kule Kapusu, Yazıcı Cami'i, 
Mevlevihane önü, Beyoğ\.u, Dörtyol Ağzı, Galata Sarayı, Ve
rası Alan, Taksim semti mezaristandan ta F.renk mezarlarına 
vardılar. Rehavi aheng ile bir Balyoz kızı getürüp bulunanla
ra birer kadeh, birer parça francala ver-diler. Gümdüler. Sefer 
Bcşc'ylc içdilcr. Çekbi mezarda, Sefer firar. Samsonhane ne

feratı  Çelebi'yi ahz, Balyoz'a teslim. Üç gün hapis, bir fıçı ilı: 

deryaya kalyondan aldılar. Kenar, kurt, fıçı pare pare. Meğer 

Lapseki .imiş. Boğaz , kalyon, Mısır. Harfendaz. IC!idi kırdılar. 

İşret, Ali Ağa'ya izare. «Sen-ben».  Zira maktule zenbilden 

çıkdı . 

«Çıkar ipi, tak ipi ! »  

!kisin de tahlis çırağ eyledi. Hüseyin Paşa, Ali Ağa'yı �b: 
dullah Ağa ile tslambol'a gelüp birbirini� k�kardeşlerı

.
nı 

\ Cevher Bedestam'nda cifte dolap, yechklerı samur, gıy-a up 
ki . . d'I dikleri şeker. Baki ömürlerin zev e geçur ı er. 

Şikeste vü beste. min Salih mesmfıdur. 

559 



2) Hüseyin Beşe 
zaman-ı Sultan Murad Han 

Boğazhisar Cengi, !"1-üsrev Paş� yorgunu·
. 

kırk bir bölükde 
ortasının mütevellisi Ibrahım Aga; Huseyın Beşe oğludur. 

Valdesine ·ibram : 

«:;iu oğlana söyle evlendirdim, yol beklemesün ! ,, 

«Bizim ihtiyacımız yok ! »  

der. Evlendirirler bir gece Tophane 'de. Zifaf cwn'a günü. Ka. 

yınpederine kaymak hediye, el öpmeğe gider. Karakullukçu 

Orta'ya .davet. İbram-ı tam ile getürür. Hemandem gilnırük, 
kayı.k kadırgalarla alelacele bera-yı iındftd. Boğazhisar. Mal. 
ta'ya esior yinni yaşında; kı:rk iki senedir zencir. Adaya gelişi 

hizmetine irsal , beş sene çile diğeri. Peder, mader vefat. On 

aded yoldaşla firar. Gece gündüz kayı:kda zahmet, meşakıkat; 

biT kenara çıkarlar. Ardlanndan yetişemezler. Ot otlarlar. Gi

derler birer birer; ayaklan pare pare olunca giderler birer 
birer. İtmfun-ı emr i·derler. Yalnız Hüseyin Beşe kalur. Bir 

gemiye girer. Gemi pare pare olur; ne ıkadar menzil alurlar 
kimse bilmez. Bir tahta parçasile bir kenara düşer. Bir kal'a 

içine girer. Yine içerden içeri bir kal'aya girer. Bir filemi bir 
havuzun üzerinde zincir He asmışlar, dudakları pare pare ol· 
muş, susuz, hariiretden. Zencir uzanur. Sudan içmek murad 

eder, zencir derakab ıkısanur. Bu azab ile rnuazzeb. Su ister. 
Hala eskıi odalarıda medfı:ın olan azizdir; su vermek ·ister. 

«Çek elini» deyü hatifden nida. 

Yine maslub mel'ı'.ına niyaz. Teralıhum ider. Su vermek 
murad eder. Yine sada sada, üçüncü def'ada heman maşra
banın birin uzadır; derakab o kolu omuzundan kopar. İık'İ 
münevver cemalleri nur mahz-i nur-ı mücessem zatlar zuhur 
eder : 

. 
«Bu mel'un bizleri susuz şehid eyledi. İki def'a agah ey

ledık» derler. Mübarek ağızlan yanla. Kol kemari'l-evvel 
sıhhat bulur. 

« Elini koynuna sok! Pad�şah görmeden kimseye göster
me! » derler. Sult.::n Ahmed : Evvel ru'ya-yı sadıka ile sırra 

S60 

arif olur. Mudanya'dan gelürk 
. d 

. . O en ararlar bul 1 zar ı er,  oper. sultanıan gören .. 1 : ur ar. Eline na-goz ennden de öper 
( Fıkra olnıaık üzere 19 gece R 

· 

Çavuş'dan mesmu'duT. Hu güyegil 
a� .. sene 1 17 1 , Ahmed 

söyledi.)  
e ır gelin sadedinde kulak 

Gelelim sadede : Hüseyin BeŞe' . . d 
rer birer merhum olurlar. Yar yave Ilım k 

0� yoldaşlan, bi
zuhur ider, lisil.n-ı hal ile önüne 

�
-�

o · Gıderken bir arslan 

dağ başında veda eder. 
· uşer, rehberlik ider. Bir 

Türki bilmez, Fiirisl söyler bir pir çift .. 
tercüman ider. Diyar-ı Hind imiş. Suret d:�r�� 

�ğ�u gelür 
şehriyar ikram eder. 

n ıskelede 

« Yimıi gün mukaddem gemilerimiz gitdi • .  

Bir sene meks itdirir. Sene tarnanund .. 
b. 

. . h .. .. an uç ın altun, 
bazusuna uç cev er. Çöle .duşer, Araplar soyar. T ı al 
br, bulurlar. Bağdad'a vusul bulur. 

aş an ur-

Kalpağla görürler : 

« Kızılbaş» 

derler. Tophane'ye davete gelen Karakullukçu, kocanuş, pir 
olmuş. Birbirini buLurlar, bilürler. Yamaklar, 

« Düğünümüz var! • 

tabiriyle akçe devşirirler. Bin altundan ziyade mal cem'olur. 
Bağdad'dan Asitane'ye gelür. Tophane'ye geçer, evini bulur. 
Evde bir sakalı siyah müzellef Çelebi, kucağında beş yaşın· 
da bir ma'sıiın. Sokak; meğer kendi oğlu imiş! Leyle-i zifaf. 
dan hasıl olmuş. Valdesi zevcini öldü bilmiş, amma ere var
mamış . 

« Çelebi pederin sağdır. Benimle otuz ahun gönderdi._ Bir

kaç adem yanında, 

« Oğluma ehlime ver• dedi, 

bahanesiyle yoldaşları davet, kendüyi izhar eder. 

Ahmed Çavuş'dan mesmu'dur. Sene 1 171 Ramazan aşere 

sal is . 
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Taklidler 

1 ) Meddah Sururi ile Ali Asgar Ağa'nın Bursa Seyahati 

MEDDAH SURURİ'DEN BİR TAKLİD 

Asgar 

_ Bana bak Sure Efendi, davullar ki çalınır, ne vardır 
gardaş, düğün vardır? 

Sururi 

_ Vallaha bilmiyorum Al i  Asgar, bir ·kere sorduralım. 
Garson! 

- Efendim? 

_ Bak davullar çalınıyor oğlum, şu ned ir öğrenivcr! 

Muhacir garson 

- Efendi Dayı, Pınarbaşı'nda pelivan güleşi var da oniş
ten çalıyorlar. 

Sururi 

- Ali Asgar peh l i van güreşi varmış Pınarbaşı'nda. İran'da 
pehl ivan var mıdır? İran halk ının ne dereceye hıdar pehli
vanlığa merakı vardır? 

Asgar 

- Sure Efendi, sen bi l· irsen, yalan danışmiram. İran'da 
her kiş i  pelvandır, hetta özüm <le pelvan ama . . . 

- Maaşallah ! 

- Beli . 
- Öyleyse, gidelim de seninlen Tür·k pehl ivanlarını, Türk 

arslanl a rım seyredelim. 
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- Giderem, men çok sevirem pelvan güreşi .  

( Pınarbaşı'nda )  

Sururi 

- Ali Asgar Ağa! 

- Ne var Sure Efendi? 
- Bak bu ufak pehlivanlara b 1 • un ara deste güreşi derler . 
Asgar 

- Beli, o desteler Tehran'da da d var ır. 
- Ah! Bak şimdi daha büyükleri çıktı. 

orta derler. Bunlara küçük 
- Bilirem ağa, küçük ortayı da bHirem. 

Sururl 

- Dikkat et, baş pehlivanlar çıkıyor. Bak gördün mü 0 sarı pehlivanı, sarı bıy�k.lıyı. 

Asgar 

- Görmişem. 

- r: :-ım biliyor musun ? 

- Yoh, bi lmirem. 

- Ona meşhur Maruşlu Hasan Pehlivan derler. Onun 
daha kolunu bükecek kainatta kimse gelmemiştir. O kara 
yağız olan da İnkayalı lbraam Pehlivan. 

- O dalı pehlivan mıdır? 

Elbette! 

Sure Efendi, ne diyon sen, o daha çocuktur. 
- Lan tövbe çocuk olur mu? Yaptığı işlere ba•k Ali As-

gar Ağa . . .  Onlar hep en namdar pehlivanlardan. 
- Sure Efendi, o san bıyıklı pelvanı gördün mü? 

- Evet. 

- Hasan pelvan diyerler. 

563 



- Evet? 

_ o Tehran'a geldi. 

- Ne vakit? 

- Çok önceden. 

- Eeeee? 

_ Şah ın bi·r pelvanı vardı. Adına Hurşid...i Muella diyeler. 
- Eecce? 
- Günde o sekiz yüz kişiyle göreşirdi. Hetta Şah fer.m.an 

eyledi ki, bu Hurşid-i Muella •ile Hasan Pelvan güreşsin. Mey
dana çıktılar, ellerini şaklattılar. Hasan Pelvan'ın seklciz met
re boyu vardı, yeddi metre galınlığı va!'dı ha! Bu Hasan 
Pelvan'a parmağın havale eyledi, Hasan Pelvan'ı havala·ra fır
lattı atlı ,  gel t i. On yedi gün sonra telgraf geldi. Hasan Pelvan 
salimen B:ındınna'ya vasıl olmuş, dediler. 

(Sunui hayret ve gülümsemeyle dinlerken orada bulu
nan Y:ıhudi söze karışır.) 

Yahudi 

- Aşkolsun Haci Efendi, meşaHa be! Siııin memlekette 
artık otomobile, şimendifere Jazunlıık var mı? .Biri Paris'e 
yidecek, çağır pehlivanı vursun parmağı; birisi Londra'ya yi
decek, çağır pehl<ivanı vursun parmağı. Ama bak dikkat et, 
:v::ıvaş yavaş vursun , belki hacca gider . . .  

%4 

2 )  Alaylı Ömer Efendi 

MEDDAH SURURl'DEN Bt R TAKLtD 
Ömer Efendi, .kahvede arkada la 

kıdem aldığını anlatmaktadır : 
ş nna nasıl askerlikten 

- Tilafone etmişler fırganın 'h be . 
, gararga ına vard G mandan ğin çadınna girdim . Temen k 

ım. u-
nayı ça tım. 

- Negören Ömer Efendi, dedi . 
- Sen negören beğeın, dedim. 

- Seni imtihan edecez, gıdemine goycaz dedi 
- Goyun beğem, dedim. Çadırın direğin� dü�l" h 

indirdü, masanın üstüne yaydı. 
u artayı 

- Bu ne ki? dedi. 
- Hartadır beğem. 

- Ya şu gördüğün uzun, ·kızıl cızgılar ne ·ki? dedi. 

- Huduttur beğem, dedim. 

- Ee, eşkolsun Ömer Efendi, sağa dedi. 

- Ya şu mavi boyalı gısım nedir? dedi. 

- Dengizdir beğem, dedim. 
- Ya şu nokta nokta siyah çızgılar ne ki? dedi. 

- Gara pampurdur beğem, dedim. 

- Eşkolsun ömer Efendi sağa, dedi . 

- Bura nire? dedi, pamağınla göstürttü. 

- İstanbol'dur, beğem, dedim. 

- Ya şurası nire? dedi. 

- Paris'tir, beğem, dedim. 

- İstanbol'dan Paris'e ne kadar vakitte geden? dedi. 

- Eşeğinen dört saatte vanrı:k, emma yolda bk ahbap 

çıgar gayfe mayfe ısmarlar, beş saatte giderim, dedim. 

- Eşkolsun Ömer Efendi sağa, dedi; galktı ağnımdaıı 
şapadanak öptü. Beni gıdenllnıe goydu\ar. 

(Özdemir Nutku, Meddahlık ve Meddah Hikayeleri'ndeıı) 
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IV. FIKRA 

Umumiyetle gerçek hayat hadiselerinden hareketle «his

se» kapmayı hedef tutan ve temelinde az-çok nükte, mizah, 
ıenkid ve hiciv unsuru bulunan sözlü, kısa, mensur hikaye

lere « frkra» adı verilir. 

Fıkra kelime olarak : Omurga kemiği, bir makale veya 

yazının bütününden ayrılabilen parçası, ilmi ve fenni kitap

larla kanunlarda, yönetmeliklerde vb. fikirleri a:rd-arda sıra

Javan cümleler, bend , madde; Tanzimat'dan sonra batı tesirin

d� meydana getirilen tiyatro eserlerinde perdenin ayrıldığı 

bölümlerden b iri ve Edebiyat-ı Cedide devr i-nde « küçük hika

ye», «kron ik » manalarında kuJlanılmıştı L 

Kfışgarl ı MaJ1mud'un «küg» deyimi ile karşıladığı fıkra, 

Batı Türkçesinde « hikaye, masal, ·kıssa, nükte, mizah, latife» 

g i b i  adlarla anılmaktadır. Kırım'da, ıKazan'da, Türkmenis

tan 'da Özbekistan'da ve Uygurlar arasında «latife» sözü yay

gın d ı r. Kazaklar'da · .. ertegi>>, «aJUZ»; Türkmenler'de ayrıca 

«yomak», «değişme» ve «şorta söz» gibi deyimlere rastlanır. 

Fıkraların .konularını her türlü hayat hadiseleri teşkil 
eder. İ nsan-cemiyet münasebetindeki .düşünce ve davranış fark
larından doğan çatışmalar, beşeri :kusurlar ve gülünç vak'alar 
fıkrayı ımeydana geürir. Fıkra <konuları başlıca; 1 - İdare 
edenlerle idare ed ilen ler arasında , 2 - - 1 narıçlarla dini adet 
ve merasi mlerle yasaklara dair davranışlar üzerinde, 3 - İç· 
timai, ikt isfıdi ve siyasi görüş ayrıhklarından doğan çatışma
larda toplanabilir. 

Başlangıçta ferdi karakter taşıyan ve zamanla anonim
leşen fıkralar, sade, yaşayan dille, geçmiş zamanın hikayesi, 
soru ve emir cümleleri ile anlatıhrlar. Umumiyetle tek bir 
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vak' aya dayanan, teferruat, tasvir ve tahki e . 
kaçan fıkralar, başlangıç , gelişme ve son� (h_ık_aye e�me)dcn 
bulunduran hi•kayelerdir. A!klın kamun\ 

ç _bolum\ermi iç-içe 
k 1 k 

an �çınde ha T surl ardan uza o ara yaratılan bu h'k"  1 ' ya 1 u.n-
· ı · ı · 1 · b '\  ·ı ' lk 

� aye erde vak'a düşünce ı e ı gı ı ı gı er ı · basarna� 1 k'l ed veya 

şı tezin bir ba·kıma çarpışmasını hazırla�ş ı
k 

er. Tezle, kar

rnünakaşa ve muhakeme, gelişmeyi haz;n
l , on

Buşma (tezild) , 
d . r ar. u zemın üze-

rinde sonuou mey ana getıren «hükm»e va 1 F k . . . . k 'b' rı ır. ı ranın es-tetiğı bu uç unsurun ter ı ınden doğar. 
Fıkralarda asli unsuru insan teş·kil ed 1 . . f• ı k . . . l' · . . . er. nsan , musbet 

vt: men ı o ma uzere as ı ,  ·dınleyıcı-seyi.rci ..: 
fi d 1 b. . 

up ve grup olarak ı al i  kolda sın ı an ırı a ıhr. Asli üpler bu malı il de • .  · · • f su er sabıt 
karakterlerı nı  muha aza ederler. Tür.k cemiyetind k' 1 . . 

_ . d N dd' 
. . . e ı as ı tıp-

la aı asın a, as re · ın Hoca, Iııoılı Çavuş, Bekri Mustafa 
Kemine , �senpula� , Ahmed Akay v� Aldarköse en tanınmı; 
o lan larıdı ı .  Bunlaıa, mahdut fıkra orneklerine bakarak : Fa
t ih Sultan Mehmed, Öküz M�hmed Paşa, Koca Ragıp Paşa, 
fıtnat Hanım, �aşmet _v� N�n_ıık Kema\'i zikredebiliriz. Ay
ı ıca : a) « Mevlevı , Bektaşı, Yuruk, Terekeme, Tahtacı, Köylü» 
zümre; b )  « Yahu di ,  Rum Eıımeni » azınltk; c) •Kayserili ,  Ka
nıdcnizli » bölge ve d )  «Ana-baba, deli, bakkal , cimri, hakim» 
gibi s ın ıflamalarda görüleceği gibi gündelik tipler fıkra re
pcrt ııarını teşkil ederler. 

Umumiyetle zamana ve mekiına bağlı kalınmaksızın an
lat ılan fı.kralar, toplan tılar.da konuşmalara canlılık ve renk 
ka tmak ; ileri sürülen düşünceleri desteklemek amacına yöne
lik hikayelerdir. İnsanı güldürürken düşündüren ve terbiye 

eden fı.kralarda halkm espirisini, zekasını, mantık ve muha

kemesini ,  ortak hayat görüşünü yeri·nde ve zamanında anla

tan hikayecini n söyleyiş biçimi muhtevi\. ile ahenk teşkil et
t iği n isbct t e değer ·kazanır. Masallarda olduğu gibi hususi fık

ra anlatıcısını arama•kl ığımız bundandır. 

Yirmin ci ası r başlarına kadar letaifname ( latifder) ve 

fıkarat ( fı.kra lar) adı verilen yazına ve basma ·kitaplarda t:'ı

rihi şahsiyetlt:re, .konulara ve ·tiplere göre sınıflandırıla_ra� 
bugüne kadar gelen fık ralar, bütün Türk boyl:ı:ında :urlu 

ağız ve l ehçelerde sözlü gelenekte, kısalığı sebebıyle . hafıza· 

!arda kal ma ve yayılma kudretini sürdüren eserlerd ır. 
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Fıkra örnekleri 

NASREDDİN HOCA HİKAYELERİ 

Hoca'ya sormuşlar : 

- Cenaze götürüııken tabutun önünde mi . . . .  L' d 
v d . yurume ı,  ar· dın a mı, sagın a mı gıtmek daha sevap, solunda mı? 

Cevap vermiş : 

- İçinde gitmeyin de neresinde gid�seniz gidin. 
* * *  

Hoca'ya kıyamet n e  vakit ıkopacaık diye sonnuşlar. Hangi 
kıyamet demiş. Hangi ·kıyamet mi, kaç kıyamet var ki demiş· 
!er. Hoca, iki  kıyamet var demiş, kanm ölürse küçük kıyamet 
kopar, ben ölürsem büyük kıyamet. 

• •• 

Hoca, bir gün erenlerden olduğunu söylerken birisi der 
k i  : Bir keramet göster öyleyse, Hoca, ne istersin der. Adam 
şu karşrki dağı çağır der, ayağına gelsin. Hoca, üç ıkere, gel 
ya mübarek diye seslenir. Tabiatıyla dağda bir kıpırtı bile 
olmaz. Hoca derhal dağa doğru yürümeye başlar. Adam, ne 
yapıyorsun Hoca der, hani dağ gelecekti , sen mi gidiyorsun? 

Hoca hem yürür, hem cevap verir : 

Bizde gönül, :kibir olmaz, dağ yürümezse abdal yürii� . 
• • •  
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Hoca, bir aralık kadılıkta bulunmuştu . 
·· anına birisi gelip der ·k i : Yayılır1ken 

gun, y . .  · · 1d ·· .. 
bizim ineği karnından süsmuş, o urmuş. 

Bu sıralarda bir 
sizin alaca inek, 

Hoca, sahibinin suçu yoksa nesne gerekmez. İnekten kan 

pahası alınmaz ya, der. 

Gelen adam, bu sözü duyunca, yanlış söyledim kadı efen
di der, ölen sizin inek, öldüren bizimki . 

Hoca, daha adamın sözü tamamlanmadan, iş çatallaştı 

şimd i ,  indiri n  raftaki şu kara kaplı k itabı der . 

• • •  

Hoca bir gün, komşusundan bir kazan i s ter. İşini bitir
dikten sonra .kazanın içine bir tencere koyup komşusuna gö
türür. Komşu, tencereyi gö:-ünce, Hoca, bu ne der. Hoca, 
kazan gebeym iş komşu der, -doğurdu. Adam, pekala der, ka
zanı, tencereyle beraber alır. 

Bir zaman sonra Hoca, kazanı gene ister. Fakat bu sefer, 
geri vermez. B i r  hayli gün geçer, komşusu, Hoca'nın evine 
gidip kazanı ister. Hoca, müteessir bir surette ah ·komşum 
der, başın sağ olsun, kazan sizlere ömür. Komşu a hocam 
der, hiç kazan ölü:- mü? Hoca, komşucuğum der, doğurduğu
na inandın da öldüğüne i nanmıyoı· musun ? 

• • •  

Hoca merkebini  kaybetm iş . Çarşıda, pazarda, bulana yu
larıyla, semeriyle müjde olarak vereceğ im diye bağırırmış. 
Biri dem iş ki : Hoca, ma<lemki vereceksin, ne dh � bulmak 
istersin . Hoca, bire cahil ·demiş, bulma zevkini t�tmayayım 
mı? 

• • •  
Hoca, ıncrhbL.i kaybc lmiş, hem arar, h e m  türkü sÖI'· 

İermiş . Görenler, hayrola demişler, ne yapıyorsun Hoca? Eş�
ğim kayboldu da demiş, onu arıyorum . Peki ama d emişler, 
bu ne biçim eşek arayış? Hoca, b'r  umudum , şu dağın ardında 
demiş, oı-da da bulamazsam seyredin feryad ı bende. 
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Hasisin biri, Hoca'ya , demek H 
seviyorsun, fakat neden? Hoca h <>cam der, parayı sen d 

. . 
' emen cevap verir . e 

- Adamı , senın gıbilere muh 
· 

taç etmez de ondan . . 
• •  

Bir dostu, Hoca'yı yalancı şah" 1. ıt ığe · · ·· .. 

ettiği adamdan buğday istiyormu K 
goturur. Davacı dava 

buğdayını verdi mi, alacağı var 
ş. 

_
adı, Hoca'ya bu adam 

H 
mı, sız ne d . . 

muş. oca, arpayı tamamıyla verdi b' 
er.sınız diye sor. 

demiş. Kadı, söze dikkat etmeden 
'
h
��e bıle alacağı yok U Venniş. 

Mahkemeden ç1Ltıkları vakit Hoca' , . . • 
yanıldın,  buğday di�cekken arpa dedil;1 . · 

.
'hlllıge götüren, 

etmedi demiş . Hoca -der.1iş ki : 
• ıyı kı kadı dikkat 

İşin aslı yalan old<uıktan son h 
day. 

.ra a arpa olmuş, ha buğ. 
• •• 

Subaşının eşeği kaybolmuş. Adamları kol 
maya çıkmışlar. Yolda Hoca'ya rast! 

' 1 kol ayrılıp ara-
! 1 S d 

amış aır Bağa gitfğini" an amış ar. en e o taraflarda ara demişler.
· ' ı 

Hoca iıem türkü s'iy!!".r, hem gidermiş B' . . 
yapıyorsun demiş. Hoca de·,·iş ki . Subaş 

· .rısı� -�oca ne 

' d  b l 
. ının eşegını anyo-

ru m. " a.n, u n<> >ı eşek ara) ış . deyince H 
vermiş : 

oca ŞU cevabı 

.�ı .  e 1 in eşeğini türkü çağıra çağıra arar . 
• •• 

H�'yı kandırımışlar, çirkin bir kadınla evlendirmişler. 
Sabahleyın Hoca sokağa çFkarken ·kadıncağız efend: d · 

k b d . 
, ı emış, 

a ra anız an ık,ımlere görüneyim, kimlere görünmeyeyim? 

.. 
__ Hoca , kadınım demiş, bana görünme de kime görünürsen 

gorun. 
• •• 

Hoca'ya burnun nerde demişler, ensesini göstermiş, tam 
aksini göster.din demişler, bir şeyin aksi anlaşılmaz, bilin· 
mezse kendi hiç bilinmez demiş. 

• • •  
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) · evı·ne hırsız oirmiş. Ne var, ne yok, toplayıp 
, Hoca nın ., v 

denk a mış, çıkıp giderken Hoca da y�tagını , yorganını sır-
y P 

ş·ne düşmüş. Hırsız, evıne varınca arkasına 
tına vurup pe 1 • d d · 
d

.
. .

. bakmış ki Hoca da geliyor. Be a am emış, senin 
on.muş, 

d . k" 
burada ne işin var? Hoca emış ı : 

_ Bu eve göç etmedik mi ki? 

Komşularından birinin bir işi olur, Hoca'ya baş vurup 

eşei!in i  ister. Hoca, eşek burda değil der, değirmene buğday 

volladım. Tam o sırada eşek, ahırda anırmaya başlar. Kom

Şusu, hani burda değildi der, bak anırıyor. Hoca, eliyle
_ 

saka

lını tutup sübhanallah der, bu yaşta, ak sakalımla benım sö

züme inanmıyorsun da eşeğin sözüne inanıyorsun l].a? / 

... 
Bir gün Hoca'nın eşi-dostu toplanır, yahu derler, bahar 

mevsimini boş geçirmeyelim. Şöyle bir imeceyle kıra gide
lim, eğlenelim. Birisi, kuzu dolması benim üstüme der. Öbü
rü, ben im üstüme de dolma der. Öbürü tatlı bana der, bir 
haşkası sütlüsü de benim üstüme olsun der. Hoca hiç tın
maz. Peki derler, sen ne yapacaksın? 

Hoca, bu çeşit ziyafet, üç ay bile sürse ordan ayrılır, 
bir yere gidersem Tanrı'nın laneti de benim üstüme der. 

• 
• •  

Biris i ,  Hoca'yı evine çağınr, ısrar eder dururmuş. Hoca, 
hadi bir gidelim bakalım der, kaLkar, adamın evine gider. 
Tam kapıyı çala·rken adam, pencereden başını çıkarır, bakar, 
sonra çek ilir. Ev sahibinin karısı, kapıya gelir, kapıyı aralar, 
Hoca'ya, efendi evde yok der. Hoca, .kadına, benden selam 
söyleyin der, bir daha bir yere giderken başını evde bırak
masın . 

• • •  
Hoca b i r  gece ay ışığında, b<ıhçede beyazlar giymiş, kolla-ı 

rını açmış bir adam görür. Karı der, ver şu oku, yayı, hırsı� 
var. 
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Karısı yayı, oku getirir, hoca ni 
leşlııi yanın ·kaldırırız der, yatalım 

.;� alıp adamı vurur � . Yatarlar 
' 

Sabah olunca küreği, kazına� lı 
· 

. . . .  d ğu ,_ di a p bahÇey •'---ne gorsun, vur u , •.o.en gömleği . e ç'"""' bir de 
yıp kıurusun diye ipe asmış. Ymiş. Kansı gündüz Yllka-

Hoca, hemen secdeye kapanlı!" illa de 
rediyorsun efendi deyince, ıııasıl ş� r. _Kansı, neye şük
göğsünden vurmuşum ya içinde ben ol�� der, bak, tam 

. . .  
Hoca bir berberde tıraş oluyorm B 

boyuna Hoca'nın başını keser, çenter�ş. �er acemiymiş, 
Başının yansı tıraş edilince Hoca 

kal= yapıştırırmış. 
Hoca, yansı .kaldı deyince Hoca sen 

ş. Berber, nereye 
<l . . b.. fı k 

• yarısına pamuk -t....!-
ben e o ur tara na 1 eten ektireceğim demiş. 

..._wı, 

Hoca, pazara gidiyormuş. Çocuklar başına . . .. .. h · H b d" d"k al d ' uşuşup ep-dsı, 
. 
oca

ı· 
1 a�a

d
. u 

b
U: 

• 
. �eye başlamış. Hoca, olur, olur 

emış. ç erın en ın, Hoca ya para vermiş H b unla 
düdük .. al .

. 
bana demiş. Hoca, on

_� �a.�lur demlş, � U:azar
dan donunce parayı verene duduğü uzatmış. Öbür! · h . · 
b. . k ' l  d . erı, anı 

ızım ı er eyınce, parayı veren demiş, düdüğü çalar. 
• •• 

Hoca'ya senin hanım çok geziyor demişler. Aslı olmasa 
gerek demiş, gezseydi, bir ıkerecik <'.e bizim eve uğrardı. 

• •• 

Adamın biri, Hoca'ya gelir, hasmından şi:kayet eder, der
dini uzun uzun anlatır, haıkkım yok mu amma Hoca der. Hoca, 
hakkın var komşucuğum, haıkıkın var der. O gider, hasmı ge
lir. O da dert yanar, sonunda hakkım yok mu amma der. 
Hoca ona da hakkın var der, yerden göğe kadar haıkkın var . 

O da gidince kansı, efendi der, biri geldi anlattı, hak.kın 
var dedin. O gitti, öbürü geldi, ona da haOOkı.n var dedin. Bu 
ne biçim iş? Elbette bunlann biri haklı, öbürü haksız. 
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Hoca, karısına, senin de hakkın var karıcığım der, senin 
de hakkın var. 

•• * 
Hoca bir gün, biraz yoğurt mayası almış. Akşehir gölüne 

gitmiş, mayayı göle atmış . Biri görmüş, ne yapıyor
.
sun Hoca 

demiş. Hoca, göle yoğurt mayası katıyorum demış. Adam
cağız şaşırıp tu tar mı demiş. Hoca, ben de biliyorum, tutmaz 
amma demiş, ya tut arsa! 
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BEKTAŞİ FIKRALARI 

Kera:ıet Derim 

Kendis in i  a k ı l l ı  zanneden biri Bekıa . , .. d " "  
b 1 · ' şı ye gor uğü rüyayı anlatmaya aş ar : «Hasta idim şeyhimi ·· ' d .. .. 

• h k 
· ' ruya a gordum Ba-na, ya a ma ! » dedı , ·kalktım sag"lığa ka t · 

d . ' vuş um; sen bunu neye yorarsın eyınce Bektaşi şu cevabı . · . N 1 
keramet derim» . 

verır · " e o acak 

Hak Deyip Dururuz 

• * *  

Bck taşi'n '.n biri Mevlevi dervişine nasıl ayin yaptıklarını 

;orar. Mevlcvı : «Hak deyip döneriz ,, der. Bektaşi güler : •Biz 

bir kere Hak deyince artık dönmeyiz, dururuz» cevabını verir . 

... 

Ben Kıldım Oldu 

Bektaşi hocaya, abdestsiz namazın kılınıp ·kılınmayacağı
ııı sormuş. Hoca, «imkansız, öyle şey olmaz• cevabıııı verin· 
Cl'. Bektaşi : «Ben kıldım oldu» demiş . 

• • •  

Sıratı Denizden Geçeceğim 

Bektaşi Nafi Baba, Kurban Bayramı arifesinde kocaman 
bir  torik alıp evine giderken tanıdıkların biri «Ne o erenler, 

k u rban yerine torik mi aldın» der. Nafi Baba gülerek : •Evet 
canım, fakir bu yıl sıratı denizden geçmek niyetinde olduğun· 
dan derya kuzusu kurban ediyorum» cevabını verir . 

• •• 
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Cünbüş 
. . . · b" · deraahın kapısı önünde çömelmiş. <,:u-

Bektaşı nın ırı 0 • b " d  d" - ·· ıı · · · ·rken bir cenaze geçer. Kim u gı en ıye so-
bugunu tu uru 

A ikin · 
rar. «Tanbfıri Esad Efendin d�rle.1:;. . .� s�ra cı .�.�� 

. . . . .. d' Ali Efendi'nin oldugunu soylerler. Üçuncusu 
gorunur. U ı 

Ef d''  . d 
. . 1 1 . G elhan Safvet en ı mn a ını venr er. 

ardından ge ınce az . · il · ·  t .. d ·· 

buk Hazun'ın cenazesıru e er us un e goren Niha�e
.
t Da

b
r 

-
. ad

cı 
derin bir nefes çekip gülümser : 

Bektaşı, çu ugun an 

·- Desenize bu akşam ahiret te cünbüş var. 

Sefere Çıkacağım 

Baharım birine : 

* 
� ·  

_ Ramazan gel iyor, n e  yapacaksın, demişler. 

- Sefere çıkacağım, demiş . 

Duan Makbul Değil 

• •• 

Dilencinin biri Bektaşi dervişine : «Ün para ver, sana dua 
edevimn der. Bektaşi duayı kabul etmez. Dilenci haymiuasıru 
kabul etmevişinin sebebini sorunca, Bektaşi «Allah'ın yanın· 
da duan m�kbul olaydı kendine ederdin de dilencilikten kur
tulurdun » cevabını verir. 

Üçümüz İçin Ot Getirmeye 

Bektaşi dervişi merkebini önüne katmış yolda giderken 
adamın biri « Böyle iıkiniz birlikte nereye gidiyorsunuz,, diye 
sormuş. 

Bektaşi soğukkanlılıkla, birden : «Üçümüz için ot getir· 
meye» demiş. 
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Atalarsözü'ne �lı Fıkralar 
{ Nouvelles Proverblales) 

ı _ Aza nereye gidiyorsun dem.işler. Çoil;un 
un! b 

Yanına, demiş 2 - Od ar altayı dava edeceldermi . . . 
· 

vazgeçmişler. 
ş. Sapı ıçunıı.den diye 

3 _ Oynamasını bilmeyen geline •ka'l-y · da · ı.. .,., oyna. demı· 1 « erım r, yenun ausa. demiş. ş er. 

4 - Türkmen'e arı alır mısın demişle p , neyleyim» demiş. 
' r. • araınıa vızıltıyı 

5 - Tembel bir köşeden bir köşeye git · 
ettim» demiş. mış, •uzun seyahat 

6 - Haylaz çocuk «babam bana öğüt verirk . ı<.· •• . .  d k :k · ,_ dım en ıne6ın go-zun e ır sme ... say · • demiş. 
7 - D�ve kuşuna uç demişler, •deveyim. demiş. Ko de-mışler, •Kuşum» demiş. 

ş 

8 - Deveye «bir cünbüş y apıver» demişler. Yedi kazan .. _ 
dü devi:rmiş, sonra da •çok şükür bir kazasız çıkt:. demiş. 

9 - Dilenciye hıyar vermişler, •eğri» diye beğenmemiş. 

10 - Sarımsağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış. 
1 1  - Suçu gelin etmişler, kimse sahip pkmamış. 
1 2  - Tavşan dağa küsmüş , dağın haberi bile olmamış. 

1 3  - Katıra baban ·kimdir, demişler, •at dayıındıra demiş . 

14 - Kurda «niçin ensen kalın• demişler, •kendi işimi ken-
dim göriiriirn, ondan» demiş. 

1 5  - Yöriiğe, •çarığa mesh olur mu» demişler, eben ettim, 
oldu» . demiş. 

1 6  - Yengece «niçin yan yan gidersİn• demişler, kabadayı
lığımdan» demiş. 

(Konya Halkiyat ve Harslyitı'ndan) 
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İNCİLİ .ÇAVUŞ \IE YORULAN MANGAL 

Şah Abbas'ın sarayında kapağı zümrütler, inciler ve ya

kutlarla süslü bir mangal varmış. Bu mangalın iki kulpuna 

da göz alıcı elmaslar oturtulmuş. 

İncili Çavuş İran'a gittiği sırada Şah, Türk elçisine sa

rayının ihtişamını göstermek ister. 

Türk elçi heyeti sarayı gezerken bu çok süslü mangala 

hayran kalır. Ancak saray hademelerinin ·kaşla göz arasında 

bu mangalı diğer gezilecek odalara gizlihkle taşıdıklarını fark 

ederler. 

Şah'ın maksadı her odada böyle ·kıymetli mangaıllann 
bulunduğunu göstermekmiş. 

Saray gezildikten sonra Şah, Elçi'nin intibalarını sorar. 

İncili Çavuş şu cevabı verir : 

- Sarayınız güzel, büyük; gezmekle bi:tln:mediık, çok 
yorulduk ama, rnangalımz da bizimle birlikte yoruldu! 

(Şevıket Bay'sanoğlu) 

KARADENİZLİ FIKRALARI 

Anahtari Bendedur 
İstanbul'dan sılaya dönen Ho al ·H 1. P ı · aım Tan 

güvertesinde kemençe sesine uyarak sıJtsa.ı'. vapurunun 

ran kurmuş hemşehrilerinin arasına 
'.
. 

' ay hava·sıyla ho-

başlar. Deniz dalgalıdır vap"'"''� hır· �rer
b 

• . 0 da oynamaya 
' � '4ü saga ır sola al 

duğu sırada Halim'in güverte kenarına b� " . 
Y pa 

vur· 
denize düşer. Seyircilerden biri telaş· 

1 
. 

tıgı
A k

tahta bavulu 

1 d.. .. d . anır . • •r adaş, bavu
un uşti.ı» eyınce, oyunun heyecanı . . 

d k . 
H !" ah . ıçın e endinden ge-

l
ç:

n a � :  «An t
d
arı bendedur, anahtari bendedur. karşı

ıgım verup oyuna evam eder. 

Ben İncilizum .. . 
• • •  

L?�d.ra'�a 
. . giden Hemşinli soka!;:d g.:zerken ı....ırşıdan ge

ç�n hırını gozu ı s ırır. Ke� • ..u <Kt!ndlıı.e •bu bizim hemşerudur• 
d'.�erek

. 
adar.ıın peşine koşar. Y�klaşınca, «hemşehrum, sen 

Turk mısun? »  der. Der amma, cevap alamaz. Adam kafasını 
dikmiş yürümekte devam eder. Fakat Hemşinli sormakta ısrar 
eder. Nihayet adam : 

- Pırak yakami ben lncilizum, der . . 
... 

Senu Adem usta mi sunnet ettu? 

Karadenizli küçük abdest bozmak için ayakyoluna giırer. 
Vaziyetini alıp başlar işemeye. Bir süre sonra yanına başka 
biri gelir. O da vaziyet ahr. 
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ilk giren sonradan gelene : 

- Sen Hemşinli mistın? 

- Evet. 
- Senu Adem usta mi swınet ettu? 

- Evet, evet amma nereden bildun? 

- Yarim saattur ayağuma işeyisun? Adem usta hep boy. 

le yan keser . . .  

Eve Gidince Güleceğum 

• • •  

Bir toplulukta frkra anlatılıyordu. Herkes katılırcasına 
kahkahalarla gülüyordu. Yalnız tek bir adam h iç gülmüyor, 
kaşları çatıhnış, küskün gibi oturuyor, asrk suratı kimsenin 

gözünden kaçmıyordu. Nihayet yanındaki dayanamadı ve bir 
arahk :  

- Siz niçin gülmüyorsunuz? Yoksa rahatsız mısınız? di· 
ve sordu. 

- Hayır, rahatsız deyilum. Fakat fıkra a nlatana ki.ismi
şum da. onun içun eve gidince güleceğum . . . 

Şaşırtmacasldur da . . .  

• • •  

( Anahtarı Bcndedur'da n )  

Rizeli ,  din leyen lere b i r  bilmece sorar : 

- Ağaçdadur , saridur, öteki nedur bilin bablumJ 

Mecl istekiler « kanarya, bülbül » gibi  çeşit l i  cevaplar ve-
rirler. 

Rizeli «bilemedunuz» der ve cevabını kendi s i söyler : 

- Hamsidur. 

Meclistekiler : 

Canım, hamsi ağaçta olur mu derler. 
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Rizeli : 
- Astım oni ağaca. 

Meclistekiler : 

- Peki hamsi sarı olur mu? 

Rizel i : 
- Boyadım oni. 

Meclistekiler : 
- Hamsi hiç öter mi kardeşim? 
Rizeli : 

Orasi da şaşırtmacasidur da . . .  

• • •  

Kelinıe-i Şehadet Cetunın 

Karadeniz'de fırtına k 
s � l l ı yordu. 

·opmuş, vapuru fındık kabuğu gibi 

Temel Reis : 
- Pana bir pusula ceturun, diye gürledi . 

iar, 
Tayfalar arayıp taradılar, gemide bı"r 
kaptana gidip : 

- pusula bulamadı-

d
-

1 
Pu su la bulamadık kaptan, başka ne getirelim d·ı,•e SOi' U ar. - 0 ' 

. . 
Temel Reis bir kuduran denize, bir allak-bullak olm s ı·uzlcı-.! baktı . 

u .. 

- Kel i me-i Şehadet ceturun bari . dedi. 
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KARA TEPELİ HİKAYELERİ 

Karatepeli'nin kı:ıık tanesi arıkadaş olmuşlar. Bir mem
lekete gelmişler. Topraktan yapma, harabe bir dam ç�kmış 
karşılarına. Bunu göıünce tuhaflarına gitmiş. Üzerine çık
mışlar. Şimdi, o yana, bu yana kaçışmaya başlamışlar. Dam, 
zaten harabe bir şey, göçmüş. Göçünce otuz dokuzu ölmüş. 
Bir tanesi sağlam ıkalmış. Geri dönmüş, bir bakmış arkadaş
larına : 

" Ulan, az kaldı demiş, bir sa·katlık çı·karayazdrk».  

• . ... 
Karatcpeli'nin bir çoğu ava gitmişler. Dağda avlanırken 

susamışlar. Irmağın yakınında yüksek Mr kaya varrrnş. Kaya
nın başına gelmişler. Demişler k i  : 

«Dolan�p ·da kayadan inmek hayli sürer. Şimdi şu kayanın 
başında birimiz şu ağaçtan tutalım. Kalanımız da, biri bdŞ· 
takinin ayağından, öteki onun ayağından tutunsun, sark<ın; 
dizili dizili, hepimiz suya ineriz. Suyu içen, gene 1-.üyle, t ı ıtu· 
na tutuna yukan çı·kar.» Hem de böyle vap�nısbr. Aı:.a üçü 
beşi saııkınınca en fü.t başta!dnin eli ağrımış, aşağıdaıkilere : 

« Sıkı durun, demiş, ben elim � bir tükürüvereyim. »  Elini 
daldan çekip <le avucunun içine «tuh »  diyecekmiş güya. Şimdi 
o elini koyuverince hepsi birden dökülmüşler. 

"' * *  

Karatepeli'nin birçoğu ava gitmişler. Bir sarp yere rast· 
gelmişler. Demişler : 

«Gelin, bir hellengabı oynayalım». 
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İçlerinden biri demiş ki : 
« Siz hurdan taşı yuvarlayın B 

aşağı foeyim, taşı ürküteyim. B�ka�n abayı başıma alayım, ım nasıl olacaık.. 
Aşağı inmiş. Yukarıdan koca b" k ır ayayı 

arkadaşlan. Kaya gelirken de, ber�k- .. k"' 
yuvarlamış öteki 

d 
.. .. ı ur utmek · . .. 

başın a, taşın onune seğirtmiş . Kaya eli 
ıçm, oyle aba 

ce adamın başını ahruş, atıvermiş G l
g . � de kafasına değin. 

yatıyor. «Kalk» demişler, kalkrnı�o 
e ;ış

k 
er bakmışlar, adam 

fası yok. B ilememişler, acaba bunu
r. 

k
aı
f 

mışlar, adamm ka-
. k 

n a ası şimd' . k evvelden mı yo tu? Gelmişler, kansın 
1 mı opıu, a sormuşlar : 

« Kocanın başı sabahtan var mıyd k 1• yo muydu?. 
Karı düşünmüş : 

«Bilemiyeceğim, demiş. Bildioim ·b h . d. h . f . 
b ' sa a tan bulama . 

şirdıy ım, en ıçerken sakalı tüm tu'· d' ç Pi· ın e ıyordu». 
• • •  

!(aratepel i 'nin ikisi değirmene rriderk . ld  b"  . ' 
1 B

. . . .  . b en yo a ırbırme 
kavuşmuş ar. ın otekıne sormuş · «Nere 'd' 

«Değirmene. Sen ?» 

« Ben de değirmene». 

• yı:. gı ıyorsun?» 

« Eh ,  peki,  değirmene varınca hangimiz öğütecek önce?• 

O demiş k i : « Ben».  Öteki de demiş : «Ben! »  Sen b 
Bir tanesi meydan okumuş, «Oraya varınca belli olu;. :;�·. 

Sözün kısası, kavga artmış. Sonunda biri bir çare bul
muş işi kestirip atmaya. Yolun kıyısında hartlap çalısı var
mış, onu gösterip; « Öyleyse demiş, şu çalı değirmen olsun. 
De bakahm hangimiz önden öğütecek » . 

Hemen biri -koşmuş, çalının dibine dökmüş buğdayıııı, 
öteki de hızını alamamış, onun üstüne boşaltmış kendi çu· 
valını. . . 

Bunlar hala çekişirlermiş, «İlkin ben öğüttüm, sen öğüt· 
medin ben öğüttüm . . .  » diye. 

• •• 
(Az Gittik Uz Gittik'den) 
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Semeri Götüren Tospağa İmiş 

Nasır  Tekin bir gün eşeğin � �lıp tarlaya. gitmiş;  eşeğin ı 

bağlayıp hava güzel deyi semenru çıkarıp hır ye
.
re goymuş . 

d. bi ha Jı zaıman geçtikten sonra ba!kmış !kı semer or-Ara .ın Y .. ·· d'I 'ğ
' 

tada yok. Aramış, daramış , bi de ne gorsun, �e�er gen ı ı ınc 

. d ı'diyo. Goşmuş, goşmuş, gan ter 19ınde yakalamış garşı an g . .. .. . . 

semeri. Baıkmış ki bir tospağa var. Semen goturen o ımış 

(Bademler Köyü Folkloru ve Etnografyası'ndan) 

Kartvizitini Yollamış V 

• • •  

DüınbüHü ılisına il ıFıfendi şarkıı söyılerken seyiToi lerden 

biri sah neye ·salatalı'k atar. 

Seyirci ler, sanatçının bu münasebetsiz harekete nasıl kar
şıhk vereceğini  beklerler. Düınbüllü yere eğilir, salatalığı eli
ne alır : 

«B irisi kartvizi t in i yollamış », der. 

Ermenekli ile Şeytan 
. 

• • •  

Erınenekli'n i n  biri şeytanla arkadaş olmuş . Bir  gün şey
tana ortak bir şeyler ekmek teklifinde bulunmuş . tki a ı:ıka<laş 
soğan ekmeye k�rar vermişler. Ermenekli « Soğanın kökü be
nim olsun , yapraıkları senin » demiş. 

Şeytan razı gelmiş. Soğanlar büyümüş, Ermenekli topla· 
mış soğa nları , gel-gelelim yapraklar gazel vurduğu için rüz-
g{ırla uçup gitmiş. Şeytanın el ine bir şey geçmemiş.. 

' 

Bunun üzerine Ermenekli : 

«Arkadaş, sen bu işte aldandın, gelecek yıl istersen buğ· 
day ekel im, kökü senin , kellesi benim olsun» <lemiş . .  

( Ermenek Folklonı'ndan Ömekler'den ) 
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· Hissene bu kadar da diişmez 

Fatih Sultan Mehmed bir gu" n ·sa d · k 1 · d k .. ray an çı:lrup ta b' sırada bır ' a en er eşkul uzatıp sad k . a ıneceği . 1 . . a a ıster Pad· h rır, bır a tu� verır. Dervış, «·Padişahım, ben 
� . ışa çıka. 

olayım da hır altun veresin, insafa ğ enm kardaşın 
b 

. 
k d 

sı ar mı'• der Pad' «Neden · enım ar aşun oluyorsun» d' · · ışah 
· l ' d  d ğ'l · · 

ıye sorar Kalend «Adem ev a ı e ı mıyız?,, deyince Pad' h · er : 
d ğ 

.. -'·' k 
• ışa , •Hele şu altun al git »  er, «e er otc.ıu ardaşlanmız duy cak 1 . · ı bu kadar da düşmez». 

a 0 ursa hissene 

(Külllyat-ı Letilf'ten) 
• ••• 

Latife 

Bir divane bir bakkal dükıkanına vanr hoş 'd 1 1 •  . • a e çe se am verır. 

- Bakkal usta, bal, yağ ve yumurta var mıdır? 

Bakkal divaneyi müşteri sanıp : 

- Tatlı bal ve nefis yağlarım ve taze gelmiş yumurtala
rım vardır, <ler . 

Divane eydür : 

- Ya niçün ısıcak kaygana yapıp yemezsin? 

Kapdan Paşa Karışır 

• • •  

(Letiif-1 Limii'den) 

Bekı-i Mustafa meyhanede gizlice içerken ansızın subaşı 
içeri girer. Bekri, şişesini kaptığı gibi kendini bahçedeki ha· 
vuza atar. 

Ağa « Bre çık oradan» deyince, 

- Yok, bana şimdi sen karışamazsın, Kapdan Paşa ka· 

rışır demiş . . 
(KQIUyAt-ı. LetAlf' den) 
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Boynuzsuz Koç Arıyorum 

. b . kurban bayramı arifesinde kurban almak 
Şaır Haşmet ır . F H , 

danında dolaşırken Şaıre ıtnat anım a 
için Beyazıt mey 
rast-gelir. 

Haşmet, «Hanimefendi ne geziyorsunuz, bir hizmetiniz 

varsa emredin, göreyim». 

Ef nd1· m  kurban almaya çıktım» deyince Haş-Fıtnat, '" e · • . . 

K b 1 buyunırsanız bu sene kulunuzu ·kurban edınız» 1net, « a u 
der. 

Fıtnat Hanım, «Teşekkür ederim, ama ben boynuzsuz 
koç arıyorum, sizin boynuzunuz var».V 

Sana Dokunmazlar\./" 
• • •  

(Kulliyat-ı Letüf'den) 

Şakacı taşralının biri Kayseriliye sorar : 

- Kayserililer eşek etinden pastırma yaparlarmış doğru 
mu ? Kayserili cevap verir : 

- Kayseri'ye gidersen, hiç merak etme, sana dokunmaz
lar. 

Gelinlerin Yası 

• • •  

(Feyzioğlu'ndan) 

Kaynanaları ölünce yas tutan gelinlerden büyüğü, 

- Mezarını derin kazın, mezarını derin kazın, uzağa gö
türün , uzağa götürün, diye feryat ediyor. · 

Küçüğü ise, 

- O göz onda iken nereye yol lasanız geri gelir, geri gelir 
diye ağlıyormuş. 

(Beyköyü Folkloru ve Etnografyası'ndan) 
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Pinti Hamid'in Muayene Olnıaktan V azgeçnıesı 
Pinti Hamid, kendisini tedavi etme · · . 

b. . l' H sı ıçın ır tabi ğı tır. Tabıp ge ır. astanm hasisliğini bi!d"" '  d 
P Ça r. 

·1d· � · .. kd' d • ıgın en kırk kuru Peşin ven ıgı ,aı ff e muayene edecegın"·  . .. ş ı soyler. 
Beklenmedik bir teklifle karşılaşan p· t· . 

l "b ın ı Hamıd t b'  be : «Yarın ge , ceva mı vereyim» der. · a ı-

Tabip gider. Pinti Ham id bu defa malı 11 . · · B · · 1 ·· k 
a e ımamını ge-tirtır ona . « en o ursem ' aça ıkaldınrsın d" t ' 

k ld 
» ıye sorar marn «Yirmi kuruşa a ınnm ,, cevabını verince B"' I

. .. · 

tabibe baktırmaktan daha karlıdır» düşüncesi�e 
"
va% e ��ek 

ne olmaktan vazgeçer. P uaye. 

• • • 

(Mecmua-i Letalf'den) 

Köylülerin Nükteli Konuşmaları 

ı )  Bir gün rahmetli Sait Selahaddin ve Fenerbahçe'nin 
eski umumi kaptanı Galip merhumla bir keklik avından yor
gun dönüyorduk . Bizimle birlikte gelen çantacılardan biri 
«Sait Bey amca ver tüfeğini daşıyıvereyim» dedi. Sait de 
«Sağol evladım .Ama avcı tüfeğini vermez» deyince yanımız
daki öteki çantacı : «Ülen, öküze boynuzu ağır gelir mi• de

mez mi. 
2) Bir akşam d a  ·köy kahvesinde bir köylü bana, •Mah

mud Efendi, ba.k ·sana bir şey <1nladı.:m» diye lafı teslim aldı. 
«Ben, bizim köyün altındaki .-:) tinlikten aşağı inerkene ya
nımda İbrahim Efendi'nin ay köpeği var, karşıma birden bire 

goca bir domuz çrkmaz mı? Bak gari dinle, köpek yanımda se
nin gibi duruyo. Domuz da garşımda Galip Efendi gibi duru
yo. Bende de aksilik bu ya, yanımda çifte yok, şaşırdım gal
dım,, derken, ben, «dost acı söyler Galipçiğim aldırma» dedim. 

(Mahmut Baler'den) 
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Çekirgelere Emimıime 

« 1 788 yı lında halkın şikayeti üzerine bir kadı çekirgelert: 

aşağıdaki emirnameyi yayınlamıştır». 

«Ev adı çekirge olan kuşlaır, siz ki Allah (c.c.) ın neba. 

tatını yemek suretiyl.: zararlı olmaktasınız. �a1k .b� yüzden 

sizlerden şikayetçi olduğu için bu mektup gondenldı. Aldığı

nızda aklınızı başınıza toplayup bir daha böyle zararlar yap. 
mayınız; yaparsanız sizi Allah'a havale ederim» .  

• • •  

SONRADAN GÖRME 

(Belleten' den) 

Sonradan zengin olan biri konağının penceresi önünde 

otururken yoldan geçen dilenci : 

- Efendi. bana bir .>adaka versene dem iş . 
Dilencinin sadaka istemesinden tiksinen zengin , uşakla· 

rından birini çağırmış ve : 

- Mehmet, Hasan'a söyle, Hasan Hüseyin'e söylesin, Hü
seyin kapıcıya söylesin, kapıcı da şu dilenciye «inayet ola• 

desin . 

Bu sözleri duyan dilenci ellerini  açıp yalvarmış : 

- Ey Allah'ım, Cebrail'e söyle, Cebrail Mikail'e söylesin, 
Mikail İsrafil'e söylesin, İsrafil söylesin, Azrail de gelsin, şu 

adamm canını alsın ! 

(Mehmet Baran , Başhoroz Köyü Folkloru , 1 979, Hacettepe 
Hn iversitcsi Lisans Tezi , basılmamış)  
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V. TEKERLEME 

Tekerlemeler, masal hikaye b'lm 
· 

' b' b ' . . 1 · · d 
' ı ece ve halk ı· 

gı ı azı tur er ıçın e veya müstakil ol -
ıyatrosu 

mahsullerdir. Masalcı, meddah ka . . ..arak ortaya çıkan 
• ragozcu hoş 5 hb . 

vb. maksatlarını anlatmaya başlark di
, . · .  0 et ınsan 

topluluğunun dikkatlerini bir nokta�n
birl�e?'1cilerl� �eyiroi 

duyarlar. ştınnek ihtıyacmı 

İşte bu tiyatroda.ki gonga benzer ihti a tan 
leme, «yuvarlak bir şeyi hareket ettiri 

Y ç .. . . 
doğan teker· 

d k
. 

dd' ık 1 v • 
p yurutmek. mana-sın a ı ma ı arşı ıgı ıle de uygunluk "st k . go erme tedır. 

Tekerleme söyleyicisi, vezin kafive ili' 
"d f d l k . . . . ' , ' a terasyon ve se-

cı en ay a anara hıslerı, fıkirleri, hayallerı· •t 'd .. 
b · ı  " ld " 

. eza •a, «mu-a ı;:ga »ya , «gu uı-rne»vc «tuhaflık»a «şaşırt da 1 . . . " '. • ' ma»ya ya ı 
bırtakım soz kalıpları ıçındc ard-arda ı'ster k · k · • • açı ıster a· 
palı şekilde ust�lı.kla sıralar ve yuvarlar. Dinleyici bu renkli 
prolog veya tasvırın kapısından asıl konuya girmiş olur. Kısa 
tekerlemeler bunun en tip�k misalini teşkil eder. Adamın biri 
sohbet s�rasmda « tencere tava, her biri bir hava» <leyince kar
şısındakı �

.
�se :konu ev hayatının ahenk içinde yürümediğini 

anlar ve sozun nereye geleceğini kestirir. 

Tekerlemeler, umumiyetle içinde bulunduklan türlere 
göre masal ve oyun tekerlemesi gibi adlar alırlar. En bol 
tekerlemeye masalların başında, ortasında veya sonlarında 
rastlanır. Bu halk edebiyatı mahsulleri muhtelif muhitlere 
göre isimler almaktadırlar. Doğu Anadolu' da cdöşeme• ve Gü· 
ney Anadolu'da «sayıştırma» bilinen tabirler arasındadır. Ay
rıca Karagöz ve Ortaoyunu'ndaki cmuhavere•lerle çocuk 

oyunlarındaki «ebe çıkanna..da ıkullanılan sayışına sözleri, üç 

veya daha çok mısradan ibaret manzume parçalan, hazır-ce-
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damların verdikleri mensur karşılıklar, halk şairlerinin vap a 
d b t ı· ·· b T  b" . � v Ck i tasavvufi konular a ser es , au a L ır eda mız'"'1• 1 r ' 
k1 T k l · Kati Ali ile söyledikleri bazt şiirlerin baş

·
l ı

· 
an « e er eme- p •, 

« Tekerleme-i Derviş Hal i l  ( Sıvrısınek destan
.
�)> "  «Tekerleme 

Hızri», « Şairler haJQkında Tekerleme», « Sun ı ve Aşık Karşı. 
!aşmaları• bu adla da anılmaktadır. 

Hususiyetleri üzerinde kısaca dul'duğuıı:u_z tekerleme��
rlıı kaynağ ını ise aklın kanunlan dışında hayali, ıuydumıa soz 
ve vak'alarla gerçek maceralar teşkil eder. AynO: aşağıda bazı 
örneklerini  verd i ğ i m i z  Şaman dualarının kutst değerleri ile sihir güçlerini kaybederek tekerlemelere bir baıkıma zemin 
teşkil ettiği söylenebilir. 

Yunus Emre'nin Din, Tasavvuf ve Tarikat şiirleri arasın
daki : 

Çıktım erik dalına/ Anda yedim üzümü 
Bostan ıssı kakıyup/Der ne yersin kozumu 

ve Kaygusuz Abdal 'a i zfıfe edilen ve tamamı tarik.at eserleri 
a rasında görülecek : 

Bir kaz aldım ben karıdan 

Boynu da uzun borudan 
Kırk abdal kanm kurudan 
Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz 

dörtlükleri ile başlryan « Şatıh»larındaki unsurlar üzerinde 
ehemmiyetle durma·k lazımdır. 

590 

BiBLtYOGRAFy A 

Gündüz Artan, Gülnar'da Derlenen Tek 1 tırmaları (TFA.) sayı 169, Ağusı�� e;;:!�r. Türk Folkloru Araş. 
Pertev Naili Boratav, Zaman Zaman 1 · d 1 çın e. stanbul 1958 Pertev Naili Boratav, Masal Tekerlemelerinin Çe . : 

· 

mağanı).  Ankara, 1962, s. 79·88. 
şıtlerı, (Nemetb Ar. 

şükrü Elçin, Köroğlu'nun Kuyuluk Köyü (K . 
166, 167, 1963. ozan) Rıvayeti. TFA., sayı 

Şükrü Elçin, K
.
atip Ali'nin Bilinmeyen Şiirleri. TFA Mayıs-Hazıran 1972; Halk Edebiyatı A 

·• sayı 274, 275, 
s. 188. raştırmalan. Ankara, 1976, 

şükrü Elçin, Şiiirnamcler ve Sun'i'nin Şairnamesi. Türk tırmaları Yıllığı 1974-1975, s. 65.68; Halk Ed b" 
Folklor Araş. 

lan, s. 286-289. e ıyatı Araştınna. 

şükrü Elçin, Hızri'nin Şfı.irnamesi (Halk Edebiyat A Ankara, 1977, s. 340.361. 
ı raştınnalan) . 

Sadeddin Nüzhet Ergun · Mehmed Ferid, Konya Vilayeti H ile" � Harsiyatı. Konya, 1926. a ıy t ve 

Yaşar Kemal Göğçell, Tekerlemeler nerede, nasıl ve ne zaman söyle· nir? TFA., sayı 32, Mart 1952. 

Hikmet İlaydın, Bir XVII. Yüzyıl Saz Şairi : Derviş Halil. Türk Dili, 
sayı 292, Ocak 1 976. 

Abdülkadir İnan, Tarihte ve ·:Bugün Şamanizm. Ankara, 1954. 

Numan Kartal, Halk Edebiyatında Tekerlemeler, TFA., sayı 170, Eylül 
1963. 

Süleyman Kazmaz, Rize Şairleri. Ankara, 1976. 

Ahmed Talat Onay, Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev'i. İstanbul, 1928. 

Cafer Öztürk, Şeyh Osman Köyü Tekerlemeleri. TFA., sayı 138, Ocak 
1961 .  

Şemseddin Sami, Kamus·i Türk!. İstanbul, 1317. 

!19ı 



Örnekler 

A)  Kısa tekerlemeler 

1 ) Armut piş, ağzıma düş. 

2 )  Al birinden vur birine. 
3 )  Öküzümün alnı sakar, kendi ayıbını bana takar. 
4) Sen ağa, ben ağa, bu ineği ·kim sağa. 
5) İsa, Musa, Köse; bu iş de böyle oldu her ne ise. 
6) Kamış uzar, tel verir, bize böyle el verir. 
7) Gelinliği pekmez sandım, yüreğimi yaıkmaz sandım. 

8)  Şara geldi, leblebi oldu. 

9) Verdi·k 'kırkı, gitti •korku. 

10) Haline baksa da halı ·dokusa. 

B )  S:>z oyunlarına dayalı tekerlemeler 

�el ge gel yanıma dilber• se se seni seviyorum 

A ateşlere yaktın fi firakınla beni. 

C) Çeşitli konular 
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(Karısını vapura bindiren bir Rizelinin istaubul'daki ak· 
rabasına yazdığı tekerleme) 

1 )  Tari ( v�pur adı) Suyidur 
Fadimem ondadur 
Kapaklar başaltinadur 
Eşyasi anbaradur 
Fadime'mi alasun. 

(Rize) 

2) Sofra şakası 
Amhı dedik 
Dilli düdük 
Bunu bulduk 
Bunu yedi;k 
Daha olsa 
Daha yerd� 

(Adapazarı) 

ç)  Çocuk oyunları tekerlemeleri 
1 ) Çıt pıt 

Mavi boncuk 
Arap :kızı 
Sen çık 

( İnegöl - Edebey köyü) 

2 )  Testim kınldı 
Suyum döküldü 
Annem duyarsa 
Babam döverse · 

Hık mık çıık 

(Gülnar) 

3) Bir :iıki 
Kurnaz tilıki 
Fındık fıstık 
Kadifeden yastık 
Alçrk balçıık 
Sen çık 

(Turgutlu) 
4) Bir elmayı alladım pulladım 

Medine'ye yolladım 
Medine'nin kızlan 
Kur' an okur dilleri 
Çıkın bakın kim geliyor 
Sırma saçlı kız geliyor 
Ben bu :kızi alayım 
Sırma saçı öreyim 
Ali Bey'e vereyim 
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Ali Bey hasta 
Çorbası tasta 
Mendili ipek 
İnatçı köpek 

(Çan.kın, Y.apra:klı, Şeyh Osman Köyü) 

D) Masal tekerlemesi 

KARPUZ 
. . .  Koştum, eve vardım · 
«Baban doğdu» dediler 

Kucağuna bir ywnurta verdiler 

Yumurta elimden düştü. İçinden bir kocaman horoz çıık.

tı . sokağa kaçtı. Kovalamaya başladım. Taş attım değmedi. 
Ceviz attun . . .  Cevizden bir kocaman ağaç bitti. Üstündeki ce
vizleri düşüreyim diye bir taş attım, değmedi. Toprak attım, 
ağacın başı tarla oldu. Kimi ·dedi : «Buğday ek», kimi dedi : 
«Karpuz ek». 

Karpuz ektim. Öyle karpuz verdi ıki tarla, develer taşı-
yamadı. Karşıma blı: adam çıktı : 

. Karpuzundan versene » dedi. 

Bir ·karpuz verelim ,  bir ordu yedi, yarısı arttı . . .  

Ben de .karpuz keseyim dedim. Keserken çakını içine 
kaçıverdi . Elimi soktum, alamadım. Gözümü solctu.m, göre

medim. Kenclim girdim, yecli sene aradım, bulaınadiın. Yedi 

sene gezdim, dolaştım, nihayet .karpuzun kapısına ulaştım. 

ile . . .  
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Vay anam karpuz, evin köyün yıkılası karpuz 

Bir yanı sazlık samanhk 

Bir yanı tozhık dumanlık 

Bir yanında demirciler demir döver denk ile 

Bir yanında boyacılar boya boyar bin biT çeşit renk ile 

Bir yanında Al-i Osman devleti cenk eder top ile tüfenk 

(Zaman Zaman İçbıde'den) 

E ) Hikaye tekerlemest 

.var varanın, sür süt1:-nin d t 
k 1 , es ursuz bağa . yemesi ço o ur. O yalan, bu yalan fili . gı.renm sopa 

benin gözünden camız (manda) daı: /ut� ·hır yılan. Hey. 
veyi kucağına alan ağalar, bu da m

��u, eşeğe binüp der 
Vaktile biz üç kardeş idik. Her türl·· .. . . : ·· al " lak o .ı. u OZUr .bızde vardı Kor, top , sagır, ço · . t11.adar zengin idik üf .. · 

külah. Geçmez akçadan başka şeyımız· • k
' üf Allah, sivri 

. yo tu. O kadar alı mız vardı ki hesabını ancak ·Allah bilirdi Ü .. .. m · 

avara idik. :Ben dedim ·ki gidelim hır" kekl .. k 
çumuz de zır zır . . ' ı avı yapalım G mez 

-�aram
_
ız� �ldık, tu��kçinin yanına vardık. Tüfek . ·. �tüfegı var, 1'kısı kmk, bınnin çakmağı yok Ge 

çının uç 
dik 'km ğı k t•· f , . ld k .. 

. çmez parayı ver' ça a yo u egı a ı . Yuksek bir da" b , '- · l - . g aşma ava çık-tık. Sagır '"'u agını yere verdı, dinlemeye başladı N b . d K 1 • b" k . . e o re 
dıye sor um . u aguna ır · ekltk sesi geldi d d" ' e ı. 

Kör kardeş dedi ·ki, ben kekliği crördüm taşın ba ık . . , .  o , şına ç . . 
mış oturuyor. Tüfegı bana verin, nişan alayım. 

Tüfeği köre verdik, nişan aldı, tetiği ç.ekti. Tüfek takıladı 
keklik taştan aşağı düştü. Topal koşa koşa kekliğe seğirtti'. 
Çolak kekliği kesti. Çıplak koynuna koydu, kaÇtı. Kova kova 
tuttu, kekliği elinden ald�k. Eve geldik. Evde üç kazanımız 
vardı, �kisi ·k ın'k, birinin dibi yok. Dibi yok kazana kekliği 
koyduk. Altmışımız odun çekti, yetmişimiz altını yaktı. Kek
liği üç gün üç gece pişirdik. Dördüncü gün ekmeği yok sof
rayı yere attık.  Elimiz göııdü i5e ağzımıza hlr lokma bile 
girmedi» .  

( Şükrü ı in ,  Köroğlu Hikayesinin Kuyuluk Rivayeti'nden) 

F) Aşık kaı .aşmaları tekerlemeleri 

Rakibin i n  adı «Remzi» olan bir şaire muhatabı şöyle bir 
dörtlükle hücum eder : 

Şairsen gel işte hazırdır meydan 

Bunda belli olur nfunerdle merdin 
Tubnak ister isen bu yerde mekan 

Serim kırkdır payım elli Remzi'ya 
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Yukarıdaki dörtlükte « meydan, merdan, ıınekan• kelimeleri. 
n i n  i l'k harfi olan cc m »ler EBCED hesabıyla «40• ve sonların. 
daki ccn»ler de «50»yi göstermektedir. Buna göre ikinci şaiıin 
aynı ayakla

. 
cevap vermesi ve taşlaması şartt ır. 

Sadri'nln cevabı : 

Dilin zehirlidir misal·i maran 

Llsarun mı yoksa leşker-i Mervan 

Sen gibi bedmestl çok gördü mugan 
Serim kırkdır payım ellidir Sadri'ya 

Not : Karşılaşma sonunda ayak bulamayan şair mağlup 
sayılır. 

G) Mizahi tekerleme 
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Tekerleme-l Derviş Halli 

( Sivrisinek Destaru) 

Sivrisinek ile halimiz yaman 
Sor nice başım yorgana koydW"Ur 
Burnumla kulağını yerler her zaman 
Kaşınmaktan derlmlzl soydurur 

Katar katar olmuş gelür vız deyü 
Çok kanımı içmişlerdir az deyü 
Usul ile böyle çal'nur saz deyü 
Nefeslerin birbirine uydurur 

Akrep gibi sokar burnu kW"Usun 
Acep nizlk çalar Firenk borusuri 
Yanınca uydurmuş eşek arusun 
Hesap edüp alayların saydurur 

Birbirini kovalayup yatarlar 
Döşeğe girmeye yanup tüterler 
Böyle kaideyle usul tutarlar 
Sanasın kim nefesleri nAy-dunır 

Kalkup mum yakup ara 
-

Başını gözün·· Ylln derinı u yaraYlm derim Dal satır cümlesin kıraYlnı d Korkanın ki büyükl 
erim ere duydunır ( duyunır) 

Gece-yle derdimı. klnıise bilmez 
Her birin kurşunla llrUrsan öbnez 
Söyleşmek (anlaşmak) kabildi 
Hep eşkıyasuı bile lvdlrir (ko,i:; gelmeı 

�nursun cenkçldlr alayın diı.er 
Avazın lşlden canından bezer 
Ellerin evinde beş on gün gezer 
Bizim hinemizde altı ay durur 

Gece herkes fllcr etmede yarım 
Meterisden ( korunma çukuru) dinler Ah .. zı\ 
Cümle Alem çeker onun zorunu 

u nnı 

Gerek geda gerek ise bay-durur (zengindir) 

Derviş Halil eydür ayık yatamam 
Sözlerim sahlhdür yalan katamam 
Oş dururum hiçbirini tutamam 
Clnne benzer bir actip soy-durur 

Kerkük'te, Muharrem ayında Sünni rçocuklann Şii ço
cuklara söyledikleri tekerleme : 

Hadle hacile bu hava 

Atlandun getdtm aıva 

Avda bulamaç yedim 

Mullamda ağaç yedim 

Mullam yogurt getirdi 

Pisik bumun batırdı 
Pisik burnun kesilsin 

Kanaraya asılsın 

Kanaramın klllgt 

Odu ağam belinde 

Ağam Hille yolunda 

Hille yolı serbeser 

İçinde ahu gezer 
Ahulann balası 

Meni gördl kıkladı 

Ocağa zınkladı 
Ocaktan ywmnak çıktı 

Yummağı verdim Şat'a 
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Şat mene köpük verdi 

Köpügf verdbn kuşa 

Kuş mene kanat verdi 

Kanatlandım uçmağa 

Hac kapsını açmağa 

Kellmeler : 

Hac kapsında bir peri 
Muhammed'i beliri 

Elini kınnalın 

Gözüni sürmelili 

Ya Muhammed ya Ali 

(Enver Yakuboğlu'ndan) 

Atlanmak : Atlamak; Mulla : Hoca; Ağaç : Falaka; Pisik : Kedi; 
Kanara : Çengel; Kilig : Kilit; Odu : Odur; Ağa : Ağabey; Serbeser : 
Serbest; Klklamak : Korkmak; Zınklamak : Pislemek; Beliri : Bele
mek; Hınna : Kına; Sürmeliri : Sürmeliyor. 
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J(aray Türkleri Tekerlemesi 

Bir bar etli 

but:ıuhamor edi 

BUTUHAMOR 

ol buz unsu turaredi 

ol buz sınaredi. 

Hoy buz, buz ncdfuı sen küçlü? 
Men ıküçlü bolsay edim . 
men kuyaş iııitmegeyt. 

Hey kuyaş, kuyaş nedan sen küçlü? 
Men küçlü bolsay edim 
men.i bulut 1kaplamaheyt. 

Hey bulut, bulut nedan sen 'küçlü? 
Men küçlü bolsay edim 
mendan yamğur yavmaheyt. 

Hop yamğur, yamğur nedan sen küçlü? 
Men küçlü bolsay edim 
mendan köğöt ösmageyt. 

Hoy köğöt, ·köğöt nedan sen ·küçlü? 
Men küçlü bolsay edim 
meni koyçah aşamaheyt. 

Hoy .koyçah , koyçah nedan sen küçlü? 
Men küçlü bolsay edim 
meni erbi soyrnaheyt. 

Hoy erbi, erbi nedftn sen !küçlü? 
Men küçlü bolsay edim 
menim ülüşürnü sıçan urlarnaheyt. 

Hoy sıçan, sıçan nedan sen küçlü? 
Men küçlü bolsay edim 
meni maçı tutrnaheyt. 

Maçı eşiktdn sıçan teşiktan 
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TÜRKİYE TÜRKÇESİ 

Bir varmış bir yokmuş 
bir sıpac1<k varmış 
buzun üstünde durmuş 
buz da 'kırılmış. 

Hey buz, buz neden güçlüsün bu kadar? 
Güçlü olsaydım eğer 
güneş eritemezdi beni. 

Hey güneş, güneş neden güçlüsün bu kadar? 
Güçlü olsaydım eğer 
örtemezdi bulut beni. 

Hey bulut, bulut neden güçlüsün bu kadar? 
Güçlü olsaydım eğer 
benden yağmazdı yağmur. 

Hey yağmur, yağmur neden güçlüsün bu kadar? 
Güçlü olsaydım eğer 
benden bitmezdi çimen. 

Hey çimen, çimen neden güçlüsün bu kadar? 
Güçlü olsaydrm eğer 
yemezdi beni koyun. 

Hey koyun, koyun neden güçlüsün bu kadar? 
Güçlü olsaydım eğer 
kesmezdi beni hoca. 

Hey hoca , hoca neden güçlüsün bu ·kadar? 
Güçlü olsaydım eğer 
çalmazdı sıçan benim payımı. 

Hey sıçan, sıçan n eden güçlüsün bu kadar? 
Güçlii olsaydım eğer 
yakalayamazdı beni kedi. 

Kedi kapıdan ,sıçan toprak altı deHkten. 

(W. Zajaczkowski, Karaylar ve Onların Folkloru) 
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BİR ORTAOYUNU TEKERLEMESt 
Ortaoyunlarında Kavuklu'nun en b " " k . . 1 . d . d 

uyu muvaffakıyeti t kerleme» soy emesın e ı i. «Tekerlem d • e. 
. . . ,  e »  en evvel tanışm b'l dik çıkma gıbı evza ve akval-i mudhı'k d ( .. a, ı · 

. . . e e guldürücü h 
ketler ve sozler) vardı ki buna «muha _, 

are-
. • • . . vere. <ıenirdi. •Teke . Jeme•n ı n  asrı tabın «monolog» dediğ' . k' 

r 
ımız es ı •kı.ssahAu. lık• bozmasıdır. 

Şimdi hatırıma Hamdi merhlımun bu •old b' · ld' K "  " k  · 
) a ır teker· lemesı ge ı . uçu !sınai! Efendi'den cvvnJ T f . 

, . • • 
' osun E endı 

namında
. 
�ır

. 
pışeka�ı 

.
vardı. Hal ve hatır sorunca Hamdi, bir vaz-ı me yusane (yeıslı bir tavır) alarak tekcrlem · · · d' eye gırışır ı. 

- Sorma Tosuncuğum, bir felaket atlattım ıki tarif ka· 
bul etmez. 

- Ama n ,  geçmiş olsun, Hamdiciğim! 

- Geçmi ş  olsun ki  geçmiş olsun! 

- Naki el bakayım, merak ettim. 

( Ortaoyun !arın da muhaverfıt,  taklid<H (muhavcrler ve 
taklidler) dairevi bir zemin sahnesi üzerinde geçer. Seyirci
lerin iskemleleri, hasırlar ı ,  lıall<'i secd\dderi bir dairenin mu· 
lı i tini teş k i l  ederdi. Bu sebeple oyuncular sık sık tebdil•i mev
ki ederek söylediklerini umlıma işittirirlerdi) .  

Hamdi de,  pişekarı da aynı usul dahilinde hareket eder· 
lcr ve diiima birbirinin muvacehesinde (.karşısında) bulunur-
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. k ' .  . Naki et bakayım ,merak ettim» demesi üı.e-
lardı Pışe aı ın . " 

k 1 
. 

. ·
H d" tekerlemeye başlardı . Uçma te er emesı aşağı 

rıne am ı 
yukarı şu mealde idi : 

C , geçende bir fırtına çıkmadı mı idi? 
- anım, 

_ Evet, hatta ben korkumdan evin bodrumuna kaçmış. 

t ı ın.  Sen nerede idin? 

- Ben göklerde ! 

- Deme? 

_ Nasıl deme ! Hala tir-tir titriyorum, haşım-haşıım ya. 
myoru.m . 

- Saıkın sıtma olmayasın ?  

- Sıtma kaç para eder! 

- Vah, vah! Aman Hamdiciğim, anlat bakayım. 

- İşte o fırtına sabahı i di .  Rüzgar daha pek o kadar 

esmiyor, yağmur azar azar çiseliyordu. Evden şemsiyeyi al
dım , açtım. Dragman, Feth iye yolunu tutturdum. Fatih mey

danına geldim, rüzgar ziyadeleşti. 

- Açık, yüksek yerlerde öyledir. 

- Baktım ki şemsiye dikilmeye başladı, nerede ise elim· 

den kurtulacak . . .  Sıkı sıkı sapına sarıldım. 

- Neyin sapma? 

- Şemsiyenin! Ben sarıldıkça o di;kildi. 

- Baş urıyor mı idi? 

- Urmaz olur mu? 

- Allah vere de bocalamayaydın. 
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- Bocalamaık: nerede? Rüzgar s 1 · . 
siye d ikildıi·kçe dikildi. 

ert eştikçe sertleşti. Şem. 

- Aman! 

- Ama.111, zamanı yok! Bir aralık . . 
d 

duydum . 
vucu ·umda bir hafiflik 

- Ne oldu , boşandın mı? 

- Çüş, sen boşamrsın ! 

- Estağfumllah, Hamdiciğim insan dol bo ' up Şanrnaz mı? 
- Dolup boşanmanın sırası mı? Fırtına ko tu H P · er tara-

fım sırsıklam .  Bir ara, dikkat ettim ki ben Fa'..:h c� · · ·. k "' "mıının · a. 
pısının üstiyle bir hizaya gelmişim. Kurşunlar bana do� . 

- Ne d iyorsun ! Yat aşağı . Maazallah, bir tanesi isabet 
ett i  mi ! 

- Tosun, sen bunamışsın . Tüfenk kurşunu değil, kubbe 
kurşunları. 

- Hay All ah müsteh.akını versin! Yüreğim hop etti. 

- Benimkini sorma, neler etti! Ben hala yürüyorum 

zannediyordum. Bir de göz ucuyle b�kayım ·ki ayaklarım yer

den ·k esilmiş, ben on onbeş arşın yükselmiş değil miyim? 
- E . . . y . . . Sonra? 

- Sonrası . . .  Büyük Kubbe, derken minarelerin ilk şere-
fesi,  alemleri . . .  

- Ya düşseydin ?  

- Kabil m i ?  Şemsiyenin sağlam olduğunu biliyorum. 

· - Oh, sanl! 
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(Hamdi burada Tosun'a sarılır.) 

- Ne yapıyorsun? 

- Sarıl demedin mi? 

- Bana değil, şemsiyenin sapına! 

_ Artık aşağılara bakamıyordum. Gözlerim kararır diye 
korkuyordum. Uç bakalım, uç. 

__: O-o-o-h! Ben senin yerinde olsam çaylak, maylak, akba
ba kovalar, yakalardım. 

- O havada rastgelirsen. 

- Aman Hamdiciğim, bir şeye daha merak ettim. Yolu 
nasıl buluyordun? Pusulan var mıydı? 

- Pusulam yoktu ama, cebimde kabının üzeri hal'italı bir 

sigara kağıdı vardı. Çıkarup bakıyordum. 

- Acaba nerelere kadar gittin? 

- Düz gitseydim, muhakkak Şam'ı bulmuştum; fakat 

di'k gittiğim için haritadan bulunduğum noktayı tayin ettim 

ki Çukurbostan üzerindeyim. 

- Eh! Ne ise! Pek o kadar uzun değil .  

- Evet, ne diyordum? 

- Çukurbostan üzerindeyim, diyordun! 

- Ha! Bir de rüzgar birdenbire ·kesilmesin mi? Başla· 

dım inmeye. 

- Aman! 

- Aman ki aman! Tam yan yola kadar indim, güneş de 

çıktı. Çıkar çıkmaz gözlerim kamaştı. Ne oluyorum demeye 

kalmadı . Şemsiye paf dedi, delindi. 

604 

- Eyvah! 
- İşitiyorum, mahalle çoouklan .. k . 

l dı 
go ten ınsan ya� ı diye bağırışıyor ar . Onlan dinleyeyim derken . Yor_. 

ne döndü. Harita elimden •uçtu. Ben de kendi�;��sı-

- Nereye? 

- Aşağıya! 

_ Sonra? Aman, çabuk söyle! 

- Söylemiyeceğim. 

- Aman söyle! Canım söyle! 

_ Tosun! Tosun! Seni yürütür öküz yaparım ha! Dinle
yecek misin, yoksa . . .  

- Dört kulağım sende. 

- Ulan , iki kulak senin nene yetmiyor ki! Her ne ise . . .  

Düştüm. 

- Sakatlık, makatlık? 

- Yok ! Düştüm ama bir şeyler gacır gacır etmeye baş-

bdı. Her tarafım birdenbire kapandı. 

- Kuyu mu? 

- Değil. Burnumla şöyle bir kokladım ·lci lahana kokuyor. 

- Gacır-gacır mı ediyordu? Öyle ise ·ta göbeğine sap-

lanmışsm . 

- Tam da buldun. Ben düşerken meğer o açıkmış. Ben 

düşünce kapandı. Dış yapraklan bana sımsıkı sanldı. Kolu

mu, bacağımı bağladılar zannettim. 

- Lahana ·korkmuştur. 

- Korktu! Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım diye dü-

şünürken hir sallantı, bir sallantı . . · 
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- Ne oluyor? 

_ Ne bileyim ? für sağa git�im, bir sola . . . Lahana ile be
raber olduğum yerden adeta koptum. Kulak verdim ki bir 
Arap kansı söyleniyor. Şimdi ben bunu eve götürür, dolma 
yapanın, diyordu, yüklendi. Git bre git. Erınihayet durdu, · 
indirdi. 

Derken etrafunda çatırtılar başladı. Bir şeyler kopuyordu. 
Arap karısı lahanayı yere hızla bırakınca ufak bir çatlak ha
sıl olmuştu. Gözümün birini  oraya diktim, gözlüyordwn : Elin

de kara saplı bir bıça'k, dış kabukları soyuyor. Rütlıhetten se

sim kısılmış . Bir türlü bağıramıyordum . Bıçağı gözet, bir ta

rafuna saplarsın, diyemiyordum . Tam bana üç, dört yaprak 
kala-kaldı. Lahanayı kapınca ocaktaki iri büyük tencerey;·at
masın mı? 

- E . . . . . . y! 

- Bir su haşlandım , haşlaıımadım , gözlerimi açtım . . . ki 

ter içinde kalmışım. 

- Sonra? 

- Hala mı sonra! Allah hayırlar versin, meğer rüya imiş! 

- Ben de sahih ·diye dinledim. 

(Ahmed Rasim, Muharrir Bu ya! İstanbul , 1926) 
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VI. BİLMECE 

�i1:111eceler, tabiat unsur.lar.ı �le bu unsurlara bağlı hadi
şelen; . .  ınsa.n, ha>::'an ve �.ıtkı gıbı canlılan; eşyayı; akıl, zeka 
veya guzellık nev ın�en m.ucerred kavramlarla dini konu ve mo
tifleri vb. kapalı hır şekilde yakın-uzak münasebetler v ğ. 
rışımlarla düşünce, muhakeme ve dikkatimize aksett�r:k 
bulmayı hedef tutan k alıplaşmış sözlerdir. Bu sözler, bir ta
kını eğlence, lügaz, muamma ve bulmacalarda da görülen ve 
d inleyiciye sorulunca ondan halli istenen •bil bakalım. veya 
«ol nedir ki» ifadelerinin bir bakıma geniş tarifidir. Bu tarifi 
kendinde toplayan söz, Batı Türkçesi'nde «bilmek. fülinden 
doğmuş bir isimdir. Doğu ve Kuzey Türkleri ile Azeri sahası 
ve Kerküklüler aynı manaya gelen «tabmab fiilini ve bu 
kökten ·türeyen «tabmaca, tappaca»yı, Kaşgarlılar «tabzuğ•, 
Altay Türkleri ( tobollar) «tapkır»ı «Tavısak•ı «Kırgızlar 
(Hakasça) «Tapcang-rumalı»ı, kullanmaktadırlar. Ayrıca Türk· 
menlerde «matah> i le Kırgızlar, Kazaklar, Karakalpaklar ve 
Başkırtlarda «Cttmbak, yumak.. sözü yaygındır. Türkiye'de 

bazı köy ve kasabalarda «bibııece» umumi ismi yanında, me

sela Bilecik'in Gölpazarı k asabasında ve köylerinde, cmasal, 

mesel. hikaye, mctel, bulmaca, söz, dele, fıcık, gazelleme• gi
bi mahalli deyimler yaşamaktadır. 

Bilmecelerin tasnifi 

İlk çağbrdan zamanımıza kadar birçok mil�etler� halk 

ve aydın çevreleri ile çocuk topluluklannda vakıt geçırrnek, 

eğlenmek, devlet adamları arasında gizli h�ber ulaş�ak; 

b. bak b" J  .d eka' da muhakemede hafızada dıkkatte, ır ·ınıa ı gı e, z , 

• 

.. 

sür'at-i int ikalde üstünlük yarışması olarak soylenen
. 
v�ya ya

zılan bilmeceleri anonim veya ferdi eser olmak üzere ıki kolda 

incelemek mümkündür. 



A) Anonim Mahsuller 

İnsanlığın ilk ve tabii mahsullerinden biri olan masallar

da atalar sözünde ve manilerde olduğu gibi ilk söyleyicilerini 

te;bit edemediğimiz bilmeceler, İ<ki fikri mukayese edebilecek 

meden iyet seviyesindeki geniş ve umum�yetle okumamış halk 

muhit lerinde ve bu muhitlerin sade ve yaşayan dillerinde doğ

muşlardır. Bütün di le bağlı halk edebiyatı mahsulleri gibi mu

hite, wmana ve konuya göre -az çok- değişikliklere uğra. 
yan bu iptidai veya bazen saf şiir örneği sayılabilecek eser
ler, şekil bakımından nazım ve nesfr olmak üzere iki ifade 

tarzı gösterirler. 

a - Manzwn bilmeceler 

Manztun bilmeceler, V;;!zin, kafiye ve nazım hususiyeti gös
teren eserlerdir. Bunlarda kullanılan vezin, Türk dilinin bün
yesinden çıkan ananevi hece veznidir. Bu vezin, bilmecelerıde 
ve onların mısralarında tam, kat'i bir intizam göstermez; 
türlü sebeplerle vezin aksaklıkları görülür. Duraklı, durak
sız; az veya çok heceli muntazam veya gayri muntazam mıs
ralarla örülen bilmecelerde kafiyeler, Türk halk nazmında gö

rülen «alliterasyon, redif, yarını, tam, cinaslı ve zengin» gibi 
kafivelerdir. Bu kafiyelerin örgüsü aşağıda verdiğimiz örnek
lerde görüleceği üzere türlü şekillerde karşımıza çıkıyor. Ba
zan kafiyesiz bilmecelere de rastlanır. 

Bilmecelerde şekil, Türk haik nazmından ölçüye ( birim) 
temel teşkil eden bir mısralık bütilnden hareketle genişleye
rek 2, 3, 4, 5, 6 veya daha çok mı •raları içine alan bir ka
lıptır. Çok y,aygın mani veya daha büyük şek il lerin zaman 
içinde ve muhit değiştirdikçe birtakım mısral annm hafıza· 
l�rdan -hususile çoouklarda- silinip azaldığı da bir gerçek
tır. 

b - Mensur bilmeceler 

. 
Mens�r bilmeceler, düz cümle halinde, konuştuğumuz şe

kıld� olan ve çoğu zaman «seci» karakteri gösteren mahsul
lerdır. Bu mahsulleri bazı durumlarda manzum bilmeceler
den ayırmak mümkün olmaz. Tekerlemeleııi andıran ve az 
da olsa atalar sözi.i ile duygu ve fikir alış-verişinde bulunan 
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eserleri de bu grupta toplayabil" . 
ve :kafiye unsurlanndan maıuı::z· Me�ur bilmecelerin v . 
masını zorlaştırdığından m"n�·-

bulunuşu hafızalarda ezın 
d 

--...... , olanlara . yaşa. 
az ır. 'lllsbetle sayılan 

Bilmece Örnekleri 

Tabiat ve tabii hıldiseler : 

1 - Mavi atlas 
Arşın yetmez 
Makas :kesmez 
İğne batmaz 

Terzi biçmez 

(Gökyüzü, 4 heceli) 

2 - Bir kalbur boncuğwıı var 
Akşamdan atarım 
Sabahtan toplanın 

{Yıldızlar, 7, 6, 6 heceli) 

3 - Bir salkım üzümüm var . Yansı bey kar · az, yansı. a 
(Gündüz-gece) 

4 - Burdan vurdum kılıcı 
Haleb'den çı!ktı uou 

(Şimşek, 7 hece) 

5 - Manisa'dan Tire'den 
Şimdi geçti buradan 

(Rüzgar, 7 hece) 

6 - Bir tepside iki tavuk 
Biri sıcak biri soğuk 

(Güneş-ay, 8 heceli) 

609 



610 

insan, Hayvan, Bitki 

insan : 

_ Yedi del i k l i  tokmak 
Bunu bi lmeyen ahma k 

( Baş, 7 hecel i )  

2 - Alaca 111ezar 
Dünyayı gezer 

( Göz, 5 hece l i )  

3 - A l t ı  mer111er 
Üstü mer111er 
İç inde bir 
Bii l bü l  ötet· 

( D i l ,  4 heceli )  

Hayvan : 

1 - Yer a l t ında yağlı kayış 

(Yılan ) 

2 - Daldan dal a  
Kırmızı pala 

( Sincap, 4, 5 heceli )  

.� - Ç ı k t ını merdiven yansına 
Bak t ım ayı n sarısına 
Kuşlar içinde bir kuş var 
Meme verir yavrusuna 

(Yarasa) 

4 - A l t ı  tahta üstü tahta 
İçinde h i r  kanl ı  softa 

(Kaplumbağa, 8 hecel i )  

s - Üstü çayır biçilir 
Altı çeşme içilir 

( Koyu n ,  7 heceli)  

6 - Kanadı var kuş değil 

Boynıuzu var ·koç değil 

(Kelebek) 

Bitki : 

- Alçacık boylu 

Kadife donlu 

( Patl ıcan, 5 hecel i )  

2 - E y  b ul ut l ar bulutlar 

Yusuf'u yedi kurtlar 

Ben bir şekil ku� göı diiııı 
Tı:pesinden yumurtlar  

(Buğday) 

3 - Hanım içerde 

Saçı dışarda 

( Mısır) 

4 - Çal ı dibinde 111um yanar 

(Çiğdem) 

5 - Ufacık kırmızı bir ev 

Ne kapısı var ne penceresi 
İçinde yıldızdan bir yatak 

Yatakta beş küçülç yavnıcak 

(Elma) 
61 1 



612 

Eşya : 

_ Çın-çınlı .hamam 

Kubbesi tamam 

Bir gelin aldım 

Babası imam 

( Saat, 5 heceli )  
2 _ Mavi tarla üstünde beyaz güvercin yürür 

( Kayık) 

3 - Sarıdır safran gibi 
Okunur :Kur'an gibi 
Ya bunu biUrsin 
Ya bu gece öfürsün 

(Altın) 

4 - Biz altı ·kardeşiz 
Altımızın da ayrı iş i  var 
Derya yüzünde 
Bir balık kardeşimü. rnr 
Kim bil i rse bu bilmeceyi 
Yetmiş bin altın, 
Bir donanmış at miijclesi var 

( S u l tan Ahmed Cüm i i 'n i n  ı ı ı i mb:lni . K ıı. Kulesi) 

5 - Kuyu 
Kuyunun içinde suyu 
Suyun içinde yılan 
Yılanın ağzında mercan 

( Lamba )  

6 - Bir kızun var 
Bir gözü var 

(İğne) 

7 - Bir top bezim var saranın sararım bitmez 

(Yol) 

�ücerred K:avraınlar 

- Üç yüz altmış leylek 
Elli  iki yuvası 
On iki yumurtası 
İki çıkar yavrusu 

(Gün, hafta ay ik'ı d' • b ' ' mı ayranı) 

2 - Karada bir gemi 
Başındadır yelkeni 
Nedıir dümeni 
Bil bunu, göreyim seni 

(Mal) 

3 - Yapılmamış duvar üstünde 
Doğmamış oğlan 
Olmamış bostanı 
Koparma diye bağıran 

(Yalan) 

.ı - Kaş ile gözden yakın 
Söylenen sözden yakın 

( Ecel ) 

5 - Gökten indi apıştı 
Cümle aleme yapıştı 

(Ad) 

6 - Gönül alçak yüz yerde 
Yüz yaram var yüz yerde 
Hak yarattı görmedi 
Ben görmüştüm yüz yerde 

(Rüya) 

7 - Al geti al var geti 
El değmemiş agaçtan 
Koklanmamış gül geti 

(Gelin - Keııkük'ten) 
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Dini unsurlar 

· -- Nar tanesi 
Nur tanes-i 
Bu dünyanın 
Bir tanesi 

(Kur'an,  4 hecel i ) 

2 - Anası var 
Babası yok 

( İsa Peygamber) 

3 - Doksan dokuz cemaat :iki  müezzin  bir imam 

( Tesbih) 

4 - Gökten bir elma düştü; on iki parçaya ayrıldı; on 
birini yediler, birine hayır dediler 

5 

(Ramazan) 

Hak Teala hoş yaratmış beş yemiş  
Beşi dahi birbirini gö::memiş İkisine gün dokunuz yaz ve kış 
Üçü dahi gün yüzünü görmemiş 

(Namazlar) 

Ses ve ahenk taklidi ile yapılanlar 

Öte lin l in,  beri lin lin 
Ayak üstü durur lin !in 

(Kapı) 

Renk tasavvuru ile yapılanlar 

Dal üstünde san oğlan 

( Ayva )  

Seci sanatı ile yapılanlar 

Bi z biz idik , otuz ·iki kız id. k . . duvara dizildik 
. 1 ' ezıldık, büzüldük, iki 

('Dişler) 

Harf, hece ve kelimelerbı tekran ile 1 yapı anlar 
1 - İstanbul'da bir tane İzmir'de iki tane, Ankara'da hiç yok ' 

2 

( İ  harfi) 

Sureler içinde mimsiz 

( İnnaa'tayna) 

3 - Lamba düştü « İS» dedi , tabak düştü •tan •  dedi , annem bana «bul» dedi . 

(İstanbul)  

Tarihi hadise ve şahsiyetlerle yapılanlar 

Mezarım ilk önce Söi!:üt'te idi , Bursa'va taşıdılar mezarımı .  Bi lin bakalı� ben kimim. · 

( Gazi Osman Beğ) 

Modem fikir veya aletlerin eski kalıplara sokulması ile 
yapılanlar 

Bir küçücük ·kutudur 
Bütün dfrnya yurdudur. 

(Radyo) 
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DUDAK DEGMEZ 

Neneye degmez 

Babaya deger 

Dayzaya degmez 

Emmiye deger 

Degere degmez 

Degmeze deger 

Vallaha degmez 
Billıiha deger 

( Kerkük) 

Bilmecelerin sorulması : 

Halk bilmecesi sorulmasının bir usulü ve geleneği var

dır. i lk önce bi lmece soran karşısındakine az veya çok bir 

düşünme ve çö1Jne payı bırakır. Şaka ile -isterse- «Canlı 
ı ıı ı !  Cansız mı? Yenir m i ,  yenmez mi» der. B irinci şahıs ba· 

zan karşısındakin1n sözüne -biraz da nazla- « evet, hayır» 

gibi cevaplar verir. İ kinci, buna rağmen bilmeceyi çözemezse 
pazarl ı k  başlar . Bilmece soran , ondan bir şehir vP.ya mem le
ke t ister, o da, çoğu zaman değerli bulduğu b:r yeri, mesela 
i stanbul'u, İzmir'i, An'kara'yı verdim, der. Burıun üzerine bi· 
rinci şahıs sonucu açıklar; isteğe göre sıra ik i ı ıciye gelir. Kar
ş ı lıklı nezaket ve terbiye i le  yoğrulmuş bu euebi zihin sporu 
boyunca şehi r. memleket veya meyvelerden birini en çok ka
zanan üs tün sayılır. 

Bilmecelerin çözülmesi : 

Zthni bir oyun ve eğlence olan bilmecelerin çözülmesi 
maharet, alışkanlık, bilgi  ve hususiyle bir kabiliyet işidir. Bu 
vasıflara sah ip  olanlar, az-çok belirJ.i benzerliklerden veya !C· 
zadlardan hareket ederek kavramın idrakine varırlar. 

-Bilmeceleri , çözümleri ·kolay ve zor olmak üzere iki şe· 
ki ldi! inceleyebil i riz.  Zor bilmecele!'in önceden öğrenilmesin· 
de fayda vardır. Aksi takdirde karşımızdakinin, aklın kabul 
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edemeyeceği manasız ve zevksiz cevapla k 
der. Zor bilmeceye birçok Avrı.ıpal 

rına atlanmak icap e • d v b'l  . ı yazarlar Sphi " oedipus a sor ugu ı meceyı örnek veri 1 . � nıt ın 
. ' k '  k 1 . . 

b
' r er . �abahları dö ögv lclerı ı ı ve a şanı arı uç acak üstünde . . . . rt, 

t d v yuru"en şey n d' , Cevabı şudur : nsan ogımca emekler b" .. ·. . . . e ır .  . 'h . 1 . . .. • uyuy•ınce ıkı ayak üzerınde d urur, ı tıyar ayınca uçuncü a)•av (b 
. 1 

.. . . gın aston) yar-dımı ı e yurur. 

Yu karıda verdiğimiz çeşitli örneklerde d .. . .. 1 . . . b. 1 I . .. . . e �.oru eceği uze-re .kolay veya zor ı mece erın cozulmesi için • . d k 
• . mana, uygıı Şekil ,  madde, ren . ses, harf, hece, kelime, kaf;ye 5 . .b

'. 
d v • 

1 . ecı . . .  gı 1 
unsurlardan ogan ıp uç arı, bir bakıma an lnevi t'b' 1 1 d H d .

. h' 
a ır er, 

anahtar ar ır. er şey en once ıyeroglif maniyetind ki b b . 1 . • • 
k e u 

hususi ta ır en� m��as�nı �vram ak bzımdır. Bu işde, zeka, 
muhakeme ve suratı ıntıkal ıle umumi bilgi, zı:vk ve merakın 
da payı büyüktür. 

Halk bilmecelerinin basit şekilleri , cinas ve mana ikilik
leri , akıl ve man tığa aykırı görünüşleri ( irrationalisme) alışıl
mış ve tabii b i r  görünüşten hareket ederek çözülmeleri çoğu 
zaman imkansız hale getirir. Mantıki bir muhakeme, yerini 
yukarıda ba�sc konu ettiğim iz hiyerogliflerin kullanılmasına 
bizi zorlar. ligimizi çekiş i de bunlardır. 

B ) Ferdi Eserler 

Ferdi eserler, edebiyat mahsulleridir. Bdli şairler ve ya· 
zarlar tarafından söylenen ve yazıya geçiriler. örneklerdir. Saz 
şairleri n i n  ( aşıklar) hece vezni ·ile vücuda getirdikleri bilme
celer dışında divan edebiya.tımızda görülen mahsulleri •muam· 
mıiı>larla « lügaz,,Ja.rdır.  Bunlar aruz vezni ih: kaleme alınmış· 

!ardır. Okumu:;; muh i t  lcrdc bilinmektedirlc:-. Bazıları, aşık· 

!arın meddahların, manicilerin, masalcılann,  seyyahların okul

ların
. 

veya. a i le çevrelerin in aracı lığı ile anonim eser ha
.
l
.
ine 

intikal ederler. Örneklerde görülecek olan , \ıiustafa» adı uze

rindck i vezni bozulmuş muamma böyled;r. Aynı yollardan 

anonim b i lmecelerin ferdi eser haline gclr.ıesi, bir dil, sanat 

ı·c i isl fıp bzanınası mi.ımküııdür. 

a - Muamma 
. . .. . ' " ·ılır SÖZ» manfıları· 

Arapça « körletmek »,  ı« >ızl ı Vl! guç ,ın ' �  · • 
b • . . 

"' 
d 1 ' 1  t eden ,�z mısra veya e· na gelen muamma . hır  ısme e a e · · • 
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. R · iham kalb, tashif,. g ibi edebi sanat-' t  denıek l ı r. " eınız, , 
k . . " k· ' yı 

M mfıl arm iç  ve dış olma uzerc ı· " manası !arla yapı l ı r. ı uam , ' 
vardır. 

Muammanın tertibi ve çözülmesi : 

\1 .· vı ıcrt i p  ve çüzm.:!k i ç in  çeş i t li us,u l ler vardır. , u;:ımma. 
i l  -1 , adı meydana ge t i ren harfler top l anır, ad bulu. Du usu cı c 

• . . . . 1 . n ı n l .•, çüzi.i lmi.i.ş o l u r. Muammanın çozu mesı ol-nur ve nı ua � · 
. 

d k . ·d . Bundan ötü ri.i şai rl e r  muammalarının b::ışları-u ça zoı .u ı . ' . . , 1 d '  M . 1 . · m·: ı ı fıv::ı "td d i k l c rı n ı  ad ı n ı  kaydeder er ı .  uamnıa. na  ıangı  . "' '" . L o ' . . 1 .. " lmcsı' nde ve r i lecek ccv<ı pla rı n ehemrn ıyet•ı vardır. Bu arın ÇOZLI . 
1 . ma· ııa l ı  ve kon u i l e  i l g i l i  o l maları şarttır. cevap aı ın · , � 

Muamma örnekleri 

ı _ Bende yok sabr ü s ü k ü r, sende vefadan zerre 
İ k i  yokdaıı ne ç ı ka r fi-k r· idel i m  bir  kerre 

2 Scfi ncn i n  başı g i r�c Vi maııa 
O mem d u l ı u n  ism i ç ı ka r nıe_\' Clana 

(Nabi) 

3 - « M i m ,. i le « sa t »  nıcşvcrcı eder ken « l l »  g i rmiş arasına 
« F» fazi l e t t e n  ge l i rken " Y "  uğramış kavgasına 

Şa-ir Nabi ' n i n  bcy ı i nclc görüleceği i.izere dış mana açık
t ı r. « İ k i  yok ,,, « na »  ve « b i ,,  eda<t ları d ı r. İk·is i  de « yok ,, ma·n�
sına gel iyor. Hun l a r  b i rl eşi nce « Nab i ,, adı ç ıkmış olur. 

Diz<"ıri'dcn bir  muamma : 
Bir muamma yaptı Aşık Dizari 
Bu dünyada yoktur aıun ayan 
Birdir burnu, yüzdiir gözü dört kulağı 
Çevrllntlştir kenarı 
nırı iken gezer idi köyleri 
Öldü ama gene gezer yerleri 

(Çarık ) 
Diğer i k i  örnek teki  m u a m ma l a r  Arap harfleri i.izerine kunılmuş olup, eski  harfleri b i lmeyenler taı'<lfından a:nlaşüamay::ıcnğı için, çözülemez. 

6 1 8 

i k inci misalde muamma Arap h ·fl . . . . . ' aı erın· b' I Jcbi l ir « scfı nc » kel ı mcs ı n ın başında ( . . ı ı mckle çözü. 
dı r l iman ( .JW. ) kelimcsini

_
n başınd';; �l�ı n =: s) _ harfj var. bulunuyor. ( ı.r ) , ( J )  ı lc yar.i ( .J' ı ) . 1

C
k
J
h

_ lam == 1) ( ' L  - S " l  · . ı  "-=' ın ı arfı ·ı b' ]eşince .J ":  - u c �  nıan :ıuı •ıneydaııa  çıkar. ı e ır-
Mustafa m uamması da yukarıdak· ı esasa day k dı r ( � mim = m ) ,  C u"' = sa d =: s ) ,  ( .ı. == tı::: ) ( . anma ta-' ) b; 1 · ( · 1 L • '-' == fe-f) ( : =ye=y .r eşınce J� == Mustafa) d - ' � ·mey ana çıkar. 
Saz şiirleri ve muaınmfı : 
Türk divan edebiya tında çok kul lan ı . k i .  . . . ı an muammayı şfrirleri de ta ı t  e lımış lerdır. Aşık kahveler· d . saz . . 

d Ç , ın e muammanın ayrı b ı r  yen var ı .  ogu zaman ·kalem şurasından b' . . d" d
. , .  : k h · . . . ırının u-zenle ıcrı  ın.uanım<1, a venın en munası·p bı'r · k . .. o 

• . yerme onmu süslu bır levhaya «hatt-ı ceJı,, ı le yazıl ı r ve etrafı . . 1 . .
ş 

• . . .. 1 . .  k d sus enırdı · muamma,  çozu unceye · a ar dururdu· bun• m • · 
. . . .. . . ' " « uanuna as-mak» den ı l ırdı . Muammavı duzen le)•cn i<e fesat k . . . • • , anşmaması iç in  hal  şek l ın ı  hır 

_
zarfa vey� keseye koyup mühürler ve kah-veciye tesl ıır:1 ederd ı .  Kahvecı fa s_l ın sonuna kadar 0 zarfı veya k;eyi muhafaza etmek mecburıyetfode idi .  · 

Muammanın çözüleceği gece, merak l ılar kahveyi doldururdu . D in leyic i ler «mu�mman tepsisine para, şal , çu"ha . . .  gibi hediyeler b ırnkırlardı .  Aşıklar fas la başlardı. Koşma, semai ve ·des tanlardan sonra s ıra muammaya gelirdi. Muammavı düzen leyen , b i r  gazeli bir nevi giriş olarak söyledikten son�a nazım la , sorduğunu çözeceklerin bulunup bulunmadığını öğrenmek isterd i .  Aşık lardan biri ,  sorulan muammayı çözünce zaıf veya kese içinde önceden çözü l m üş şekil ile karşılaştırır· !ardı. Doğmluğu anlaşı l ınca mu.;nıma i ndirilmiş olurdu. Buna «muamma indirmek» der: · ı ird i .  Sonunda biriken •saç1» birJ i.k ıe paylaşı l ı rd ı .  Muamm.ıy: çözen şair saz çalmayı bil· ın�zse, fasla saz b i len Qturtulur ve cevap ona okuı ıunılurdu. 
Muammayı soran, karşısındakinden cevap alaınavınca, çÖ7.üm şek l in i  yine kendisi  n::ızınıla söylerdi. 
b - Lügaz 

Lügaz, Arapça bilmece demektir. Bir çeşit  muammadır. Bir ismi değil, bi:· Ş'-'J'i gizlemek üzere düzenl enen hünerdir. 
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, . , klar tarafından söylenir. Halk bilmecelerinin 
Şaırler ve aşı ı ·ı d 

, b' klidir Co!hı zaman soru yo u ı e mey ana geti-
edebı ır şe · , 0 

k ki k 
. 1 .  M ma'dan farkı çözüme yarayaca açı amayı endin-

rı ır. uam 

de bulundurmasıdır. 

Lügaz örnekleri 

S Ol ned ir ki hercai simin beden 
ı - oru : 

Mahv olur ellerle ülfet etmeden 

(Sabun) 

2 - Nedir kim ol iki yüzlü münafık 

Niimayan çihresinde levn-i aşık 

Gezer dünyayı hem bi-dest ü padır 

Mukim-i hane-i ehl-i gınıidır 

Tealallalı nedir anda bu kudret 

Yemez içmez virir dünyaya ni'met 

Gehi şekl-i frengide nümö.dıir 

Kırılsa pare pare olsa amma 

Zarar gelmez ana bir türlü kat'a 

Yatar zir-i zeminde hake yeksan 

Semada adıdır mihr-i dırahşan 

Eğer kim olmasaydı kalb-i fiisid 

Cihanda olmaz idi kadri kasld 

Yeter ıvasfeyledlm ol bi-vefayı 

Yanından gitmese virmez safiiyı 

(Altın) 
Bilmecelerin kaynaklan 

Hail< bilmecelerinin sözlü ve yazılı iki kaynağı vardır. Bu 
kaynaklardan birincisi halkın ruhu ve muhayyilesidfr. Bilme· 
eder geleneğe, romana, mekana ve yaşama şekillc.."ine bağlı 
olarak bu -kaynaktan feyz almaktadı·r. 

Milletimizin dilini, tarihini , inançlarını ,tabiata, insana 
v...: eşyaya bakışını bir zevk ve fantezi menşurundan aeçirerek 
bugüne kadar getiren bu halk edebiyatı mahsulkrinln ikinci 
kaynağı ise eski lugatlar, halk şairlerinin divanl?rı, masallıır 
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hikayeler, cönkler, mecmualar, bil . • 1 'b ' mece kıtapl 
seyahatname er gı ı yazı.Jı eserlerdir. 

an, tarihler ve 
Türk dil inde bilmece üzerine 1• d'l' . 

d. Di • .
. L" -

ş m ı ik ılk k d Mahmu un vanu ugat-it Türk"· d 
ay ı Kaşgarlı 

1 ıl ) .  Kıpçak Türklerinin dil ve halk un
d 

eb_bulu�_oruz (XI. Yüz. · 
C d C 

· 'dak· · e e ıyaıı ornekl · · · alan o ex umanıcus · ı bılmecel d . 
eıın-ı ıçine 

ı . . ·d' kk d 
er e eskı d . i s teyen er ıçın ı a

.
te

. 
eğer eserlerdir (XIV. . . 

ev� tanımak 
yıldan bu yana çeşıtl ı eserleı:ıin kenarına . ' .�•). 14. yüz. 
mahsullerle Folklor ve Türklük bilgisi 

1 • koşesıne sıkısınış 
sonra Türkiye' de ve dış Türk boyların�: ış:a:an başladrktan 

\'e araştırmalar belli başlı kaynaklard 
Y pı mış derlemeler 

ır. 

Lügaz ve muammalar için ise yuk d 
eserlerle birlikte «elgaz» kitaplarına 

·b�r
t
ı � adı_ geçen bazı 

b. k · • 
• a ını tarrkatlerin tıhlarına, ırta ım rısalelere ve klasik ed b' şa. 

kırına bakmak lazımdır. 
e ıyatınmın divan. 
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Vll. ATALAR SÖZÜ 

Kelime, Mefhum, Örnekler 

Kelime : 

Esk i Tü rkçede Göktürk abidelerinde U l d 1 d 
• ygur ar an kal-ma ese r er e, XI . as ırda Karahanlılar devrinde ·Doğ .. · 1 · d · · h b j k 

u Turk ı ın e, «soz, a er, mesa , nutu şöhret şey • · 1 
f . . 1 .  d . . . 

' • • mana anna ge-len ve ·« Sa-» 1 1  tn en turemış, « sab-sav» kelimesi X!V d . 1 • 
. . d k. K k 

. asır a 
da Is am tesıııın e ı ıpça sahasında görülüyor. ' 

Bugün ya l n ı z  Çuvaşçada «çap. şekl i  ve sesi ile •Şan, şöhret »  mefhumlarına ad olan ·kelime, Göktünkçede •Öğüt• fikri i le genişlemiş Turfan metinlerinde açıkça •atala� sözü• için 
kul lan ı lmışt ır . Gök türklerde ve hatta daha önceki devirlerde 
aynı nıfüıtya gel d iği muhakkak olan •sav»ı Kaşgarlı Mah. 
mud'un «mektup», «hikaye•, «tarihi hadise. yanında atalardan 
kalma öğü tleri i fa de maksadıyla  tesbit ettiğini bil iyoruz. 

XI.  asırda « sav .. yanında kla�ik İslami Türk edebiyatının 
en değc rJ.i eserlerinden biri olan Kutadgu Billg'de Yusuf Has 
Hacib, Arap ve b e l k i  de İran tes iri  ile yazı dilinde •mesel• 
tabirini k.ullanır. Habeşçe «mesl, mesale•; Aramice •rnesla• 
ve «masal» sözü Arapçada «masal, mesel .. ve çokluğu •etn· 
sal » olarak « mukayese VC karşı laştırma» manfısından atalar SÖ· 
zü mefhu muna doğru genişlemiş, Fars ve Türk yazı dillerine 
geçHktcn son ra halk d i l ine de kısmen inmiştir. Kelimenin 
•mesel dunib-i emsal darb-ı mesel» şekillerini XX. asır baş· 
lann a  kadar yazılmış 'muhtelif türlerdeki edebi ve fikri eser· 
l erde görmek mümkündür. 
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, " 1 hçesi i le yazılmış bazı derleme eser. Anadolu da
. 
Ogt

l
ız 

B
e 

tı Türkleri arasında Türk kökünden 
1 d e umum1yet e a b .. . . XV er e v 

. . .. tabiri yaygındır. Bunu,  ugun ıçın . 
gelen «a�a.

la: sozu·�k . edebil iyoruz. Veled Çelebi 'nin yayın. 
dan qtıbaren ta ıp 

'd k "  H .  'h' . · ı i asır
" . . 1 885/1480, Berlin e ·ı azı ı-r nsa et- nıirı 

Jadıgı Kıtab-ı Ata 
.
ar 

el meshur bi atalar sözü ve 88S'te yazı. 
keliıniit-ı o�: ;�7526.da kopya edilen Paris M i l li Kütüpha
l ıp .�

stan�ul a
· b-

-
talar ve 1 7- 1 8. asırlar halk şairi Levni'nin nesı ndekı Kita ı a · · k 1 ak ril bil' 

.1 1 . b" co . . nkte kayıtlı  destanı orne o ar ve e ır. 
1 282 tarı ı ı ır  

. . A d ı Jıalkı Buloa ristan Türkleri, Batı Trakya, Buoun na o u ' . e-
. . 

1 ° Kıbr·s ve Rodos'ta yaşayan Turkler; k ısmen Os-Yuoos avya. · k T .. ki · b ·b· · 0 1  · · · ı  K· rım Azerbaycan v e  Ira' ur  en u ta m man ı tesırı ı e 1 • 
• •  k " 'd · ktedirler Son yarım asırda Tur ıye e uata-devam ettırme · • . . 

· · .. . . 1 • şekilleri yaygın hale gelmıştır. Aynca Ana· soru» «atasoz en» . . • .. dolu'da mesela içel'de söylenen «deyişet» gıb ı mahallı sozlerı 

de unutmamak icap eder. 

Batı Türklerinin dışında ·kalan Türk boylarında ise men
şeleri tetkike değeı· değişik isimler göze çarpmaktadır. 

Sibirya'nın ,W.zey doğusunda Lena nehri ile ayaklarının 
sulamış olduğu yerlerde oturan ve kendilerine « Saha» adını 
veren Yakutlar a talar sözüne «Xohono», Tobollar «takmak»; 

Altavlılardan, Katunya ve Teletsk gölü arasındaki ormanlarda 
yaşayan ve kend ilerine «yış kişi-orman adam ı »  adını veren 
Uranha (Tuva ) lar «iilgercomak», Minusins'k boylarından gü
ney batıya :kadar Askis nehrinden Abakar.ı'ın yukarı tarafları
na ·kadarki sahalarda yaşıyan Sagaylar «takpak» ve Ruslar 

tarafından Ha kas Cwnhuı:ıiyeti adı altında birleştirilen Sagay· 
!arla birlikte Kaşlar'da Kızıl lar'da Koybal lar'da «SÖpsek»; Do
ğu Türkistan'dan Hoten civarında Gwna kasabasında okuma
mış hal k arasında « tabma» ve yine Isı-k-Göl'den Hibaren Ho
kand 'ın doğu hudutlarından Alaida:n öteye Kuen-Lün dağla· 
rının güney yamaçlarına kadar uzanan arazide, Hokand gü
neyindeki Pamir yaylasından Doğu Türkistan'a ait Sarg-Köl 
mıntrkasında yaşayan Kırgızlar, doğuda Yedi-su ve Sem�pala
tinsk, batıda kısmen Ural nehri , kuzeyde Altay dağlarının batı 
tarafları, güneyde eski Buhara ve Hokand hanlıklarının kuzey 
kesimlerini içine alan yerlerindeki Kazaklar, Amuderya del
tası ile Buhara, Harezm , Semerkand, Şehrisebz, Hive, Ferga-
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na, Kara-Köl gibi �nkalarla kısmen Af . . , Özbekler ve onlann bır kabilesi ol A
ın

gaıustan da Y••·y 'd . "b an, u-de _,.. an Yedi-su an ıtı aren Aral gölü bo . rya tarafl•�-d • Yllnca ı · ı -.... a vanç-Yarma ya Jcadaııkıi yerlerde bul 
çen ere do� Ku-Orta Asya Türldeı:ıi ile İdil boY\ll!d� Kalpaklar gibi 

Rusyasının Ufa vilayetinde, Peıın, Orenbur 
lar ve esk.i çar 

gelerinde oturan Başkurtlar ile Kının e 
g v� _saınara böl

Arapçadan gelen «makaJ,.ı; büyu·'k b" kıç vresının bir kısını . • ır sını T . . kis ve Afganıstan da yaşayan Türkmenler is h 
ur tan, İran 

de «nala!»; Kazan'da, ldil'in sağ sahi/d 
em •maka!., heın 

ise «comak» sözü ile ayniyet gösteren� e yaşıyan Çuvaşlar 
\adırlar ( Tarihi bilgi için bk . H. N. Naınık�:ı ku!ı�?1�k
de Türkler. htanbu!, 1944, Kenan Matb 

) • Yel'Yüziiıı-aası . 

Mefhum : 

Yukarıda Türk dilinde kullanılan karş ı kl . .  al · · · · A 
ı 1 arını verdi:.: nıiz «at ar sozu» rapça «nush, nasihat viza ır· 

d M 1 d • ıne •, Farsça open » ve . ogo ca «er enı_ üge : cevherli söz•ün ifade etti . fikri zamanımıza kadar getıren sözlerdir; manasında d ği 1 " .. t 1 dan 
. 

tikaI 
n a an-laşı acagı uzere a a ar m · etmiştir. Buna göre 1 • . h. 1 ·· 1 d' Z an 1 hayatı o an soz er ır. amanın seyri ve sosyal çevren· �-

fy 
. . d k'l  uh • ın COı; ra ası ıçın e şe ·ı ve m tevasını kazanarak bugüne k d gelen bu sözlere hususiyle Irak Türklerinin «eskiler sözü: d:r 

melcri bundandır. 
«Ağaç yaş iken eğilir» cümlesinin ilk manası açıktır. Taze 

bir fidanı eğmek kolaydır . Bu fidan karılaşınca eğmesi, bük
mesi , ·k ırması zorlaşır. İkinci manayı biz, manevi-zihni haya· 
tımıza nakletmek suretiyle icat ederiz. Çocuğu küçükken ter
biye etmek lazımdır, düşüncesi bizde yerleşıir. 

İşte bu maddi şekli bir hareket noktası yapan ve ilk söy
leyicilerini tesbit edemediğimiz bu dil mahsulleri, hayat pren
sibi olacak fikir ve düşünceleri, din, ah!Mc, hukuk, iktisad, 
terbiye, gelenek-görenek ile tabiat Mdiselerinden, teknikten vb. 
çıkacak kaideleri müşahhastan mücerrede giden bir yolla, b5· 
zen bir fıkra kılığında söz ve yazı ile nesillerden nesillere in

tikal ettiren hi�met1i cümlelerdir. 
Anonim karakter taşıyan ve atalardan kaldığı ·kabıil c�

len bu kısa,  özlü, kalıplaşmış hüküm bildiren cümleler, mıl-
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1 vışmın ortak bir ifadesi olmak itibany\a lctimi
.�

i� hayat
.
:. 'imsıil-i Osmaniye adlı eserinin söz başın. Şinası �ın Du� 1 

am· « halk hilcrnet:ıi» ,  düşüncesi, felsefesi 
daki hiıkmetu a\erdir Bu eserleri başlangıçtan daha doır. fına uygun eser · . . d k' h il • " vas . 

1 ·]erden bugune ka ar ı ma su ePde takip ;-usu ı lk  yazı ı eser 
edebiliyoruz. 

l l .  b . .  d'l kültür, mantık, tecrübe, zevk ve muhakeme Be ı 11 1 ' · h il . . '\ 
. . d dana gelen bu edebıyat ma su ennın a k ör-sevıyesın e mey . . k d" . .  · d 

. · ·yetle manzumdur. Tur uşuncesın e aynı ııeklerı umumı 
1 • 

. .  1 mısrada kelime tek
.
rarlanndan ge en tenazur, ma-cunı e veya • • 

k 1 ki rından dogv an tezad ve umumı ses unsur!annı na ay ırı !' a . . . 
k: ı  �d . vezin ve kafiye b

.
u manzumelerı ve ananesını za-teş ı � en . 

l 
.. . .  

manımıza kadar getirmiştir. Mensur ata ar
d
· s

.�
zu, �azm

d 
ın par-

! masın dan, onu teşkil eden unsurlann uşmesın en, unu-ça an . 
b' . .  k ' l  b '  h" . 

tulmasından meydana gelebileceği gi ı musta ı ır uvıyetle 

de dilde asıl şeklini almış olabilir. 

Nazım nesir, her iki şek1i ile, eski tecrübeleri «tam bir 

fikir» kom�ozisyonu içinde teşbih, mecaz, kinaye, teziid . . . gibi 

edebi sanatların kudretinden faydalanarak süslü, kapalı ola

rak veya bazen açık , mecazsız hususıyla yetişecek gençlere 

aktara� at<ılaı- sözü ,  dilhilgisi kaideleri çerçevesinde birer 

hüvivet :kazarnrlar. «Damlaya damlaya göl olur» misalinde gö

rüle�eği üzere umumiyetle geniş zamanlı fiillerle kurulurlar. 
Bazen bu sözler, ik inci şahıs emir 'kipini alırlar. «·Ayağını yor

gana göre uzat » misalinde olduğu gibi. Geniş zaman ve emirle 

bir arada kurulanlar için şu ümek verıilebiliı- : « Sakla sama
n ı ,  gelir zamanı». Ayrıca, « ateş olmayan yerde duman tüt
mez» misalinde görüleceği üzere geniş zamanın olumsuzu ile 
yapılan atal ar sözü de vardır. Nadiren geniş zamanın ikinci 
şahsı ile kurul<ın sözlere «ne ekersen onu l:Yiçersin» cümlesi 
iyi bir misal teşkil eder. 

Yukarıda verdiğimiz geniş zaman kipi örnekleri dışında 
gerekl il i k  (vücubi) gibi başka 'kiplerle veya fii lsiz söylenen 
bazı atalar sözünün temel inde ise geniş zaman gizlidir : •Az 
ı:eren candan, çok veren ma l dan (ver ir) » gibi. 

Ort<ık b i r halk dili ve zevki ile ancak birkaç cümle kalıbı 
içinde meydana gelebilen bu mahsullerin kol<ıyl ıkla aşınma
yan sağfam birer bünyeleri vardır. Bu biinyelcrin bazı taşla· 
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rınt değişt irmek sözün kuv\'etini 1 . . 
d 

aza tır !)'] birbirine tesın sonun a sabit bir k k
. 1 ve düşünce . 

. . ( t k ) d v .  . , ara ter k nın rnını sen a s egıştınnt:K söyJey· azanan sözd· . 1 b 1 
ış tarzını b ızı-

saklayan .t erman u amaz ,, etimi . 
d 

oı..ar. •Derd' . . ı · . . k d v esın e •d ını 
«i laç» kc ımesını oy ugumuz takd '  d . .  erınan. yerin 
kaybeder . Bununla beraber ata'ar 

1� � soz, tesir kudret'ın� • ' 1 sozu büt" ı 
edebiyatı mahsullennde olduğu gib' 

' un anonim halk . k" h' 
ı zamana leh 1 !ara, aşı ret, oy, şe ır muhitlerine ve h 

' çe ere, :ı�ız-. ya erhan!!i b' rneslek, sanat çevresıne göre ufak-tefek d 
. . "

. 
ır tarikat , 

!ar. 
eğış1klıklere uğrar-

« Endik uma evligni agırlar-yıl 1077 (K "  ' " aşgarlı, 1. 106, I ) .  «Konugun kutsuzı ev ısını agırlar- 1 148  . ]ar) yı ' o. (Kıtab-ı Ata-

« Ahmak misafir ev sahibini agıv rlar B .. - u gun. 
Bu değişmeler sırasında eski mefh l 

· 

: h I
k 

h 
· . . . um ar unutulabilir onların yerme a · mu ayyılesının ıcad etti" '  · b· 1 . . '  l b 1 k . . 1 . . v .. 

gı ta ır erın ma-na arını u maı guç ugu ortaya çıkar· söze · d b. .. . • a eta ır bolae düşer, açıklık kaybolur. " 

1 )  « Biregü yumrugın yemeyen kendi vıımru d · 
sanır» ( Ki tab-ı Atalar) . . 

, _,u gını enıır 
2 )  « E l  yumı��u yemeyen 'kendi yumruğunu Bozdoğan 

armudu sanır» ( Şınası ) .  Yukandaıki sözde demirin yerine e-
l 

• • k . g 
en armut , manayı . apamıştır. Bozdoğan, Türkçede hem bir 

avcı kuş. hem de gürzün adıdır. Armudun gürz biçiminde 
olanları vardır. Bu silah<ı bakarak iri bir armut cinsine bu 
ad verilmiş olabil ir. 

. 
Atalar sözü, Şinasi'nin Durub-ı Emsiil-i Osmaıılye'sindc 

de görüleceği üzere birçok yazarlar tarafından • labir»lerle 
karıştırılmıştır. Ayrı bir bünyeye sahip olan «tabir•lerin ata· 
lar sözü i le bir  bağlantısı , meydana geliş bakımındandır. Belli 
hir ihtiyaç sonunda atalar sözü tabir karakteri kazanabilir. 
« Ne ekersen onu biçersin" cümlesi «ektiğini biçti• şekli ile 
hir tabirdir. 

Türk halk hayatında dini hükümler ve hukuki prens·ip
ler y<ınında saygı gören atalar sözü milli, ırki ve insani vasıf

ları ile her türlü konuyu ele alan eserlerdir. •Mart kapıdan 
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•k kazma kürek yaktınr» da tabiat hadisesini, «ayagı" ba tırır, . 
k "k . d d 

. . Kız 
nı 

öre uzat» da ahla ve ı tısa ersını; « beşikt yorgana g . • . ka k k 
e, 

çeyiz sandıkta» cümlesınde adeti; «A ca an damarda dur. 
maz» da inanışı buluruz. 

Atalar sözü, bir bll!kınna molozu atılmış, kompnime, süzme 
sözlerdir; bu sözlerde göze çarpan edebi sanatlar, hafızalarda 
yaşamalarını ve tesir

. 
kudret.l�rini

. 
a:.

tıran tamam�ayıcı un
surlardır. «Ağaç yaş ıken eğilır» ıstıare, «Mum dıbine ışık 
vermez» mecaz, «Can boğazdan gelir» kinaye, «Güvenme var. 
lığa, düşersin darlığa» tezad, « Üzüm üzüme baka baka kara. 
rın> hüsnütalil, «Atta ·karın, yJğitte bunın » seci, «Kaynayan 
kazan kapak tutmaz» alllterasyon hususiyeti gösterirler. 

Başlangıçta milletimizin içtimai, dini ve iktisadi hayat
larına muvazi olaırak avcı-çoban kültüıü ·içıinde sayıları malı. 

dut atalar sözünün köy, ziraat ve şehir hayatında yazılı ede
biyatın yayılması, medeniyetin gelişmesi ve yabancı din ve 
milletlerle fikir alış-verişi sonucu çoğald�klarını manaca ge
nişlik ve derinlik kazandıklannı görüyoruz. 

t ık önce bir kişi tarafından icad edilen, zamanla benzer
leri, taklidleri çoğalan; eski ozanlarla Korkut Ata gibi bilge
lerin söyledikleri; bazılan fıkra, hıikaye, masal ve tabirlerden 
doğan bu mahsullerin •kaynaklannı bulmak oldukça müşkül 
bir iştir. Mukaddes kitaplardan -Tevrat, İncil, Kur'an vb.
cdebi eserlere ve yapılmış tercümelere vb. kadar mukayeseli 
etütlere ihtiyaç gösteren bu çok ayn menşeli s özleri a) Bütün 
Türk dünyasında kullanılanlar, b )  Türkiye g.föi bir bölgeye 
has oianlar, c) Tercüme atalar sözü olmak üzere üç grupta 
toplamak mümkündür. 

Dilcilerle halk edebiyatçılarının toplayacakları malzeme 
a )  Filoloj i,  b) Tarih-Sosyoloji, c) Psi·koloji ilimlerinin ışığı 
altında incelendikten sonra Türk halk hayat görüş ve felse· 
fesinin bir «bütün» olarak meydana çıkacağı muhakkaktır. 
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örnekler 

ı - insan ve Değerler 

A - Yüceltilen değerler 

a) Dostluk 
Eski dost düşman olmaz. 

b) İyilik 
İyilik eden iyilik bulur. 

c) Sabır 
Sabır ile koruk helva olur dut ' yapra� atlas d) Sebat, amm 

. 
Dağ ne kadar yüce olsa yol .. t" d us un en aşar. 

e) Bağışlama 
Aman diyene kılıç kalkmaz. 

f) Fedakarlık 
Gülü seven dikenine katlanır. 

g) Aşk, sevgi 
1 )  Gönül •kimi severse güzel odur. 
2 )  Kardeş kardeşi atmış yar başında 

h) Temkin ,  ihtiyat 
1 )  Acele işe şeytan lcr nşır. 
2 )  Büyük lokma ye, büyük söyleme. 

ı) Digergamlik 
İğneyi ıkendine ·_,atır, çuvaldızı ele. 

i )  Hayata bağlılık · 

tutmuş. 

Çiftçinin karnını yarmışlar, 'kırk tane gelecek yıl 
çıkmış. 

B - Yerilen değerler 

a) Cimrilik : 
Az tamah çok ziyan getirir. 

b )  Yalancıll'k : 
Yalancmın mumu yatsıya kadar yanar. 
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c) Suçu yüklenmeyiş : 

Kabahat samur kürk olsa kimse sırtına almaz. 

d )  Tenkide tahammülsüzlük :  

Doğru söyleyeni dokıuz köyden kovarlar. 

e) İh tiyatsızhk : 

Akıls ız  başın zahmetini ayaklar çeker. 

f) öfke : 
Keskin >oil'ke küpüne zarar. 

g) Nankörlük : 
Besle kargayı , oysun gözünü. 

C - insan karakteri ve kişilik 

a) İnsan ı n  alacası içinde, hayvanın a lacası dışında. 
b) Her yiğid i n  b i r  yoğurt yeyişi vardır. 

c1 Anka su gdene kadar kurbağan ın gözü patlar. 

il  - İnsan - Cemiyet 
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a )  Sosyal işbirliği, dayanışma : 

1 ) Bir mıh bir nal kıurtarır; bir nal  bir at kurta
rır; bir at bir er kurtarır; bir er bir memleke: 
·kurtarır-. 

2 )  Atlar tepişir, ara yerde eşekler ezi lir. 

b) Sosyal hiciv : 

1 )  Balık baştan kokar. 
2) Atlar tepişir, ara yerde, eşek ler ezi lir . 

c) Mevkie rağbet : 
Mühür k i mde ise Süleyman odur. 

el ) Yönetici l ik : 
Çobansız ko.vunu kurt kapar. 

e) Kanun fikri : 

Şeriat ı n  kestiği parmak acımaz. 

f' ) Mülkiyet : 
Mal canın yongasıdır. 

g) Ekonomi : 
1 )  'Damlaya damlaya göl olur. 
2)  Ak akça kara gün içindir. 

h )  Eğitim : 
Ağaç yaş i ken eğilir. 

1 )  İş ve zamanın değerlendirilme>i : 
Bugünün işini yarına bırakma . 

i ) Kabihyetlerin değerlendirilmesi : 
Ummadığın taş baş yarar. 

j )  Düşmana karşı uyanık olma : 

Su uyur, düşman U)'umaz. 

m - Bilgi ve Hakikat 

ı )  Akıl  yaşta değil, baştadır. 
2 )  Yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden. 
3) Güneş ba lçı kla sıvanmaz. 

iV - Dünya Görüşü 

A - a) Kader Fi kri 

1 ) Başa gelen çekilir. 

2 )  Garip kuşun yuvasını Allah yapar. 

3 )  Ecele çare bulunmaz. 

b) Nasip 
1 )  Ağı l da oğla k  doğsa ovada otu biter. 
2 )  Vermeyince Mabud, ne yapsın Mahmud. 
3 )  Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar. 

c) Tanrı 

Allah kulundan geçmez. 
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n _ Determinizm (sebep-netice münıisebetleıi) 

ı )  Ateş olmayan yerde duman tütmez. 

2 )  Arpa eken buğday biçmez. 

3) Perşembenin gelişi çarşambadan be!Udir. 

c - Değerlerin Değişmesi 

Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur. 
(Şükrü Elçin, Türk Dilinde Atalar Sözü'nden) 

Tarihi Eserlerden Örnekler 

vııı. Asır . Orhon Abtdelert 
ı )  «Toruk bukalı semiz bukalı ırakda b" 

buka, toruk blıka teyin bilmez. . un�ser. seıııiı 

Bugünkü Tüııkçesi : «Zayıf ve semiz b ğ 1 
h 

. . . . 
h 

o a ar uzakta te. pişseler angısımn semız, angisinin zayıf old �. b"li Uıs.,. ı llIDez•. 
Vezir Tonyukuk, bu sözle 700 kişilik Türk rd 

manda eden ve kendisine iltihak teklifinde b ı° usuna
tl �-! k 

u unan terış'i 
kağan o ara tanıyıp tanımama hususunda başla . 
diği tereddüdü ifade ediyor. 

ngıçta geçır-

2 )  «Türük bodun, tokurkak sen Açsar tosık .. .. · ornez sen, 
bir todsar açsık omez sen .. . 

Bugünkü Türkçesi : «Türk milleti, sen kendini hep tok 
addedersin.  Acı·kırsan doyacağım düşünmezsin; bir de doyar· 
san tekrar acıkacağını düşünmezsin». 

Bu atalar sözü büyük bir ihtimalle şöyle idi : cAç tosık 
örnez, tok açsı1k ömez». Bugünkü Türkçesi :  •Aç doyacağını 
veya tokluğunu düşünmez; tok acıkacağını veya açlığını dü· 
şünmez». Bu söz yeni Türkçede •aç doymam, tok acıkmam 
sanır» sözüne benziyor. 

3) Tonyulmk, Çinliler, Oguzlar ve Kıtaylann yapmaları 
muhtemel siyasi bir birleşmeye ·karşı hakana nasıl vaziyet alın· 
ması gerektiğini şöyle anlatıyor : Yu)'ka erikli toplagalı uçuz 
ermiş Yinçgc üzgcli uçuz; yuyka ·kalın bolsar toplaguluk alp 
ermiş, yinçge yogın bolar üzgülük alp ermiş. Bugünkü Türk· 
çesi ; «Bir  şeyi yufka i ken tophıması (bükmesi) kolay imiş, 
ince iken kırması gene .kolay, fakat yufka kalın olursa bükme
si zor olur, ince ·krıl ı n  olsa kırıp parcalaması güçtür, derler•. 
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X - XI. Asırlar 

lsliıın muhi t i  dışında k i  Türk zümrelerinin bir satır, mıs. 
riı; i k i  �aı ır  veya mısra olarak tertiplenmiş atalar sözü 
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ylme türk savında bar 
crdcmlig kişi erdin! birle tüz ol 
erdemsiz kişi eıük içindeki ulyak birle tüz o l  

.. * *  

bııyanlıg kişi  burkanlar birle tiiz o l  
huyansız k işi buk bakır birle tüz o l  

kimııiııg lamın yogun bolsaı· kanagt yingll 

• .. .  

er kutı beling suv kutı terlng 
• • •  

beglmslnmeyük beg bolsar beltlr sayu berge salur 
• * *  

atakımsınmayuk atıg bulsıır art sayu mayakayur 

i t. kan holsar yat ıp üıiir 

• • ııı· 
koçu tagmda kaplan yok kudug suvında balık yok 

tagda öz yok yazıda bel Yok 
• • • 

ıevc karı bolsar bunkaI bolur 

. • • 
ud kan bolsar murançın bolur 

• • • 
er karı bolsar kerçin bolur 

• • •  
yagmur yagsa kapung bolsun b 
yavuz kişi yakın kelse abıngu 

ya ıngu kergek 
kergek 

BUGÜNKÜ TÜRKÇESİ 

Bir de.: T ü rk atasözlerinde şunlar va ·d . , ı ır . 

Faziletli insan cevherle birdir, 
faziletsiz insan çizme içindeki taban . 1 1 as an 1 c birdir. 

* • •  
İyilik yapan insan burkanlarla birdir 
iyi lik yııpmayan insan boş bakır ile bİrdir. 

• • • 

Kimin damarı kalın ise, onun kan aldınnası kolay olur. 

••• 
Yiğltin değeri korku zamanında, suyun değeri derinliğinde. 

••• 

Rey olımıyacak kimse bey olursa, her yol kavşağına sopa koyar. 

••• 
Şöhrete layık olmayan kimse şöhret bulursa, her dağın sır· 
tına işaret diker. 
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İt lhtıyarlarsa, yabp havlar. 
• • •  

da k lan Yok kuyu suyunda balık yok. 
Koçu dağın ap ' 

...  •• 
. 
Dağda düzlük olmaz, düzlük yerde bel olmaz. 

••• 

Deve Uıtlyarlarsa, bunkal olur.. 

... 

Sığır ihtlyarlarsa, murançın olur. 

• • •  
Erkek ihtlyarlarsa, kerçin olur. 

••• 
Yağmur yağarsa, kabın olsun, örtünmek gerek, kötü insan 
yakın gelirse, gizlenmek gerek. 

( Reş.it Rahmeti Arat, Eski Türk Şilrl, 1965) 
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XI. Asır ( Kaşgarlı Mahmud Di An'" ' v u Lfıgit.11 liirk'teıı) 
ı - Kuş kanatın , er atın. (Kuş k d . 

34, 23) 
ana ı ıle, er atı ile) .  (C. 1, 

2 - Awçı neçe al bilse ad ıg ança ol adıg = ayı ) (C. 1, 63 , 12) 
y bilir. (Al :: hile 

3 - Kişi alası içtin, yılkı alası taşı (İ d h 1 ın. nsanın ala . . e, ayvanın a acası dışında) (C. l, 91 • 22) 
cası ıçm. 

4 - Arpasız at aşumas arkasız alp · • çeng sı}'umas ( ,_ a t  .aşamaz, arkasız alp çeriyi kıra ) ( 
· "'.!'asız ..  . . maz C. I, 123, 20) 5 - Yılan kcndu egnsın bilmes tewi b . . 

di vücudunun eğriliğini gÖrmeye 
oyn

l
ın eg

d
rı tır. (Ken. 

.. n yı an evenin boy. nunun çarpıklığını soyler) (C. I, 127, 7) 
6 - Etli tırngaklı adırmas. (Et tırnakta . ı 177, 17)  

n a)n maz) (C. I, 

7 - it ısırmaz, at tepmes time. (C. ı, 178, 1 1 )  
8 - Ulugnı u luglasa kut bolur (İnsan büyu'"ğü'n .. . . · e saygı gos-terı rse bahtıyarlık duyar) (C. I, 304, 16) 
9 - Koş kılıç kınka sıgmaz. (Çifte kılıç bir kına sığmaz) 

(C. I, 359, 4) 

10 - Alp çerigde, bilge tirigde. (Y·iğit savaşta, bilge ilim ye
rinde tecıiibe olunur) (C. I, 388, 17) 

1 1  - Ot tütünsüz bolmas, yigit yazuksuz bolmas. (Ateş du· 
mansız, y;iğit günahsız olmaz) (C. I ,  400, 19) 

12 - Kut belgüsi bilig. ( Saadetin alameti bilgi ve akıldır) 
(C.  1 ,  428, 1 )  

13 - Kutsuz kudugka kirse kum yagar. (İşi ters gidoo ku· 
· yuya girse üstüne kum yağar) (C. I, 457, 28) 
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! 4  _ Aı ıcküzl ig i  av bolnıas . ( A t  ak ı tıı:ıas.ı ."a l �ı��aki beyaz. 

l ı k»  ay c ı l m:ız . Bu sav küçük h ı r  ı ş ı  buyuten ler için 
söylcnnı i ş ı i r )  (C.  J, 507, 1 6 ) 

1 5  Yiizgc küı-me, erdem t i le. ( Y üze bakma, 
.
erdem dile. Yü. 

zii ı ı  güzel l iğ ine ve çirkin l iğine bakma; ınsanda terbiye 
ve faz i le t  a ra )  (C .  i l , 8, 1 4 )  

1 6  _ Tag ıagka kawu�mas, ·k ' �i k i ş igc kawuşur. ( C .  I I ,  1 03 ,  2 )  

1 7  - Yogurkanda arı u·k adak kösülsc üşiyür. ( Yorgandan 

::ı :· ı ı k  a·vak uza t ı lsa üşü r. Bu sav haddin i aşmamak için 

süyleni
.
r )  (C .  I I ,  1 37 ,  6 )  

1 8  - Kar ı ıg  k : ı n  b i l se vumas. ( Ka n  kanla yıkanmaz) ( C .  111,  
66,  1 7 )  

19 - Kiş i  süzlt:şii y ı l k ı  y ıd lasu . ( İnsan sövleyerek, hayvan 
koklaşara•k ) ( C. I I I ,  1 04,  1 7 )  

20 - Suw b i rmes ke sii l bir. ( Su vermeyene süt  ver) (C. 111, 
1 29, 7 )  

2 1  Büri koş n ı s ı n  y i ıncs . (Kurt ·komşusunu yemez) (C. 111, 
220, 1 6 )  

22 ti ka l ı r , t ürü ka l maz . ( El ,  ü l ke bırakılır, töre bı.mkıl. 
maz )  (C .  J J I ,  22 1 ,  8 )  

2 3  - Atası ;ı nası a�·ıg a. l ın ı la yisc oğ l ı .kızı t ışı .kamar. (Atası 
anası  acı L' l nı a  vcse oğlun u n ,  k ızın ı n diş·i kaımaşır. Ana . 
bab::ı ıı ı n  fenal ı k ları çocuklara dcı l'arar verir) (C. III ,  
272, 2 1 )  

:!4 - Tcgi rınendc !ogmış sıçg::ın ıkö:, kök regi nge ko.dunas. 
( Deği rmende doğan sıçan gök g ;_irlemesinden korkmaz. 
Haya t l a  s ı k ı n t ı  çekmiş olan biiyük felıl.ketlere göğüs 
gerer) ( C. J J J ,  282, 1 8 )  

15 .Bir in  b irin m i ng bolur, tama tama köl bolur. ( Birer 
b i rer b in  olur, damlaya damlaya göl olur) (C.  111 ,  360, 
10 )  

26 - Közden yır::ısa köngülden yeme yarar. (Yıra = uzak , 
�ıeme = dahi ) 

27 - · Ya l ı nguk oğlı yokadur, edgü atı  kal ır. (-İnsan ölür, i
.
yi 

.ıd ı  k::ı l ı r) ( C. i l i ,  384 , 1 8 )  

2 8  - Suw körmeginçc etük tartma. ( Su görmeden pabuç çı· 
karma) (C .  I J T ,  426, 1 5 )  

Dil ve Kültür Birliğimizi Gösteren İki Öııı ek 
Türkiye Türkçesi : 

(j�ı uauz » 

Kırım » 

Azerbaycan 

Türkmen 

Bal kar . -'> 

Ku m uk » 

Tatar » 

Başkurt » 

ı<:azak » 

Yakut » 

Çuvaş » 

Türkiye Türkçesi : 

Kırım » 

Azerbaycan » 

Türkmen » 

Karay » 

Bal ka r  » 

Kumuk » 

Tat::ır » 

Başkurt » 
Kaz::ık » 
Karakalpak )) 

Kırgız » 
Özbek )) 

Yeni Uygur » 
Çuvaş » 

Karga karganın . . . . . .  
, _ . _ 

gozunu oymaz. Gaı ga garganın gözün 'k·  . · çı armas �arga karganıng k" . .  . 
· · 

. - ozunı çokumas �arga karganın gözün "  
. . 

. u cıkhartmaz. G,ırga garganın�g g" .. ozun çokınaz 
�arga karganı kö .. 

.. 
· zun çığarınaz 

�arga �argan ı közün çok 
. 

um as. Karga kargan ıı1g küzin k çu ımas. 
Karga karlfanıng kuz" e k 0 _ n su ımas. 
15.arga �ar ganıng köz;in çokub t . ay .  SLıor suorun ksaragın oıigpot. 
Kurak kusne saksan çavınast. 
Kızı!i1 sana söylüyorum gelinim sen anla. 
Kızıin s.:ınga aytaman, kelinim sen dingle. 
Gızım sene dcyirem, gelinim sen eşit. 
Gİzım saılga aydayıng, gelnim sen düş 
(eşit) .  

Kızım sana aytem, kclinim sen eşit. 

Kızım s::ır'iga aytarnaıı, kelinim �en eşt. 

Gelinim saga aytaman, kızım sen tıılga. 

Kızım senga eytern, kilinim sin tıngla. 

l;'ı�ım hingc eytem, kilennem hin tııfgda. 
Kel inim sagan aytam, kızım sen tıılgda. 

� ızım sagan aytarnan, kelini.n sen tıılgla. 

Kercgim saga aytam, kelin;:n sen ul!:· 

Kı:dm scnge aytaman, kelınim sen c!şit. 

Kızım sanga aytay, -ki l in im sen tııfgla. 

Kscreme kalani kineme poldar. 
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vnı. DEYİMLER 

Deyimler ('tabirler) , asıl anlamların�� ıuz�klaş�ra:k yeni 
kavramlar meydana getiren kalıpl aşmış sozlerdır. İ'kı veya da
ha çok kelimeden kurulu h:r çeşit di l  ifadesi olan bu sözler, 
duygu ve düşüncelerimizi, 'dikkati çekecek biçimde anlatan 
isim, ·sıfat, zarf, basit ve birleşik fiil  görünüşlü gramer unsur
larıdır. 

Eski yazarlarımızın aynı zaman da «Istılah» dedikleri; ih

tiyaçların ve geleneğıin kal ıplaştırdığı ; kel ime birimi olarak 
şekillendirdiği; bazı mecaz, teşbih, istiare, kinaye, ihamlar'da 

renk, ışık ve espir-i unsuru olan deyimleri Ebüzziya Tevfük, 
Şinasi 'nin Durüb-ı Emsal-i Osmaniye'sine yazdığı bir müla
hazada « tabir ıtlak eylediğimiz  akval ise bir hali  musavvirdir. 
Anda -mesel-in haiz olduğu hüküm yoktur» şeklinde anla-
1 ı r' . 

Ebüzziya'nın «ata l[lr sözü kuvveti nde, fakat onun gibi bir 

hüküm bild i rmeyen ve ancak bir hal,i tasvir eden söz» tarifine 
Sadeddin Nüzhe t ve Mehmet Ferit'de iştirak ederler ve « ta
bir» sözünü terkib-i nakış ( eksik cümle, ifade, tam lama) ola
rak vasıfland ı rırlaı�. Mus tafa Nihat Özön , Türkçe Tabirler 
Sözlüğü'ndc ayn ı U\r i fleri tekrarlar'. 

Son zaman larda yukarıda adı geçen yazarların eksik ve
ya yanl ışları üzerinde durarnk deyim konusuna aydınlık geti
renler Prof. Dr. Vecihe Hatipoğlu ile Ömer Asım Aksoy oldu'' 5• 

i l ) Şinasi-Ebuzzi.ı·a. Durlıb-ı Eınsfıl-i Os ınfın iYe . s. 509, temsi l-i salis, 
1302. 

(2) Sadeddin Niizh..:t - Mehmcd Ferid. Koııva Vili\l'eti Halkıvat ve 
Harsiyatı , 1926. 

- . .. 

(3) Mustafo N ihat Özöıı , Türkçe Tabirler Sözlüğü, 1943. 
(4l Vecihe Hatiboi_l.lu. Atasözleri ve Dcviınler, Türk Di l i ,  sayı 152, 1964. 

(Bu makaleden geniş ölçüde faydalanıldı.) 

(') Ömer Asım A ksoy, Atasözleri ve Deyimler. 1965; bakınız : A�nı 
yazar, Biil!!C Aığzla rında Atasözleri \'e Deyimler. 1969. 
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Deyimleri, şek i l  ve mana bakımında 'k' n ı ı kolda . 1 biliriz· ınce eye-

A - Şekil 
Deyimlerin di\bilgisi bakımından ald ğ . 

. . . ı ı şekıller şunlardır 
ı - Deyımlerın hır çoğu masdar h'l' d . 

· 

baş vurmak ; göze girmek; dile düşmek-
1 a ın edı

.
� . .. Misaller : 

k 
' urnayı gozunden vur-ma · 

ıı - Deyimler her zamanlı fiil kipleri 1 kull 
sal : Kaş yaparken göz çıkardı. (Çıkarac�k:ın 

a
k
nılırlar. 

Mi-
. . • 

. çı arma) 
III - Dey.ıml-erdekı bazı kelimeler isim f"I . . 

· il A" k 
ve 11  çekunlenne crirerler. Mı sa er : gaca çı- sa ( çıksan) Pah (P b o ucu a ucum) yerde kalmaz. Anasından ( anamdan ) emdiği (emdiğim .. 

( sütü) burnundan (burnumdan) geldi. (Gelecek 1. ) s�t 
. . ) • ge ır, getır· mel ısın 

IV - Kalıplaşma sebebiyle fiil çekimine girme . . . yen az sayı-
daki de�ımle

.
r.  M ısaller : Tut kelm perçemini (perçeminden); 

ayıkla pı rıncın taşını;  vur abalıya; vur patlasın, çal oynasın. 
v - Hiçbir fiil kipi taşımadıkları için cümle halinde bu

lunrr:ayan deyimler. Misaller : Kel başa şimşir tarak; iki dir
hem bir çeki rdek ; nohut oda, baıkla sofa; balık kavağa çık
tığı zaman; başım gözün üstüne, gündüz feneri. 

VI - Cüm le hal in de ol mayan deyimlerin bir kısmında da 
kel imelerin bazıları çekime girerler. Misaller :  İki eli (elim) 
kanda olsa; .darısı başına ( başıma) ;  gözünüz (gözümüz) aydın. 

V I I  - Deyimlerin bazıları iyelik (mülkiyet) ekleri ile ku
rulurlar. M isaller : Göz-Ü açık; baldır-ı çıplak; el-i açlk; el-i 
sıkı . 

V I I I  - Deyimlerde tekrarlar. Misaller : Çoluk çocuk; iğri 
l::üğrü, konu komşu. 

IX - Aynı kelimenin tekrarı ile yapılan ikizleıne deyimler. 
Misaller : Günü gününe; kaçan ·kaçana; boşu boşuna. 

X - Kafiyeli deyimler. Misaller : Akdeniz'e kapdan, Mı· 
sır'a sultan ; azıcık aşım, kaygusuz başım; adı çıktı dokuza 
inmez sekize; kaş ile göz, ,kalanı söz; dağ dağda, bağ bağda, 
tava delik iş yağda; havada bulut, sen onu unut. 
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D ,: !erde olumsuz ıkavramlı kalıplar. Misaller. : Ağ. 
XI - e} ım 

·· · ·  . . ( ..
.
. " )  b d ·k 

( ğ mı)  bıçak açmıyor; gozunu gozumu u a taıı sa. 
zını a zı . 

k ınmaz ( sakınmam) . 

XII  _ Deyimlerde eskıi kal ıplar
. 

Misaller : Ne idüğü bel li

siz;  neme bir iş. 

EK _ ı _ Atalar sözünden yapılan deyimler. Misaller : 

ı ) Ne ekersen onu biçersin ( atalar sözü) ektiğini 

biçti ( deyim ) .  

2 )  Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur (ata
lar sözü) .  Kurt kocadı, .köpeklerin maskarası 
oldu ( deyim) . 

II _ Hi kaye ve fıkralarla .ilgili deyimler. Misaller :  Ay
vaz kasap, hep bir hesap; ipe un sermek; Ali Cengiz oyunu; 
fincancı .katırlarını ürkütmemek; Halep orada ise arşın burada. 

III - Geleneklere dayanaın deyimler. Misaller : Çileden 
çıkarmak, meydan okumak ; tabanları yağlamak. 

a - Mana 
Deyim ler, atalar sözünde olduğu gibi soyut kavramları 

açı.klamak için somut kavramlara başvururlar. Deyimleri teş· 
k i l  eden kel ime gruplarında benzetme yolu ile yapılanların 
hepsi veya biri gerçek anlamlarının dışında ve fakat anlam 
içindedirler. Misaller : Hanımel i ;  aslanağzı ; denizaltı (gemi) 
gibi. 

Deyimlerdeki hayal ler çok defa mantık .dışı veya mübale
gahdır. Deyimler, bazen süslü, bazen boş sözlerdir. Misal ler : 
Balık  kavağa çık tığı zaman ; dam üstünde saksağan , vur be
l ine kazmayı ; kel başa ş imşir tarak. 

İnsanl ığın bir f.ik ri ,  bir düşünceyi anlatmak için bulduğu 

yollardan biri sayılan anlam bilgisi  deyimini yapıbilgisi teri
m i  birleş ik kel ime i le k ;::rış t ırmamak lazımdır. 

Türk di l indeki dey imleri a) umumi olanlar ( sözlü kulla· 
nıştakiler ve yazıya geçenler ) ;  b )  bölge ·karakteri gösterenler; 
c ) Türk iye dışındak·i Türk lehçeleri nde yaşı yanlar; ç) eski· 
den kul lanı l ıp bugün unutulanlar olmak üzere dör t ana g:-up· 
ta toplamak müm kündür. 
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Deyi mler, belli bir anlatım ih .  
ıneslek,  sanat ,  tarikat vb. çevre! 

ti
d

ylcı karşısında köy .... L,_ er e teşekk"t 
• YQUT, u ederler 

ı\ - Mahalli Deyim Önıeklerl 
· 

1 - Abası yok poyraza karşı gı' d 
(B 

er. 
ulancak-Giresun) • • •  

· 2 - Adı ata bindi , ayağı ye d r e gezer. 
(Yenice-Tarsus-İçel) 

• • • 
3 - Ağrı dağından kar bağışlamak. 

( Iğdır-Kars) 

4 - Akıldan piyade. 

• • •  

(Gönen-Balıkesir) 

••• 
5 -- :\ rdınd;:ı kaııtur asıl ı. 

(Gündüzbey-Malatya ) 
�·· 

6 - Arsızı cehenneme atmışlar, demiş : Odunum a . 
(Bitlis) 

y ş 

• •• 
7 - Başını büyük taşa vurmak. 

(Tunceli) 

• •• 
S -- Bo) ıııalıallcııin baş kadını olmak. 

(Ereğli-Konya) 

... 

9 - Böv le tilk in in böyle kuyruğu olur. 
(Çitme-Divriği-Sivas) 

645 



646 

ıo - Buğday ektim, arpa bitti . 
(Niksar) 

• * *  
ı J - Cami f(apısmı bilmez, sofulll'k taslar. 

(Mansurlu-Feke-Adana) 
• * *  

ı 2 - Ciğer i ağzına gele. 
(Elazığ) 

• •• 
J 3 - Çalı dibinde mahkeme görmek. 

(Mudurnu-Bolu) 
• • •  

1 4  - Çul tutmaz evliya. 
(Afyon )  

* * *  
J 5 - Da ldan eğme m i ,  kökten sürme mi.  

( Gaziantep ) 
• * *  

1 6  - Damda deve aramak. 

17 - Deli çeşme. 

• * *  

• •• 

( Ayşe Elçin'den-Florina-Rumeli) 
\ 

(Akdağmadeni )  

1 8  - Dil değil ,  şah raşını. 
(Van) 

.. • •  
1 9 - Döner taşım yok, öter kuşum yok. 

(Mudurnu-Bolu) 

20 - Manastır'a yağmu r yağdı· Fi . ' onna'd (Ayşe Elçin'den-Fı
3 �ua ettik. 

•*• 
orına-R.uıneli l 

2 1 - Dumansız ateş. 

22 - El gölgesi. 

* * *  

(Hakkari ) 

C Gaziantep ) 

23 - E l i m  kısa, dilim kısa. 

24 - Elini  almak. 

25 - Hazıra vezir. 

• * *  

• t.: ::: 

( Göbekviran-G" .. . unın-Sıvas) 

(Gaziantep) 

(Samsun) 

26 - Kal bura su komak. 
(Hakkari) 

27 - Kurtl a güler, kuzuvla ağlar. 

(Mudurnu-Bolu) 

28 - Mcrcimei!i \'emez, �-önılcği bahane eder. 
( Hakkari ) 

29 - Nal toplamak. 
(Bilecik) 
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30 _ Şam'a gidene bardak ısmarlamak. 

( İğneciler-Mudurnu-Bolu) 

• • •  

3 1  - Şara gitti, leblebi oldu. 
(Ayşe Elçin'den-Florina-Rumeli)  

32 - Unu .kuru olmak. 
( Kuyucak-Aydın ) 

••• 
33 - Yaza kaldı, güze kaldı, gelinlik kız bize kaldı. 

( Zi le-Ordu) 

. . . 

34 - Yok ölümünde ölmek. 
( Isparta) 

35 - Yükü yıkma:k. 

• • •  

(Mudurnu-Bolu) 

Eski Eserlerde 

B - Kök Türk Yazıtlarından Örnekler 
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Adak kamaştmak : Ayağı burkulmak, ayağı dolaşmak. 
Mecaz olarak : Morali bozulmak, şaşırıp yanlış hareket 
etmek. 

• • •  

(Bilge Kagan Yazıtı. D,  s .  30} 

Atı kiisi yok bolmak : Adı sanı yok olmak. Mecaz olarak : 

Ortadan kalkmak,  varl ığı kalmamak. 

(Bilge K.agan Yazıtı. D, s. 21; Kül 
Tigin Yazıtı. D, s. 27) 

Közi kaşı yablak bolnıak .  Gö .. . 
olarak : Kendin i hela•k et

. 
k
zu .kaşı fena olmak M me ' bıtkin h' l . ecaz 

• • •  
( KUi Ti i 

a e gelmek. g n Yazıtı, s. 1 1 )  

O t  sub kılmak : Ateş (i le ) s · 
k b . b" 

. u etmek Me 1 ma , ır ırıne düşman etmek. 
· caz o arak : Ayır 

( Kül Tigin Yazıtı D 
• Kagan Yazıtı D, �. 22;- 27; Bilge 

. . 
Sabın sımak : Sözünü 
kırmak . 

kırmak. Mecaz olarak . H t · a ınnı 

(Kül Tigin yazıtı G 1 1  (T 1 . . ' s. ·12) a at Tekın Kök T" k 
d k ' ' ur Yazıtla. nn a ı Deyimler Üzerine) 

C - Deyimlerin Hikayeleri 
- Bir vak'a, fıkra, tarikat vb. bağlı deyimler -

1 - Trampate Gitmek (Mahalli deyim) 

. ı\ı�anisa"nın Turgu t lu kasabasında do
.
ğan bu terimin hik� 

yesı soyledır  : 
Filbe 'de askerl iğini yaparken trampet çalan İsmail oğlu 

Hasan Efend i ,  1 9 1 1 - 1 9 1 2  yıl ları arasında Türkiye'ye göç ede
rek Turgu tlu'ya yerleşmiştir. 

Çal ışkan, faziletli, hayırsever bir iş adamı ve örnek bir 
meyve yet i ş t iricisi olan Hasan Efendi, 1 945-1947 yıllan ara· 
sı�da büyü k bir tarlasını, mezarlık yapılmak üzere Beledi· 
ye .re h ibe e t t i .  Bu hibe, halk üzerinde büvük bir memnunluk 
uyand ırdı . 

· 

1 945 yılından sonra mezarlığa götürülenlerin bir nevi acı 
m.iz<lh ın ı ifade için halk,  «Trampete gitt i» ,  «Trampete götü· 
ruldü» sözler ini ,  Trampet Hasan'ın tarlasına, yani mezarlığa 
götürüldü , öldü manasına gelmek üzere icat etti. 

1950 yılında ölen rahmetli Hasan Efendi de, mahalli ifa· 
de ile kendi toprağına, Trampet 'e gitti! ' 

(Şük rü Elçin , Turgutlu'da «Trampete Gitmek• DeyJmi) 
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11 _ Altmış altıya bağlamak 

" Ebced» hesabına göre «Allah » kelimesinin harflerinin 

t laını 66'dır. Bi:- işi tam ve sağlam yaparak sonunu emni-
op ı ·  d ·' l l " h' .. 

ı·cı le beklemek manas ın a ge ır. Bu a ,, a a guvenmekle 

olur. 

ili - Gözden sünneyi çekmek 

Vak t ivle istanbul'da Kasımpaşa 'da ·kayık yapılan yere 

« '!ÖZ » ,  ka;ık tah talarına da « sürm e »  adı verilirm iş . Fırsatı ka

,.;rıı ı::ıvan: bazı açı kgözl er kay ık odalarından tahta aşırırlar-

nı ı s . 

Not : Anadolu 'nu n  biızı yerl er.i nde odaya « göz » derler. 

IV - Cemaziyülevvelini bilmek 

Ccın[ıziyülcvvel ,  A rap ayları ndan birinin adıdır. Vaktiyle 

bizde (k bu a d l a r  ku l lan ı l ıyordu . Osmanlı idaresinde Maliye 

Dairelerinde i ş i  bi ten evrak beyaz bir torbaya konulur, han2i 

aya [ı i t olduğu vazıl dıktan sonra ambarlara gönderilirdi. 
-

Paı  iskan ı n k ı t  olduğu gün lerde memurlardan biri daire

dc· ı ı  �· ; ! ld ı[! I  turbavı evine gö türmü� ; karısı torbayı bozup ·ko

•: :ısı ııa don d ikm iş . Günün b i rinde adamın bıiri hamamda so

vunaıı mem u ru n  :ı. rkas ın a r:ıst layaıı « Cemaziyülevvel » yazı

srnı görmüş.  Memu :· kısa ınü<lde t  son ra yüksek bir vazifeye 

tayin edi lm iş . Kendisini  ham<ımda gören adam bir iş :için baş

vurmuş.  Mevkii n i hazmedemeyen memur işi yapmamış. Buna 

kız<ın i ş  sfah i b i ,  «Ben sen i n cemaziyülevvel i n i  bi l irim" demiş . 

V - Kemeri sıkmak 

Kemer, yünden dok un muş , deri ile kenarları çevril i , b.:ş 
p;\ rn ı a k  ka l ın l ığı nda kllşak t ı r. Tarikat  eşyası ndan biridir. Mii:·
ş i d  tarafından Lckb i rle kuş:1 t ı l ır. Erenler hizmetine bel bağ
hıyış sembolüdür. « Kemeri  sıkmak » kendin i canla-başla tari· 
k<ıta vermek manasına gı.: l i ı-. 

B ugün umumi d i l de b i r  kuırn veya işde fedakarlığa, tasar· 
ruf :ı \'C i lerisi  iç in Stkınt ıya katlanmak manalarında kullanıl· 
mak tad ı r. 
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VI - Keçeyi sudan çıkarmak 

Gaziayı ntaplı bilgin ve sa · H 
d , K 

. , ·. ır asırcız· a 1 cc Sa razam eçecızade Fuad p , a e stanb I ' aşa yı · u a g lin 
ziyaretten mem nun kalır. Misaf' ; 

zıyaret ede p 
e 

· . 1 
ır,ne «Fa 1 

r. aşa b 
ıiın , sizın e tan ı şmak is terd im d . z ınızı ve bil . . . u . . d 

" eyıııce H gınızı iş' t 
ıeşekkur e er. Fuad Paşa : «S'  ·8 • asırcızade b . 1 • • 

ı 
· 

· H 1 ız asırcı ' d 
. u ı.tıfata 

cizaden m. asır a keçe arasında k 
za esıniz be K 

d d b 
ya ın m" · ' n eçe 

bakı m an a ya ancı sayılmayız 
. . . .  unasebet vard 

· 

· k 
» sozune G . ır. Bu 

« Evet Paşam, sız eçeyi sudan ç k 
' azıayıntapl . .  . ı armışs . . ı Şaır · 

ayak lar altında» demış. 
ınız, hizım hasır halA 

VII - Kös ( kus ) dinlemek 

Va k t iyle « kus » denilen bü tik d 
. k . f " 1 1 1 

y avu1 1an at 
ı · ı tara ·ı ııa yu ' er er, savaşta ask . veya devenin 
tırlarmış .  Günün birinde bir deve 

�rı c
l
oşturınak için çaldır. 

1 • 
. . b b 

oı yaş anan dev . 
ramac ıgı ıçın aşı- oş salıvermis D esıni işe ya. 

tarlası bulmuş, otlamaya başlam
" 

T
eve

l 
gezerken bir yonca 

d 
ış. ar a sahih' k ğırıp eveyi yoncalıktan çıkartmak . 

ı uza tan ba. 
. d 

. ıstemiş Dev ld 
otıaınaya evam etmiş .  Yoldan geçe b' . : 

e a ınnadan 

k .  d. 1 . . 
� n ın •Ne y b o " us» rn emıştır, senin sesin 

·
. 

apsan oş, 
ona vız gelır» demiş. 

VIII - Ziftlenmek 

Bal ık tutmaya meraklı b i  . _ k , 
.. . . ' f  

r vezıı ayıgın ın su t • gurunce zı tlenmes in i  emretmis K k k 1 f 
yap ıgını 

1 · ı · · h 
• · ayı ·a a ata çekilerek 'ft 

ennı ış .  <..<ı ya, « masrafın üc altın ld • .. . 
zı . 

k 
• '' 0 uınmu soyleyınce vezir 

l
·ı�nı

b
ı ş ,  ustayı çağı rtmış. « Bir kayık üç altına mı �iftlen'r 

uı unun <ısl ı ,  bana sövlc» <lemis Usta 1 ki 
ı 

.
'

.
ne

. ı k . . 
· ·, · ' " 1a ısınız vezırını 

) a nız 
.
ay ı·k z ıft lenm ed i . kayıkçı kulunuz ziftlendi A ' h '  

!unuz z ıftlend i k ' h  k l 
. . ' )'\az ı

· 
• a ya u uı " ..  z zıftlendıı > cevabını venniş. 

.
Not : Deyim bir i şden kendisine yolsuz olarak r.:tnfaat 

leının etmek manasına kullanılmaktadır. 

IX - Ağızdan baklayı çıkarmak 

Sevhi n b' 
· 

k " f  1 d ' - · ı rı u retme a ışkanlıoını bırakması için yeni ;rvışe di l inin a l t ına bakla koymas�nı tavsiye eder. Derviş, 

aKJına gelince dilinin al tındaki bakla sayesinde kiifr etmek· 
ten kurtulur. 
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Bir gün şeyhle derviş yolda şiddet�i 
_
rağmura tut.ul.urlar. 

o sırada pencereden bakan ·kadının hın beklemelerını rica 

eder. Dakikalar geçer. Şeyhle derviş sırılsıklam ıslanırlar. So

nunda kadın görünür. Şeyh bekletme sebebini sorar. Kadın 

« Kavuklannızın büyük olduğunu gördüm, civcivler·im tepeli 

çıksın diye tavuğumu size karşı kuluçkaya yatırdım» cevabını 

verir. Bunun üzerine şeyh dervişine döner «çıkar ağzından 

baklayı » der. 

X - Ateş pahasına 

Kanuni Sultan Süleyman Halkalı'da maiyetiyle birlikte 

avlanıııken yağmura tutulur. ·Bir ·köylünün evine sığınır. Ev 

sahib i ocakta ateş yakıp misafirlerinin elbiselerini kurutma

ya çalışır. Durumdan memnun olan padişah nedimlerinden bi

rine « ŞU ateş şimdi bin altın eder» demiş. Bu sözü köylü işit

miş . Ertesi günü Padişah borcunu sorunca ev sahibi binbir 

al t ın demiş. Kanuni irkiilmiş ve sebebini sormuş. Köylü, «ate

şe bin al tın takdir etmiştiniz, bir altın da konak ücreti» de

miş. Padişah parayı vermiş ama bu had iseyi unutamamış. Bir 

malın pek pahal ı  olduğunu görünce vak'ayı hatırlar, «ateş 

pahası n a »  deyip dururmuş. 

D - Tuz, Ekmek Hakkı Deyimi Üzerine 

Biz, bu yazımızda deyimlerin dilde, fikirde ve işde oyna· 

d ı k ları derin ve geniş tesiri, uzun b ir yaşama tali ine ermiş 
ohın «Tuz Ekmek Hakkı» ıifadesinde göstermek istiyoruz. 

Türklerin tarihi ne, edebiyatına ve folkloruna giren «Tuz 

Ekmek Hakk ı » de.ı·i mi ,  h i ç '.'Üphesi7. tuzun ı·e ekmeğin bil in

mesinden s o ; ı rn  rııe: ·d.ın a gel m iş b i r  söz grubudu r. Bu sö�. 
'ı ıay:ı l ı m ı .�;.h do� i l u k .  v ef5 , arkadaş l ı k ,  sadakat , •İnsanlık, sa

ı n i miyct ,  ı nerd l i k ve dürüs tl ük . . .  g ibi  t ürlü kavranılan içine 

:, i ;ı :ı zcng i rı bir k l i şedi r. 

Maddeden çok miuıtı.ı·ı i şa l 'cl L'dl'ı ı bu de.ı i m ,  Tli rk�·ed.: 

" l tı Z»  sözüne dayanmaktadır.  

İçi nde erid,iğ i sulardan buharlaşma i le elde edilen ve ka

ralarda maden hali ndek i varlığı n ı  hemen herkes in bildiği tııı, 

yediğimiz ekmekle yemek lerin lezze t i n i  veren mühim bir mad-
ded ir . 

. 
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Bu maddenin adı olan v d ' . 
1 k 

e ılıınizd . 
J -ırn;:ık ,tuzcu , tuz u - . . .  gibi ka e, tuzlu tuz · 

b · 
vraınlar d 

' suz tuz 
Doğu . Batı · ırçok Türk lehçe] . 1 oğuran "·- • · 

1 k 
er:ınde y 

• ··""· söZii nıecaz o ara ta t ve lezzet man · ı 
aşaınaktadııA • 

a arına geliyo 
· AYnca 

Türkçe, Arapça ve Farsçada • knı 
r. 

rck esk i şark misafirperverlilfi . 
e 

b' ek. kelimesiyle b' 1 
k 

. . 
7 " nın ır se b 

ır eşe. 
ve bir « t a  ım soz ,, meydana g 1. m olü halin 

'd . 
e ıren tuzıın k e gelen 

!ere gı eı . aynağı çok gerj. 

İslami Türk kaynak larına .. 
. . p b 

• . gore •tuz.u . 
ıbrah ım eygam er d ır. İbrahim K'b 

, . ıcat eden Hal'i 
rı'nın rahmetini diledi. Tanrı F ' k. a

l 
� Yı bina edince T 1 • « a• ır en g· d' an. 

ded i .  Peygamber, bunu nasıl meyd . 
ıy ır, açlan doyur 

· b b 
· · d 

ana getıreceğ· · • 
rı Ka e, ınasın an kalan toprak! .. . ını sordu. Tan. 
rn::ısım

.
sö��e? i . İbrahim, öyle yapt�� T=·bır tara'.a savur. 

!arın duştugu yerde «tuz,, oldu. 
nın emn ile toz. 

Bu zamandan i tibaren bütün yaratıklar H . ıuz11nu yemeye başladılars. ahi lbrahim'in 

Birbirin i  tanı mayan i k i  ·kişi b' .. . 
· ki · · 

• ır munasebetle b' b' 1 . n ı n  yem� ennı yerler. Aynı sofrad 1 
• ır ır erı-

an a ınan nasip · ı ikr 
edileni n m i n n e t i ,  onlara bütiin bir ..  .. 1 e am 

. . . omur unutulmaya k 
ın ınııycl ı n \'e dostluğwı kapılann ı B . � sa-

dost lu k on la rı b i r  kalb vapar Artık ��
ar
b.' l 

� sa

. 

mımıyet ve 
1 ,. . . .  1 k . . • . . ır ır erme kötülük ede-mez e ı. Ka ı ş ı ı lı ıtımadııı ve civanmerd]'ll ' •1 . .. . 

ı. b . ı f 'k'  . . . 1 &ın ası bır oıııeğı o 
.

. ıdn k 'u hı.�ı � ve
. l

ı ır bıdığı bir •yemin• hükmünde ve değe
r ın  e - ı  uvıyet ıy e kutsileşir. 

Şemseddin Sami ( 1850- 1904 ) ,  «Tıız-Ekmebe (nimet ilı· san ) ;  «Tuz ekmek hakk ı »na da (şükran, minnetdarlık) k�r 1_ 
l ıklarını verm işti r9• 

ş 

. .  «Tuz Ekmek Hak·kt» deyimini, -elimizdeki notlara göre 
uç 

.
'kolda- tarihi ıkayıtlarda, edebi eserlerde, folklor mahsul· 

lcrınde olmak üzere sıralıyoruz. 

(6) Besim Atal·ay, Diviiııü Lugaı-it Türk Dizini, 665, Ahmet Cafero�lu, 
Uygur Sözlüğü, III, 199, 1938. 

(7) Ömer Ası m  Aksoy, Gaziantep Ağzı, I l, 189, 1945. 

(8) Evliya Çelebi, Seylihatn::ıme, C. J, 537, 1314. 
(9) Ş. Sami, Kii.rnus-i Türki, 898, 1317. 
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1 _ Tarihi Eserlerde 
. . .  . . . 1 . • şecere-i Türk unde şoyle bır ka-

Eb . . l r - Bahadır !· an ın - . . u gazı 
. 1 703;600 ı a dh i nde Tayang Han uzed r .  Ceno ı z  Han , -

d d v I yıl var ı · "' · 

T . , l·Hın yaralanm ış , or usu agı -

·
· . . Savasta a) ang 

b ' ] ıinc yuı-ur. .' " • 1. 'ın beylerinden azı arı Cengiz'Je . B ragmen ayang 
1 mıştır. una . 1 ,  Sonun da beylerle karşı aşan Cen-ktan çekın mez er. 

d ' " . . 
k k 

vuruşma 
.. k 1 r 'n i takdirle : « Ye ıgınız e me 

,,
. 

Han onların kaı .ı ter e ı ., ız . " . . . der'o 
ve tuzu hak ett in iz,  yıgıtsınız» . 

k 1 . . k . .  dan E bülhayır Han'ın torunu Şah-Deşt-i Kıpça ıu um · · 
H • ' ( ?  1 226) _ • _ b" _ avaşta raıkıbı Berge an ı . -

baht Şeybanı Han, ıı s . 1 " k B d _ B ·a f ı rsat bulup bır saz ıga açar. er-ınuhasara e eı . eı ,,e, 
k 1 . l d  

· 
. . k M 1 , Yakalamaya gelen a s  er e n  a atır. ge'nın ıııa ı ona çe,  , 

' 
. 

k 
� 

d ' . ld " unu sövler· Berge nın hayatını urtarır. Han'ın ken ıs ı  o ug - ' . . 
b b' · . ş: ı b 1 t Monak e 'ye bu hareketmın se e mı sorar. Sonunda, . cı ı a ı . . d "  1 Ç . .  k . .  o k  zaman ekmeğını, tuzunu y e  ı m » ceva-Mcna 'e : " un u Ç 

bır.ı veri r' ' .  

• ' " ld ki.ifran-ı n imet » de bulunmamanın güzel bir r•yn ı şet. ı  e (( ' . . 
ürneğin i Füt i lı 'i n  beyl er inden bir i ,  Turhan Beyoğlu Omer Bey 
vermiştir. 

Uwn Hasan Tokat'ı harap ettiği sırada, Fat i h Su! tan Meh
met , R um e l i  Bevlcrbc v i  Has Mıı ı·:ıcl P:ı şa'yı  ha rekete geçirdi . 
İ h ı ivaı sızl ık yü1.iindeıı,  esir edilenler arasında Murad Paşa 
i le birl ikte Ömer Bey de vard ı .  

Uzun Hasan , b i r  şarap sofrasında , Osmanlı karşısıı�_
daki 

muvaffakiyetini  methederken söz Ömer Bey 'e düşer. Orrıer 
I3ey : cc Sen ·deryadan bir katre su aldın. Yüz bin kulu daha 
var» deyi nce Uwn Hasan kızıp öl dürme tehdidinde bulunur. 
Bunun üzerine sağlam seciyeli b i r  şahs iyet olan Ömer Bey : 
cc lley Han, ben seni tayib i t men . Z i ra Osmanoğlunun çok nan 

ve nemek in yemiş k uluyum , şimdi a n a  asi mi o l ayın »  der12• 

Yukarıki kayda zıt b i r  m isal , FCı t ih' in veziri Mahmud Pa
şa'nın zindana at ı lmasına sebep ol an vak'a ile i lgilidir. 

( 1 0) Ebülg�li Bahacl ı r  H.in, Şcccrc-i Türk , s. 86, Rıza Nur neşri. 
( 1 1) !'bülg::izi. Şecere-i Türk, 203, Bk. 208. 
( 1 2J Neşri, K i t fıb-i Cih::ın-nüına (Neşri Tarihi ) ,  C. I I ,  S. 810, Bk. 812 

F.R. Unat-M.A. Köynıcn neşri , 1957. 

654 

Veziriazam İbrahim Paşa, Mahmud Paşa'yı ( ? - 1 372) kıs
kanıyordu . Hile i l e  yanına adam ,koydu. Adamına, Paşa'nın 
mührü i le  bir hoş kağıt mühürlemesini temb ih elt i .  Kendisine 
ihsan vaadinde bulundu. «Bu oğlan dahi nan ve nemek hak
kını unudup b i r bevaz k ağıda mühür urup İbrah im Paşa'ya 
gönderd i » .  

İbrahim Paşa, Mahmud Paşa'ııın ağzından kendi karısına 
şöyle yazıyordu : « Senin g!bi genç bir tazenin İbrahim Paşa 
gibi ( Sul tanın cariyesiyle evl enmi şt.i ) bi r ihtiyara şikar olması 
ıinsaf mıdır? O lbrahim Paşa'yı bir tarik ile helak et. Badehu 
ben seni tezviç edeyi m» . 

ib�ahim Paşa, bu mektubu Fatih'e verdi. Fatih kızdı ve 
Mahmud Paşa 'yı Yed ikule zindanına attırdın. 

Abaza Mehmed Paşa'nın (ıkatli : 1634) sipahilerle �ei<
banl ar arasında meydana gelen bir  düşmanlığı tuz ekmek üze
rine yaptırdığı bir yeminle lıalledişinin hikayesi şöyledir ; 

B ilindiği üzere İ ki nc i  O sman, i n tizamı bozulan Yeniçeri 
ocağını ı slaha kalkınca Yeniçeriler tarafından öldüıiildü. l:.r
zurum Valisi Abaza Mehmed Paşa, pad işahın intikamını almak 

amacı ile el i ne geçirdiği Yeniçerileri öldürüyordu; İstanbul'a 
\'Ürüdüğü s ırada,  Tob t 'a gel i rken , s ipfılı i lerle sekbanlar c ir i t  
-ve ccngüvcrl i k  oyu n l ar ı güs tc rrn işlcrd i .  Sekbanlar, sipfıhileriıı 
kazanmaları n ı  ken di lerine hakaret sayarak silaha sarıldıl ar . 

. Abaza Pasa, em ri n dek i kuvvetlerin parçalanmasından en
d i şe lend i ; boz� lan intizam ı şu yeminle iade etti : 

( İ k i  askeri tefrik eden mesafenin ortasına bir ağaç dikil
d i . Üzerine ekmek ve tuz, bunların ortasına bir .kılıç ve mus
haf konul du . İ k i  takımın rüesası sıraları i le gelerek daimi ve 
na •kabil-i ihlal bir i tt ifak üzerine .kasem ettiler. Yeminin ta
b ir i rnuhfıfaza olunmuştur : " Hfıin kılıca uğrasın, ekmek, tuz 
ken d i s i ne zehir olsun ! »  

B u  rasimcden sonra sipahiler hasımlarını memnun et· 
nıck iç in direklerin alt ından geçtiler". 

(13) 

( 1 4) 

Ahmet Bican, Acfıib-i Mahlukat, Mahmud Paşa'nın Şehadeti Se
bebi Türk Dil Kurumu Yazmaları, Nu. _142, 1 86-b - 187-a. 
Nai�ıfı, T;irilı-i Naimfı, C. I � . . 

Matbaa-� Amire,
C

3o; , �28�� �;�: 
meı., Devlct-i Osnıfıniyc Tarıhı, M. At::ı tere. · • · • 
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. • 'h ' de bir ikinci kayıt da, Kahraman Emirülü-Naıma tarı ın 
d 

• · · t ' l ' d ç , "ttir Paşa Niğ e yı ıs ı a e en opur merası Sefer Paşa ya aı · ' 

uğr · 
d'' 

. .. k · · çalışırken taaırnıza ayıp esır uşer_ Bckır ı defetme ıçın d 1 B hal' 
Sekbanlar bunu fırsat bilip otağını yağma e eı: er. 

l 
u ı 

.. böyle kara günde bana muın o ursunuz aoren paşa " · · · ve · d ' 
• 

d k "' .. . . l " d  m gibi görüp gözettim. Şım ı ugrum a cen deyu sızı ev a ı . . s · 1 'b' d Yag"ma ve talan et t ınız . · ız er gı ı tuz itmek ursun, ırzımı . . d . 
k h kk b· lmez müfsid askere dayanıp atıma ıden etme a ını 1 ıs 

ahmakların hali işte benim gibi olurmuş» · 

Cevdet Paşa tarihinde şu işa·rete rastlıyoruz : 

Mısır'da, Hekimoğlu Ali Paşa ( 1 689-175�) ma����i�.deki 
C - Ahmed (Ölümü : 1 804),  bir nevi emnıyet muduru va-ezzar 

Ah d • · 1 z :fesini görüyordu . Ali Paşa, rakiplerini me va�ıtasıy e. o�-

tadan kaldırmayı adet edinmişti. Sıra Salih Bey e gelmıştı. 
Cezzar'a onun da idamını havale etti. «Cezzar, Salih Bey'in 

k ndi h;kkında olan hakk-ı nan ve nemekine riayeten ana 
s�i-kasd edemeyeceğini beyan ile itiraz ettikte Ali Bey lakır

dıyı değ.iştirip «Hayyakallah ya Cezzar, meramım seni tec
rübe ve imtihan idi» der16• 

il  - Edebi Eserlerde 

Tuz ekmek haıkkı deyimini, hayatın aynası olan edebiyat
ta da görmek mümkündür. Divan, halk ve yeni Türk edebi
yatları mahsullerinden bazı örnekler veriyoruz : 

A )  Divan edebiyatında : Yunus Emre ( 1250?- 1320?) tuz 
ekmek geleneğinden haberdardır. Dostlaırı ile tuz ekmek ye 
menin memnuniyetini ve hazzını söyler : 

Şükür bu deme geldük dostlan bunda bulduk 

Tuz etmek bile yidük ışk demin oynar lken17• 

Aştk Pa�a ( 1 272-1333) tuz ekmek hakkı bilmeyenden bah
seder : 

(15) Naima, c. ıı. 317.  
( 16) A. Cevdet, Tfırih-i Cevdet, C. III, s. S-9, def'a-i saniye, 1280. 
(17) A. Gölpınarlı, Yunus Emre Divanı C .1-2, s. 247-248, XX. Şiir, 1936. 
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Ne duz etmek bilür ol ne konşılık 
Tamannda yokdunır hiç doğn]ık• 

Evliya Çelebi ( 1_61 1-1682)'ye rüyasında görünen Sa'd 1bn 
Ehi Vakkas ��yAfıatı sır�a nasıl hareket edeceğini anla
tırken : «Gıll-u gış� beri ol . Nan ve nemek hakkını gözle» 
tavsiyesinde bulunur . 

Evliya Çelebi, bir geçit resmi vesilesiyle tuzcu esnafının, 
LUZ ekmek hakkına bağlılığını -şüphesiz tarihi bir kayıt ola
rak- şöyle anlauyor : « . . . Bunlar dahi pürsilah olup tahtıre
vanlar üzere tuz diiıkUnlannda ıtuz tartarak (tuz etmek hak
kiçün) diyerek ubur ederler,.ııı. 

B) Halk edebiyatında : «İmam Ali, Kan Kal'ası» adlı bir 
hikayede Hazreti Ali (598?-661 ) 'nin tuz ekmek hakkına riayet 
ettiğini görüyoruz. 

Hazreti Ali'nin çağınldığı düğüne götürecek saçısı (hediye) bulunmaz. Düldül'e binip Kabail Araplarının mallarım 
yağmaya karar verir. Bir melikin ülkesine gelir. Zamanın yaş
lılarından biri Ali'den kurtuluş için melike şu nasilıati verir : 
·Bir yahşi boğaçe ile bir çanak süt tedarik eyle. Zahiye ile 
gönder. Anı arz etsin. Eğer ol taamı yiyecek olursa sana ve 
kavmine dahi nesne demeye . Zira ol Ali dedikleri kişi, tuz 
etmek hakkın sayar, tuz etmek yidüği yere kıymaz,. dedi. 

Ali yemeği yedi. Kötülük etmedi. Düldül'üne binip kıs· 
metini aramak üzere başka tarafa gittin. 

Battal Gazi, ihtiyarlığında tuz etmek yedikleri ile helal
laşır. Onlara « sizinle çok tuz ekmek yedik. Büyüğünüz, kü
çüğünüz helal edin, ben helal eyledim» der22. 

Danişnıend Gazi, bir .kafirle mücadele ederken, ·karşısın
daki yemek yemek teklifinde bulunur_ MeHk Daruşınend : 

( 1 8) Aşık Paşa, Garibnftme, Ankara Maarif Kitaplığı Yazmalan, 894-35-1 ,  
Y. 56-a; 902. 

(19) E. Çelebi, Seyahatname, C. !, 3 1 ,  1314. 
(20) E. Çelebi, Seyahatname, C. ! ,  537, 1314. 
(21 )  Destan-ı İmam Ali, Kan Kal'ası, TDK. Yazmalan, Nu. 76, 17b · 

18a ; 1223. 
(22) Min Mentık.ıb-ı Ga:ıavfıt-ı Seyyid Battal Gl z!, C. 6, s. 35. 
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. - !ersem ayruk seninle cenk itmek ol-
" Eğer senınle taam ey 

maya», didi. 

. ,ı. · d tmek yimiş oluruz». Ol yiiğit itdi «sen ayru 
«Zıra '.l\.ı uz e 

· k . b · . , .  did' ·M ı · k  Diinişmend «Olmaz. Zıra -ı sen enım ve-
yıgıl» ı . e ı  k · ·f ·  · • . . . ı . Yarın seninle uruşursam u ran-ı nı met 
Jınımetım o ursun. 

olurum» cevabını verir'·'. 

Vl . . !da yaşadıgv ını tahmin ettiğüniz Aşık Kerem2' 
X . yuzyı . • 

Asiı'nın peşinde gurbete ç�kacağı sırada tanıd1klarıyle helal-

laşff : 

Tuz etmek yediğim kavim kardaşlar 
Nedir bu feleğin ettiği işler 
Gözümden akıttın kan ile yaşlar 
Gelin helallaşın ben gider oldum". 

Dördüncü Murad'ın da kahramanları arasına karıştığı bir 
hi kayede, güzel berber çırağı Ahmed'i as�c�kları sırada, San

sar Mus tafa yetişir. Cellatbaşı Kara Alı 1le konuşur. Ona, 
evvelce birlikte çok tuz ekmek yedikleri Ahmed'i ıkatletme
mesi için yalvanr'6• 

Aşık Kerem'le Sansar Mustafa'da gördüğümüz müşterek 
hatıraya hürmet fikr in i n  bozuluşundan XV I T .  vüzyıl saz şairi 
Grvhr.ri hir koşmasında ş i kfıye t ı_· i d i r : 

Gevheri der olma herkese yakın 
Hiç sayan kalmanuş tuz ekmek hakkın 
Zamane dilherine aldanma sakın 
Heman bir yüzünün gülmesi vardır2". 

Yine bu asrın sonlar.ında şöhret kazanan Levni, bir Ata· 
l:ır sözü destanında, tuz ekmek hakkını bilmeyene sır açma
mayı ve onun lokmasını yememeyi nasihat eder : 

(23) Danişmedniimc, DTC. Fakültesi Yazmalan, 12-a. 
(24) Şükrü Elçin, Kerem i le Aslı H ikC.yesi ,  Hikayenin teşekkülü me

selesi, s. 60-64, 1949. 
(25) Kerem i le Aslı ,  Koşma 16 ve 20, İ kbal Kütüphanesi, 1927. 
(26) Sansar Mustafa Hi kfıyesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Yz. 

Nu. 250, 37-a. 
(27) S.N. Ergun, Gevheri (Halk Şairleri, JII. Kitap) , s . . 21,  1928. 
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Dediler hu pendi sordum k1 . sa me Tuz ekmek hılmeze müşkül .. d K"l  k" ·· 
un eme u omur ye niimt:�d lokma 

G.. 1 b 
sın yeme un o ur aşına kakar demi 1 _,. ş eı-. 

Devel i 'li Seyrani ( 1 807 1 866) b - ir semaisinde Levn"' · t· kirlerini benimser : ı nın ı-

Uyan deli gönül uyan 
Sokar seni ydan çıyan 
Kalmanuştır pek çok sayan 
Hakkın nan ve nemeklerin". 

C) Yeni Türk edebiyatında . Namık K 1 
Gülnihal tiyatrosunda tuz ekmek

. 
hak!kı d �m� . (

k
1840-1888) 

eyımını ullanıyor. 
Kahramanlardan Zülfikar, Kaplan Pa . 1 b' . k km k h kk . .  . . şa y a ıı onuşma-

sında tuz e e a mı duşunenleri hatırlatır : 
« Sekbana emniyet olunamaz. Yarısınd · d · . .  

h
. , an zıya esı ıkı  vıl 

evvel babasının ızmetmde idiler. Bunlar bud ı . k. . 
· -

k d
. .  . . . .  

k '  . . 'liık 
a a, ımı tuz 

ekme uşunur, 
.
: ım� ıyı sayar hizmeti, başımızdan da" lır 

sonra memleketı ne :ıle zaptederiz»"'. 
gı ' 

Reşat Nuri Güntek.in ( 1892-1956) Acımak il ' . . , ac ı romanıno:ı 
karısının zoru ıle Istanbul a gitmek isteyen Mürşid Ef d"' · b k 'd Abd" d 

en ı ye, 
Dıyar a ır a ussame Efendi yardımda bulunurken : 
«Bunca yıllık tuz ekmek hakkı var, size ufaık bir hizmette 
bulunmayı vazife bilirim» şeklinde konuşur'ı. 

Halk hi kayelerimizi, ölen oğlu Çetin'le birlikte, edebi bir 
üslupla kaleme alan Eflatun Cem Güney, «Dertli Kaval »ında 
haksız yere namusuna leke sürülen Maviş'in, ancak tuz ek
mek hakkına olan inançla kocasına döndüğünü hikaye eder. 

Çapanoğlu'nun sırkatibi Aşık Necip, karısının ihanet ha
berini alır; eli ayağı ıtutmaz olur. Yozgat'a boşanma kağıdını 

(28) F. Köprülü, Türk Saz Şairleri Antoloj isi ,  XVI-XVIII. asırlar, 
s. 358-359. 1940. 

(29) H. Nezihi Okay, Develili Seyranı, Hayrıtı -. c  Şiirleri, s .  103, 1953. 
(30) N. Kemal,  Gülnihal. S .  75, Dersafıdet tah'!. 
(3 1 )  Reşat Nuri Güntekin, Acımak, s.  84, IIT .  basım, Semih Li.Hfi 

Kitabev i .  
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il G.. ·· birinde memleketine dönen Aş�k. kan kardeşi 
yrı ar. unun 

v · · v  • K b'" .. 
H ·b' k rısının namuslu oldugunu ogrenır. arısı, utwı 

ası ten a . 
• 1 gmv en evine dönmez. İşe onu himaye eden Emeti 

rıca ara ra · . . . . 

kadın karışır. Tuz ekmek hakkı ıçın yalv.a
nr. M�vış, yemın 

kadar kutsi saydığı söz üzerine : «Her şeyı deseydin de bunu 

demeseydin, omuzlarımı dibinden kırdın» der12. 

111 - Folklor Mahsullerinde : 

A) Atalar sözü : Atalar sözünün tuz ekmekle ilgisi eski 

bir tesbiti XV. 
yüzyılda yapılmıştır. «Tuz ekmek bilmezden 

it yeğdür». « Etmeğin hakkı var ise tuz anı komaya»33• 

Şinasi ( 1 826-1 87 l ) 'nin topladığı sözler arasında «Tuz et-
mek hakkını bilmeyen akıbet gözden çıkar» atalar sözü var-

dır". 

B) Masallar :  Prof. Gündüz Aıkıncı'nın anlattığı bir Kırk 

Haramiler masalında Osmanlı padişahının hazinesini soyan 

haramilerin başı, eline bir billılr parçası geçirir; ne olduğunu 

anlamak için yalar, tuzla karşılaşır. Bunun üzerine arkadaş
larını toplayıp : « Padişahın tuzunu yedim, ekmeğini kırıp tu

zunu yaladığımız kin1seye yasamıza göre kötülükte bulunama

yız» ihtarında bulunur ve hep birden yağmadan vazgeçerler. 

C) ilençler : Anadolu ve Rumeli 'nin birçok yerlerinde 
ve hususiyle Ege bölgesinde «Sana yedirdiğim tuz ekmek gö
züne dizine dursun» denir. 

Yukarıdan beri tarihi kaynaklarla edebi eserlerde ve folk
lor mahsullerinde gördüğümüz kayıtlar, tuz ekmek hakkı de
yiminin Türk hayatındaki derinlik ve genişliğini ve ortaya 
koyduğu ahlak prensiplerini anlatmaya fazlasıyla kftfi gelir, 
sanıyoruz. 

Netice olarak diyebiliriz ki bu deyim Türkler arasında 
uzun asırlar, halk ve aydınlar çevresinde mılııa ve mahiyetini 
kaybetmeksizin, zamanımıza kadar gelmiştir. 

(32) 
(33) 
(34) 
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Eflatun Cem - Çetin Cem, Dertli Kaval, s. 27, 1945. 
Veled İzbudak, Kiti\b-ı Atalar, s. 30, 33; 1936. 
��;.si-Ebüzziya, Durfıb-i Emsi\1-i Osmaniye, s. 3 13, Temsil-i Sfllis, 

Elimizdeki malzemeden şu hük'" 1 . um en ç�kanyoruz . 1 - Türk, ekmeğini yediği insana k'e>t" ·· ı · ·k 

. 

.. u u etmez. 
II - Turk , ekmeğini paylaştığı ·İns 

dakat, arkadaşlık, yardım, samimiyet 
:a 

. .  do�tluk, vefa, sa

minnct ve şükran duygu ve düşüne 1• . uru! 
stl�k, fedakarlık, e erıy e baglanır. 

ili - Türık, kendisine yapılan . 'l'ğ' ıyı ı ı unutmaz. 
iV - Türk'e göre tuz ekmek hakkına . 

yük fenalık ve ahlaksızlıktır. 
rıayetsizlik en bü-

V - Tuz ekmek hakkı , Türkler d . . . . . .  h'" k .. d d arasın a hır yemin ve namus sozu u mun e ve eğerindedir. 
VI - Bazı nadir hallerde bu ·· 

rülüyor. 
soze itibar edilmediği ı:ö--
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IX. DUALAR VE BEDDUALAR 

D ıa insanın kendisi ile içinde yaşadığı cemiyetin maddi 

refah �e· manevi saadetıind.:: yardım ve merhametini is·temek 
üzere Tanrı'ya yaptığı bir hitap, bir sesleniştir. Bu niteliği ile 
ferdi karakter taşıyan ve sessizce edilen dua, Müslümanlar 

arasında ve Türklerde cami lerdeki ibadetlerde, Mevlid'lerde, 
harbe girildiği sırada vb. ·dini ve milli heyecana kapılan insan
lar tarafından hoca i le birlikte, yüksek sesle de bfr ağızdan 

tekrarlanır. 

İptidai cemiyetlerde i nanç, sihir, büyü ve fallardan un
surlar alarak beslenen dualar, sağlık ve hastahk hallerinde, 
mahsulün bereketli olmasında, yağmurun yağmasında, teh
l i<kc ve felake tin mal ve mülke gelmemesinde; doğumdan ölü
me kadark i bazı merasimlerde iyi ve doğru olduğuna inanılan 
nıüsbet d i leklerin ruhi ve fikri ifadesini dilde kazanır. Türk 
cemiyetinde de bu dualar, Şamanizm, Budizm ve Manihaizm 
kültür devrelerin i aşarak İslamiyetle daha dürenli ve yeni biır 
zihniyetle gelişmiş bir şeki lde yaşamaya devam etti. Bu dua
ların birçoğu Kur'an dilinin Arapça olması yüzünden Türkçe
ye akt.arılam::ıınışt ır. Bununla  beraber terci.ime ve te'lif eser 
olarak bazı dualara da rastlanır. 

Türk m il let i , İslam dininin esaslarına uygun bu dualarla 
birl ikte Tanrı'ya karşı dilek ve n iyazlarını ana dilinde nazım 
veva nesir olarak sade bir şekilde ulaştırmaktadır. Umwni
�·etlc anon im olan , beden i , ruhi, ikt isadi, içtimai ve d ini iht i
yaçların meydana getirdiği bu ·dualar, atalar sözü gibi «hü
ki.inı » bildi ren müsbet dilek mahsulleridir. Eski Türkçemizde 
« alkış : öğme» den i l ird i . 

Beddua ise, duanın aksi ve zıddı olan la'net, inkisar, beli't 
ve gazap ifade eden menfi sözlerdir. Farsça •hed •  ve Arapça 
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dua (çağırma ) kelimelerinin birleşmes · d 
biri en eski Türk •kaynaklarından 19. ın en yapılan bu ta

' uncu asra kad k' kül tür eserlerimiz ve sözlüklerimiz çok yaygın «Kar ı • 
ar .1 • 

kel imeleriyle karşılamışlardır. g ş ve •ilene• 

Kargış, insanın kendisine ailesine ce · . 
1 d kun ' ' mıyetine ve din gib' 

mü�ssese erine zararı o acak şahıslara d" . . 
. 

ı 

d 1 . • uşunce ve fikir-
lere karşı avraruş arının şıddetli bir tepki 'dıi H . . , " 

k " f  "-- . sı r.  ayatta ada-letsızl ıge ugramış, u ra:.ıı-ı nunetle karşılaşın . . 
· • h'd . ış ınsanın vıc-

danında uyanan ısyan ve ı detı susturma ç"- 1 . . 
bi'd' 

aıe erını anınıası 
gayet ta ı -ır.  

İşte beddualar ,  bu ruh halini yaşayan · b 1 T 
, k 

ınsanın en üyük 
kudret o an anrı nın ' ötülüğün cezalandınlm . . 

. d' I  ·ki . d asını ıstemesı yolundakı ı e enn en doğan sözlü gelenek mahsulleridir. 
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Dua örnekleri 

A )  Namazda okunan dua örneği 

« E�hamdü Ji'llahi Rabbi'! alemin. Ve's Salatü ve'sselamü 
alil Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain». 

B) Abakan Kamlannın dualarından 

«Mavi ipek gibi uzanan, ak ipliğe sarılan, kızıl ipek gihi 
uzanan, kara ipeğe sanlan, yanm yıl gezen, yarım ay karlı 
olan, •tabanının etini taşlarda •tarayan, baldır eti yolda kalan, 
azığı arpa yarması olan. Mumut ( frenk üzümü) yemişi yedi 
dane olan, azığı yedi dane baldırgan olan (ruh) ». 

C )  Kırgız - Kazak baksılann dualanndan 

1 )  «Birinci ( i J.k önce) Tann 'ya sığınayım, ikinci Muham. 
med'e sığınayım, b i rine biz •kul olduk, birine de ümmet ol. 
Juk. Üçüncü Tanrım, dört yara, yüz yirmi dört peygambere 
sığınayım. Mekke'de evliyadır. Medine'de evliyadır. Kızıl dağın 
tepesinde kız evliya, öküz dağın başında öküz evliya, Koçkar 
dağın başında Konur baş ( koç) evliya, Bektav ata, Bek Aı:ıl . . .  
Ölü desem ölü değil, diri desem diri değil Ata Korkut evliya». 

2 )  «Sağ elimfe sarayım, sol elimle sorayım, ağaca başını 
dayam1ş, güneşte saçını taramış, ata nedir b i lmem iş , ana SÜ· 
tünü emmemiş, yelden (yaradılmış) yedi tavşan sürmüş, dua 
i le bağlamış . . .  Yedi kazana basmış gibi oldum, yedi kazana 
düşmüş gibi oldum». 

3)  «Yürük atın kuyruğuna ( kılını ) tel kıldığım kopuz! 
Taşa biıten ırgay çalmdan kulak yaptığım kopuz! İyi tayin et, 
iyi haber ver, domuzum! Bu falım eğer çıkmazsa, söylenen sö
ze itaat etmezsen kulağını 1burayım, (seni de) kaldınp yere 
vurayım». 

(A. İnan, Şamanizm'den) 
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ç) pehlivan duisı 

Deliorman, Gerlova pehlivan yatağıd 
Nurollah ve daha nice şöhretler burada

ır. �� �usuf, Filiz 
düğünlerde pehl ivanlar k.ıspeti aiyı' p yetışnıı.ştır. Davullu 

• k "' er meydanına k 
l ivan duası o unur. Bu muhtelif şekill . 

d 
. ç� ınca peh-

kiıı i vaktiyle şöyle tesbit etmiştim :  
er edır. Delıonnan'da-

Besmeleyle çıkın meydaııA, 
uymayın hiçbir va.kit kör Şeytana, 

Bu dünya kalmamıştır Hazret-1 Süleyıruina 
Size de kalmaz, pehlivanlanm. 

' 

Bu dünyarun işi öteden beri haraptır h . 
Gözümüzü, gönlümüzü bürümüştür kan�: C . 
Kaf'tan Kaf'a hükmederdi Parmaksız K" A

urap 
.. . or rap 

ona kalmadı bu dunya sıze de kalmaz pehl" 1 
Hani Ali? 
Hani Veli? 
Hazret-i Hamza'dır pehlivanlann piri. 

Arpa ektim kılçıklı, 
Sovan ektim pürçekli, 
Tuna vilayetinde çıktı bir Zıpçıklı 

ıvan anm. 

Ona da kalmadı bu dünya size de kalmaz, pehlivanlanrn. 

Bu pehlivanlık dediğin bir merak, 
Onlara layık değil harmanla orak. 
Aç gözünü pehlivanını kendine eş seçmeye bak, 
Zira hasnun galiptir, galip, 
Her biri eşini alta getirmeye talip. 

Alta geldim diye yerinnıeyin, 
Üste çıktım diye sevinmeyin, 
Hasmııuz karınca dahi olsa 
Kanncadan edna tutun kendinizi, pehlivanlarun. 

Pehlivanlara sıkça dökün yağı, 
Pehlivanlar gözetsin zengince ağayı 
O da sizin menfaatinizedir pehllvanlanm. 



dı b. pehlivan ona derler Deli Yahya, 
Zavut'ta var r ır 

1 es etsin gitsin tarlaya, 
Başı sı

l
kı an

K I
P

Pehlivan gibi gelmemiştir dünyaya, 
Oluklu u e 

Karalarlı Yusuf pehlivanda olan güleş 

un. diye dek çılonadı ona bir eş, 
Ş 

'da sultanlar ( kırallar) karşısında yapardı güleş, 
Avrupa 

b'  . .  un" ce  alayda olurdu ır ateş, 
Hasmını gor .. 
Onda biterdi daima baş guleş. 

Bu cemiyet toplanmış pehlivanları seyretmeye buraya, 

Pehlivanların �şine kimse karışmasın, otursun oraya. 

Bu pehlivanları Cenab-ı Hak'dı� yarad�n, 

Simdiye dek çok pehlivan gelmış geçmış bu dünyadan, 

Kimisi Rumeli'den, kimisi Konya'dan. 

Hangi pehlivan kardeş gibi güleşirse, 

Ona yardıın etmiştir Yaradan. 

d du .. Oiinüınüz, Bu günkü gün evlenme düğünü .. ür o-
Saltıklarlı Kırattır yürüğüınüz. 
Bu gün bunlardır bizim baş pehlivanımız. 
Siz bunlara hep birden deyin maşallah, 
Bunlarda biter baş güleş inşallah. 

Dua bitince duacı, önüne sıralanmış olan pehlivanları ile
ri doğru meydana iter. Onlar da çırpınarak, ye�de:ı t�anna 
çakarak arslanlar gibi er meydanına atılırlar, bı��ı:.Ierıyle ��
!eşerek eşlerini seçerler ve güleşe tutuşurlar. Kuçuk ve bu
yük orta pehlivanları için de ;.unla'l'ı söylerler : 

Küçükorta ile büyükorta pehlivanları çeksin meşini. 
Bu cemiyet içinde bulmuştur onlar eşini, 
Bu ahali, seyretsin onlarda güleşi .  

(Deliorman ) 

D )  Kısa dualar 
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1 )  Allah imandan, �ur'an'dan ayırmasın .  
2 )  Allah ne muradın varsa versin. 
3) Allah gorunmez ·kazalardan eskgesin. 
4) Allah tuttuğunu altın etsin. 

S) Muhammed Mustafa yardı mcın olsun 6) Sofrana Halil İbrahim be k . 
· 

. , re etı dolsun 7) Yerın duragın cennet olsun. 
· 

8 )  Kara tali' ıkapını çalmasın. 9) Başın pınar, ayağın göl olsun. 
(Divanü Lugat-lt 

E) Kısa beddualar 

1 )  Tanrı kargışı anın üze. ( Kaşgarlı'dan) 2) Allah canını alsın. 
Allah belanı versin. 
Ocağın sönsün. 
Güneşli havada yıldırım çarpas ıca. 

Türk' ten) 

3 )  

4 ) 

5 ) 

6) 

7 )  

Gidişin olsun, gelişin olmasın.  
Bk memeden emdiğin ·kan bir m . d . . . . olsun. ' eme en emdiğın ırin 

8)  

9) 
Adın batsın. 
Ciğerine bit düşsün. 

F) Ferdi eser 

VAY SEBEP 

İnkisar eylemem yazık serine 
Yatak içre can veresin vay sebep 
Ağzından burnundan hicran yerine 
Parça parça kan veresin -vay sebep 

Yata yata her bir yanın çilriisün 
Zebaniler etrafını bürüsün 
Damann çekilsin kanın kurusun 
Hastalara şan veresin vay sebep 

Ne düşmüşsün bu Nuıi'nin kasduıa 
Yakan geçsin zebaniler destine 
Dokuz ay yatasın bir ya..ı üstüne 
On bir ayda can veresin vap sebep 

Tokatlı Nuri (1826-1885) 
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H A L K  
• 

T i Y A T R O S U  



X. HALK TİYATROSU 

Hayatı hareket halinde göstermeye çalışan dram sanatı 
Türk hayatında cia dikkate değer örnekler vermiştir. Kendin� 
has teknikleri içindeki bu sanatı Köylü Temsilleri, Meddah , 
Karagöz, Ortaoyunu ve 'Kukla olmak üzere beş kolda toplu
yoruz. 

A)  Köy Ortaoyunlan (Köy Tiyatrosu) 

Köy Ortaoyunları, köylülerin uzun kış aylannda ve hu
susiyle düğünlerde, bayramlarda eğlenmek ve vaıkit geçirmek 
için düzenleyip oynadıkları dram karakterli temsillerdir. Bu 
temsiller, tarihi kaynakların verdiği bilgilerden anlaşıldığına 
göre çok eski bir sözlü geleneğe ·dayanmaktadır. Bu gelenek 
1 071  tarihinden sonr�ı da oz�mlann yanı sıra, Anadolu'da de
vam etmiş ve bugüne kadar yaşayıp gelmiştir. Karagöz ve ya
kın devirlerde tam karakterini kazanan şehir kültürü mahsu
lü Ortaoyunu'ndan da ayrı ve esıki olan bu oyunları a) Ri1ilel 
oyunlar : 1 - Yılın değişmesiyle ilgili oyunlar (Köse - gelin 
oyunu gibi ) ;  2 - Mücerred fikirlere bağlı oyunlar (Arap oyun
ları ) ;  3 - Hayvan kültüne bağlı oyunlar (Saya Gezme oyu
nu) ;  4 - Bitki kültüne bağlı oyunlar ( Cemalcik, mahsulün 
elde edilmesi oyunu) ;  5 - Mezheb merasimleri (Alevi ve 

Bektaşiler arasında tadkat karakteri taşıyan temsiller) ;  b) 

Profan mahiyebteki oyunlar : 1 - Günlük hayattan alınanlar 

(Tarla Sınırı, Kalaycı oyunları) ;  2 - Masallara bağlı oyunlar : 

(Keloğlan oyunu) ; 3 - Destanlara veya saz şairlerinin hayatla

rına bağlı oyunlar ( Göçebe oyunu) ;  4 - Tarihi hadiselere bağlı 

oyunlar : ( İs tiklal Savaşı oyunu ) ;  5 - Hayvanları taklid edici 

oyunlar ( Kartal ve Tilki oyunları) ;  6 - Samıt veya lal oyun

lan (pantomim) ( = Yaş, Yılbaşı, Berber, Kovandan An Çal· 
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. . 1 F oyunları);  7 - Bebek (Kukla) oyunları 
ma Alı � e atoş ak ümkün" • • d"" ' 

·· ) bölümlerine ayımı· m · ur. 
( = Kaıraçor oyunu 

K .. Iülerin · ı _ güldürücü, 2 - acıklı, 3 - sessiz (samıt 

1� 4 -'bebek (kukla) olmak üzere gruplandırdığı bu 
veyunla 

' ühim vasfı anonim oluşlarından geliyor. Bu 
oy. arın en m b"li nçl l la k .. !erde adlan bilinen veya ı nmeyen ge er e or-
oyun 

Wn oy 
arlar Aralarında en kabiliyetlileri rejisör va-

ta yaş ar oyn . . da b �"·�ı-
zif · · · ·rur·· Kadınların da kendi araların u ".1' ........ rdan 

esını go . 
b - ıiarını oynadıklarını görüyoruz. Oyunlar kapalı yerlerde az 

ıkt �m<>nma�dıl". Oyunlarda lüzuma .göre çOk basit veya aç a �J·--
11 l B - b' dev 

b. <l kor fıikrlııi veren malzeme ku anı ıyor. aren · ır e 
v��a �tın işe yaradığı görülür. Bu oyunlarda maıkyaj ve . kos· 
tümler ·de yer alınak·tadır. 

Çocuktan ihtiyara kadar pek çok seyirci kütlesi bulan 
bu ayrı kaynaklara bağlı oyunlar zamanımıza kaıdar yaşayıp 
gelmiştir. 

B) Meddah 

Eski ozanlarla onların devamı saz şairlerini hatı.rlatan 
meddah, hikaye anlatıcısı demektir. Meddah, kıssahan şeh· 

namehan ve mukallid kelimeleri ile eş manada kullanılmıştır. 
Meddahlık, hikaye ve taklid yapma sanatıdır; perdesi, sahne

si, dekoru, esvapları ve şahıslan bir tek sanatkarda toplanan 
unsurları basit ve sade bir temaşadır. Bu temaşılnın sanat
karı olan meddah, bir sandalyeye oturarak dinleyicilerine hi

kaye anlatır. Bu hikayelerin bir kısmı anonim eserlerdir; ba
zılarının yazadan bellidir. Karagöz ve Ortaoyunu'nda görü

leceği üzere günlük hayat hadiseleri, masallar, destanlar, hi

kaye ve efsaneler meddahın repertuvarına girerler. 

Meddahın aksesuarını bir mendil ile bir sopa - bastori teş· 
kil eder. O, umumiyetle güldürücü ve zaman zaman edebi ve 

ahlaki bir netice çıkaracağımız hikayesine birçok yazma ve 
basılmış hiıkayelerde görülen klişeleşmiş «raviyan-ı ahbar ve 
nakılan-ı asar ve muhaddisan-ı rlızigar şöyle rivayet ederler 
ki. . . » sözbaşı He başlar. Bu ağdalı, tarnlamalı nesir, d.inleyi· 
cinin bir bakıma diıkkat ve alakasını toplayan gonk gibidir. 
B.u sözden sonra h�kayeci, vak'alann geçtiği yeri ve zamanı 
anl:ıtıp kahramanlarım saymaya ve hikayeyi anlatmaya baş-
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]ar .  İşte meddahın zekası, hafızası dil . 
J idi birbirlerine bağlı olarak bu .:Od 

' ·k
ses, �e�t ve mimik taka endinı gösterir Meddah, hikayesinin kahramanı k · 

. 1 . ·1 k arını . endi muhit] . diller
k
i ve şı

h
ve �rı ı e onuşturan insandır . .  Bu 'konuşmal

erınin 
ka-ar aya, ata yapmadan ve zaman k b . . arı ar
me ·kabiliyetine sahip meddah Kara .. ay etmeksızın yürüt. 

r T" ki . 
' , goz ve Ortaoyunu'nda alan yer ı ur en mesela, ıKastamonuluyu Kay T . rr 

parato�lu
.
ğumuza dahil, Arab'ı, Arnav:ud'u, E �erı ıyı, m

hudi gıbı azınlıkları : İstanbul''lln muht li'f 
�enı '. �um, Ya-

d. · ·bb ht k "  f•h·  
e tıplerını· miras )'e ı , zu e, mu e ır, a ışe vb dram t 'k  b. • -

. . a ı ır sahn h !' d ortaya koyar. Elındeki mendil, sesini de" i  
t" 

. . e .  a ı n  c 
malan taklit edebilmek için ağzına is;e�i;1p, 

e
çe�ıtlı konllş

kullarulır. Kısa sopası,  kapı çalma veya se;t 
!u kll ve�ektc 

için lüzumludur. ruşlan ıfade 

Meddah, hikayenin sonunda su·· re ı· 1. • d . .
. 

- ısanın an ötürü af diler ve baş,ka bır gun daha güzel hikayeler a ı t ğ 
der. 

n a aca ını vC.de-

Çok şahıslı bir tiyatro eserinin •tek artistı' h"' . 
. d ki dd-h D � İ 1 - uvıyet ın e me 

d
: '

b . 
ogua

h
. ve s am memleketlerinin çok eskiden beri 

tanı ıgı ır ş
. 

ıstı.r. Onun sözlü ve yazılı muht lif ·k ak! 
1 h.k . 1 . d . . e ayn ar-

dan ge en ı aye erın e fftıcal ve hikayeciden h'k• · .. 

d � . 
ı ayecıye go-

ze çarpan egışme , halk edebiyatı niteliğini teşkil eder. 
Okumanın gelişmediği ve dinlemenin makbul sayıldığı 

zamanlarda Osmanlı sarayında, şehirlerde, kasabalarda rama· 
zan gecelerinde, sünnet düğünlerinde, ıkahvehanelerde Türk 
halkından alfııka ve itibar gören meddah, 15. yüzyıldan zama· 
nımıza kadar birçok sanatkarlar yetiştirmiştir. 

C )  Karagöz ( Zıll-1 hayal, hayfıl-1 zıll) 

Umumiyetle Hindistan'dan, Cava'dan veya Çin'den çıktığı 
üzerinde görüşlerin paylaşıldığı hayal oyunu bizde, başlıca 
kahramanlarından biri olan Karagöz'e izafetle •Karagöz» adı 
ile yaygındır. İslam memleketlerinde, mesela Mısır'da 12. yüz
yıldan beri varl ığı kabul edilen ve bu gün «gölge tiyatrosu» 
adı da verilen oyunu, menkabeye göre, 14. yüzyılda Şuştar 
şehrinden Bursa'ya gelen Şeyh Muhammed Küşteri icad et· 
miştir. 
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Tarihi bynaklam göre Türk-Osmanlı cemiyeti �çin<le 1 6. 
·· ld n itibaren gelişen yerl i gölge oyununun bellı-başlı iki 

yuzyı a . . , Kar ·· t d · . 
kahramanı Karagöz ıle Hacıvat tır. agoz, sana ı emırcı-

lik olan, :klasiık tahsil görmemiş, neş 'e�i, ş�acı, nüktedan, 
açık kalpli, bazen kaba bk insandı'.. Hac.�vat ııs.e :111e�es� �ül
tüıii ile yetişmiş, sofu, Osmanlı 'kıbar zumresının gorgusune 
sahip, afyon tiryakisi bir şahıstır. O�larda Os�a�Iı İmpa
ratorluğu içinde yaşamış asli unsur Turkler, ıMusluman ka
vimler, ( Arap, lranlı, Amavut), Ermeni, Rum, Yahudi gibi 

azınlıkla•r; masal. hikaye ve destan kahramanlan da vazife 
görürler. 

Günlük hayat hadiseleri ile masal, hi'kaye ve destanlar
dan konusunu alan Karagöz oyunu, esas itibarıyla muhavere 
(.karşıJı.klı konu;;ma) , fosıl (oyun) olmak üzere iki kısımdan 
ibarettir. Oyunun sahnesini , .bir metre eninde, 65 santimetre 
boyunda «pePde» adı verilen beyaz bez teşkil eder. Bu bez 
yağ lambası (bugiin elekıtrik) ile arkadan aydınlatılır. Kara
gözcü, deve veya manda derisıinden yapılmış 30 santıimetre 
boyundz·\i ·değnekleri bu beze dayar. Değneklerin yontulmuş 
uçlarını mwn ışığında biraz ısıtır, sonra ·tasvfrlerıdeki etrıafı 
pekleştirilmiş deli;__Jere •sokar; böylece onlan eğmeye doğrult

maya, sağa sola hareket ettirmeye muvaffak olıur. 
Perde aydınlanınca «gösterme» denilen tasvir, kamıştan 

v� üflendiği zaman arı vızıl tısı gibi ses Çl'karan «naııeke» çalı
'1arak kaldırıldıktan sonra Karagözcünün yardımcısı «yardak» 
oyuna mahsus bir usul ·ile tef çalmaya başlar. ( Yardak, şarkı 
veya türkü söyleyen, tasvirleri sırası ile karagözcüye veren, ha
reketsiz kalacak tasvirlerin değneklerini tutan adamdır) . Sonra 
Hacivat semai söyleyerek perdeye gelir. Oyuna bir nev� « gi
ciş» mahiyetinde olan «Hay-Hak» hitabından sonra « perde 
gazeli »  adını alan şiiri okur. Bu şiir, oyunun sembolik ;karak
teııini gösteren misıtik bir eserdir. Buna bağh olarak mutasav
vıflar, «hayal oyunu»nu insan hayatının bir örneği saymışlar
dır. Bu alemde onlara göre eşya ve hadıiseler birer gölgeden 
ibarettir. Varlıklar, Tanrı'mn ıkudreti elinde bir oyuncaktır. 
Eflatun'un Kanunlar adlı eserinde de ifade edilmiş olan bu 
fikre bütün Karagözcüler ıuyduıkları için oyun gazelle başlar. 
Gazelden sonra Hacivat Allah'a hamd eder ve şeytanı lanet
ler, zamanının büyüğünü seci'li bi r dille medheder, arkadaşı 

674 

Karagöz'ü görmek istediğini söyler. K .. . . . 
de makamla arkadaşını çağıı::ır. Kar .

�ragoz un kapısı önün. 
Hacivat ·kaçar, K�rag

.
ö;: -ırt üstü yat:;0� :�ı.�ar; ka�ga ederler. 

halinden ve Hacı vat ın iz'ansızlığınd� ���ç secı !erle kendi 
gelir, muhavere başlar. ş ayet eder. Hacivat 

Muhavere, karşılıklı güldürücü bi k 
medrese 1kül türü i le Osmanlı terbiy 

: 
d
onuşmadır. Hacivat'm 

sine ters
. 

ve güld��cü cevaplar ver=��a�� gelen dil ve i.�a.�.e
nükte, cınas ve hıcıvleri ile beslenen h' adamı Karagoz un 

mu avere b·
r 

Yani dramatik kısım takip eder K·al l 
ı ınce «fasıl» . ıp aşmış bir k' ld b" oyunun sonunda Karagöz Hacivat'a b. t k 
şe 1 e ıten 

«perden in sahibine Karagöz'ün pevd 
1� 0. �t at.ar. Hacivat'da 

haber vermek üzere sahneden çekil�;1 t P . . vıran
. 
eylediğini 

d 
. . . l " , d . aragoz gelır seyı·r . 

!er en surc-ı ısanın an .ötürü özür d"l T h . . ' cı-
k f H 

. ' 
ı er. e dıt yollu lece se er acıvat a neler edeceğini söyl · d . • ge-

. .  ı t · k h · 
eyıp per eyı terkeder Boy ece er esı a şanı angı faslın oynan , h 

· 

1 
acagını aber vermiş o ur. 

Kısaca oynanış şeklim anlattığımız z k" h:ı.r 
ki . k b ·ı· · · ·k k 

• e ı, a.ı.ızası sağlam ve ta ıt a ı ıyetı yuı se tek bir oyuncu dle ik" d ·d · 0 0 K .. ı yar ımcı çal-5ıcımn ı are ettıgı aragoz ·saray muhitı"nd b 1 k . ' en aş ama üze-
re, ramazan gecelerınde, bayramlarda, sünnet d""ğün· 1 · 
b . . k ' "  b " l · · ·· u eııınde ugun u ı gımı:zıe gore 16. yuzy·· ıldan zaman k d . . ımıza a ar ço-
cuklardan .ıhtıyarlara ·kadar seyirci .kütlesi bulmu b' k k, 1 . . . b" ş ve ırço 
swar ar ar yetıştırmış ır halk tiyatrosudur. 

Ç )  Ortaoyunu 

Medda�'ın ?o k  �atkarlı bir şekli veya Karagöz'üıı per· 
d�.de� Y�fe uın:ış nev ı olarak tarif edebileceğimiz Ortaoyunu 
Turkıye �e eskı kol oyunlarının temsili bir karakter alması 
ile ortaya çıktı. 

Başl angıçta taklide, dansa ve söze dayanan oyunlar ara
sında bir unsur olan ve adının menşei henüz aydınlanmamış 
bulunan OrtaoyiUilu, 15 .  yüzyıldan itibaren gelişmeye başlamış 
ve tam dramatik kdrakterini 19. yüzyılın birinci yarısında ka· 
zannı ıştır. 

Kuvvetir,i « taklit»,  « mimik» ve «irtical»den alan; bir !Ja
kıma söz samı tları, (hususiyle cinas) düellosuna dayanan ve 
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M -'-n oyunu» «Zuhuri kolu» adlan ile de 
Kol oyunu» « ey= ' · • ' 

bir şehir halk tiyatrosudur . . Bu tıyatro-
aygın «Ortaoyunu», . • . . vukl y 

"b 1 ·ki kahramanı «Pışekan> Jie «Ka U»dur. Zen-
· nun bellı aş ı ı· _, _ _  O ' d T kl .t "kıinci planda oyuncularw.ı. rtaoyunu ınwı a 
ne ve aı ı ı "d" K"" h Kanl N. • 

k 1 Karagöz' de olduğu gibı ır :  uta ya, · ı · ıgar, 
onu arı 

. . . F ğr f y b 11· 
d B .. ·· · · Ferhad ıle Şınn, oto a çı

.
, azıcı. . .  e ı-

Man ıra, uyucu, ·1 b . 
k l d Bu oyunda «Yeni Dünya» adı ven en asıt başlı , onu ar ır. 

. . .  • . 

· yuvarlak bir masa da ·dukkanı temsıl eder. Arparavana, evı, 
kalıksız iki iskemle dekoru tamamlar. 

• 
' . . . . 

Vaktiyle Ortaoyunu'nu eski Mehterhane mızın b� mu�ki 
· 1  · ı zurna açardı. Oyunun mızıkasını «Zurna, çıfte na re, a etı o an 1 al d 12 k" . 
davul» teşkil ederdi. Önce saz ·köçek hava arı ç ar· ı. ışı 

olan köçekler raksa çıkarla·rdı. Siv�i kül�l ı  ?ir nekre, elinde 

.şakşak», oyuncuları takip ederdı. Vazıfesı raks �ırasında 

tuhaflık etmekti. Bundan sonra 1kol takımının hepsı «Curcu

na»ya ç�karlardı. Nihayet başında dilimli bir •kavuk, sırtında 

kenarları kürk çevrilıniş bir cübbe altında çakşır ve ayakla

rında sarı mest pabuç, akıllı, okumuş, işgüzar, iyiyi kötü

den ayıran, yaşlı, vakarlı bir şahıs olan Pişekar �r�a�a gelip 

yerle bir temenna ettikten sonra « . . .  oJ'U1:un �ıdinı 
_
aldı�, 

usul ve ahenk ıile efendilerime temaşa ettıreyım» derdı, elın

dcki «şakşak» ile zurnacıya çal, :işaretini verir, oyun başlardı. 

Zamanımıza kadar birçok değerli sanatkarlar yetiştirıniş 

olan Ortaoyunu'nda bir bakıma rejisör sayılan Pişekar'm ar

dından Kavuklu gelir. Cahil görünüp ahmak geçirien, telaşlı, 

kurnaz, neş'cli ıbir halk adamı olan Kavuklu ıile Pişekar ara

sında Muhavere'nin ardından «tekerleme» baş lar. Tekerleme, 

olmayacak bir şeyi olmuş gibi göstererek karşısındakini inan

dırmak için uydurulmuş ustalıklı sözlerdir. Tekerlemeden son
ra aslında erkek olan, fakat kadın rolü yapan «Zenne» ortaya 
çıkar. Pişekar'la konuşmaya başlar. Bu, oyuna tam mfına

.
sı�la 

giriş demektir. Sonra taklit, bütün kudreti .ile oyuna hakım 
olur. 

Vak'alarln sabit bir çerçeve içinde geçtiği, Karagöz'deki 
sembolik karakterden uzak bu ·realist halk tiyatrosu, Osmanlı 
İmparatorluğu'ına mensup muhtelif unsurların dillerini, ahlak 
ve adetlerini,  muaşeret usullerini, ev ve cemiyet hayaıtlannı 
mizah ve hicvin menşurundan geçirerek seyirci kütlesine ulaş-

· ııran bir müessesedir. 
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Vaktiyle sarayda, sünnet düğün! · d . . d al k 
erın e, esnaf cem· . 

zintılerm e, peştem uşanma meras · 1 . ıyetı gı:-
b .. ım ennde oyn 0 taoyunu, ugun «OUrcuna»sız ve «köçek» . b 

anan r-

da halkımızın rağbet gösterdiği bir oyun��r. 
azı toplantılar. 

D )  Kukla 

Asya, Avrupa ve Afrika 'kavim ve millet! :. . . 
beri tanıdığı kukla, Türklerin eğlence ha 

e
tl
rnıın çok eskıden 

. d B 
ya annda da gö ..  len hır oyun ur. u oyun hakkında Prof 0 . ,. 

ru-h. · · · " l k  h 
· tto Spıes ın araş tırması ızım ıçın ı e emmiyetli eser say l· k . 

· 

1 ma ıcap eder. 
Türklerin İslamiyeti kabulünden sonr • · b 1 hm 

aya aıt azı biJg· !eri Kaşgar ı Ma u d  veriyor. 1 1 .  viin"ld ·k kJ 
ı-

. d k 
, -J• a . ız çocu annın ins�n

. 
su.

ı;tı� e yap
_'.l

raı oynadrklan bebekler için Kudhurcuk ismını zı re er. Çagataycada Koğurcak, Başkırtçada Kur k mesela, Altay lehçelerinde ve Tobol Türklerı"nd K k � ' · ı e ursa soz-leri ı le yaygın o an Kukla, Çadırhayal Kol Kurçak · · 1 · . de almıştır. 
' • ısım erını 

Bir?_o� Türk boy!�rında kendine mahsus basit tekniği 
içinde gorulen ve 17 .  yuzyıldan beri Türkiye'de şehirlerde kuk
la adı .ile bi l inen oy.un, Anadolu'da köylüler arasında «bebek 
çömce gel in ,  karaçör» gibi isimlerle de yaygındır. 

' 
Türk aşiret hayatından Osmanlı sarayına kadarki cemi

yetimizde az-çok göıiilen kukla , türlü isim, şekil, biçim ve lıac m i  i le çocuktan ihtiyara kadar seyirci kütlesi bulmuş bir 
t iya trodur. 

Karagöz ve Ortaoyunu'nda olduğu gibi günlük hayat hadiseleri ile, edebi eserlerden, hikayelerden : (Cinli Yazıcı, lki 
Garip Kardeş, Gül -ile Fidan, İncili Çavuş, Sahte Esirci, Üvey 
Anne, Anadol u'da Düğün vb. gib i )  konusunu alan >kukla, bir 
hareket ve bir hacim oyunudur. İstanbul'da Osmanlı devrin
de 16. yüzyıl ın sonlarından itibaren görülüp bugüne kadar 
devam edebelen ve büyi.ik şehirlerimizde bilhassa İtalyan 
oyuncularının tesiriyle tek n i k  bakımdan geliştiri len bu tiyat
ro, a) El kuklası (Orta Asya'da Kol kurçak) , b) İpli kukla 

(Orta Asya'da Çadır-hayal ) . c) İskemle kuklası, d) Resim 
kukla olmak üzere dört şekilde oynanmaktadır. 
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İ talyanların Poliçinello'su�u takH� ,�den, b i
.
� .tara�ı ik 

Kavuklu'yu .andıran Jruklayia Js,ta��� da. !�a1:"�goz, İbış ve 
Bebe Ruhi adları verilmiştir. Musı�ı ı l� turku ve şa1:"�kılann 
d katıldığı· Rum, E,rmeni, Yahudı, Çıngene veya Turk sa-a 

tkarların 
'
oynadığı bu oyunun Anadolu',da Şiiler arasında 

�;nanan şeklinin eski Türk Şamanizminin geleneklerine da
yandığı kabul edilmektedir. 
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A )  Köy Ortaoyunlan ( Köy Tiyatrosu) 

ı - a) RJtüel Oyunlar 
Köse . Gelin (eski yılın bitmesi ve yeni yılın başlaması) 

oyunu : 
(Oyun, eski yılın bittiği tarih olan şubatın on yedisinde 

başlar ve üç gün sürer) .  

Oyuncular : 
Güvey : ( Es·ki yılı temsil eder),  ihtiyar ve kamburdur. 

Köse olduğu için sakal takar. Başına yünden çoban başlığı 
giyer. Ayaklarında çarık vardır. Uzun konçlu yün çorapları 
dizlerine kadar pkar. Elinde baston bulunur. 

Güvey : (Yeni y ı l ı  temsil eder) genç, gürbüz ve sıhhatli
tl i r. Başında kasket, sırtıında alacalı ipekten yakasız mintan 
ve ayaklarında çizme vardır. Na:kışlı ıuzun çoraplarının konç
larını  ·çizmelerinin üstünden devirip katlar. Düz renkte pan
tolon giymiştir. 

Gelin : Gelin elbisesi giymiş erkektir. Yüzü makyaj l ıdı r. 
Ananeye göre oyunda konuşmaz. 

Diğer oyuncular : Haberci , hediyeleri toplayan ve 2-3 yar
dımcı. 

Oyun : 

Oyunu idare eden Öncü, Köse ile Gel i n i neş'e içinde ev
lendirmiştir. Oyun yerinde çalgıcılar çalmaya başlayınca Kö
se oturduğu köşeden ka1kıp ortaya ·kadar gelir. Karşı taraf-
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tan cilveli hareketleri ile gelin görün.. İki . 
şılaşırlar. Bu karşılaşmadan me:ınnu:�lma s.ı�rta �erde lcar
tıır. Birlikte oynamaya başlarlar. Oyun ko�u gelin somur
:; iz  cer?an e�er. 

_
Gelin, oyun sırasınd� ·est şınaks�t�, ses

güvcyi adeta ıpnotıze eder. Çok yaşlı K.. 
J d .. . �c mırnık!erlc 

! in,  Köse'yi dürtmek suretiyle ayıltm�sc uiup bayılır. Ge
olamaz. Bunun üzerine yardımcılar iht�

a ça ışı
k
r, muvaffak 

1 ıyan ya a-paça d" dışarı çıkanr ar. e ıp 

Biraz sonra öncü ile yeni güvey ortaya eli 1 .. . 

halka hitap eder : g r er. Uncü, 

- M-kadaşlar, moruk öldü, köyun· ·· e . . 1 kız . 
l d. · d 

n guze ını yem yıl ile ev en ırıyoruz, eyip gelinle yeni -d" " d  1 . .  
b · · ·ı · d ama ın ev endığı ha erını ı an e er. 

Çalgıcılar, neş'eli hava çalmaya başlarlar Gel· ·ı ·· • . . · ın ı e guvey h�lay �k�rle�
: 
?Y_:m�: ev s�h�plen de katılabilirler. Ananeye gore gelının yuzunu gormek ıçın hed.iye vermek lazımd o 

b. " h' b" . d 
ır. VU'I biter ıtmez ev sa ı ının ver iği hediyelerle gelinin yüzü ·açı· lır. 

(!Doğubayazıt Oyunu) 

b )  Mücerred Fikirlere Bağlı Oyunlar 

ARAP OYUNLARI 

Beylerin Kini oyunu : 

Oyuncular : 
Arapoğlu : Yüzü ve vücudu is veya boya ile karalanmış 

bir adam kısa beyaz don giyer, başına keçi derisinden sivri 
külah geçirir, bıyık ve sakal takar. 

Kürsembeoğlu : Göğsüne ve sırtına birer ince yastık yer
leştirilmiş, sakallı bir adamdır. Başında beyaz sarık vardır. 
Elinde patates dıinelerinden yapılmış bir tesbih bulunur. Yü
zii : c·1 a  beyazlatılrnıştır. 

Kızlar : İpekli entari giyinmiş, bellerinde gümüş kemer· 
!er, yüzleri yaşmaklı iki erkek. (Kürsembeoğlu'na aittirler). 
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Muhtar : zamanımızın modern kıyafetinde, 40_ yaşlann. 
. .  · · · · bir adam Bekçiler, çalgıcılar ve bır at .  da, gun gormuş · 

Oyun :  
( Düğünde misafirler odaya yerleştikte� s�nra . .  �apoğlu, 

1. d alaska belinde gazl anıp ateşlenmış bır supurge ile e ın e p , 
v 1 

i l  d . . .
. ı d· · · · t ı  diyerek gelir. Palaskasını saga so a s a  ar, mey. " uuy . uu . »  

. . 
danı açar. Etrafta gürültü kesıl ır . )  

Arapoğlu meydanda gezin m eye başlar. E trafındakilere 
selam verir. Cevap alamaz. Hiddetlenir. S�nur;ıd a  muhtarı bu
l ur. Çamlıbel 'den geldiğini ve Kürsembeoglu ıle }y�saplaşmak 
niyetinde olduğunu söyler. 

Muhtar Arab'ın kabalığına kızar. Arapoğlu i·ki ık ızı oJri·ı· 
" u nu,  müsaade ederse onları oynatacağım bildirir. MU:nıar ;evinir. Çalgıcılar çalar. Bekçiler at üstünde kızları getirirler. 
Kızlar oynamağa başlar. Dışarıdan nara ata ata Kürsembeoğ
lu aelir. Ansızın yakaladığı Arapoğlıuna i k i  el ateş ederek 
öldUrür

. 
Hal i·ne bakmadan kız kaçıranın hali budur, der. Kız

larla oynar. Oyun bitince .kızları alıp gider. 
( Hırka köyü, Erk ilet, Kayseri ) 

c) Hayvan Kültüne Bağlı Oyunlar 

Saya gezme (uğur ve bereketin temsi l i )  oyunu : 
( Saya, Körkü, Tortu ve « Kuzunun tüyü bitt i»  gibi adlarla 

anılan bu oyun, şubat ortalannda ·koyun, keçi çobanları ta
rafından temsil edi l ir . Koyun ve keçilerin doğumları ile ilgili 
bu gelenek oyunu, aynı zamanda baharın gelişin i müjdeler.) 

Oyuncular : 

Saya Kocası : Yaşl ı , uzun beyaz sakallı, başında sarığı sırtında kamburu , elinde bastonu, uzun pal tolu bir  adamdır. Kollarına ikişer dane küçük çan takılmıştır. Tanınmayaca'k 
bir şekle giren Saya Kocası çevik bir kişid ir. 

Gelin : Saya'mn sevgilisidir. Kadın ·kılığına girmiş erkektir. Başında Beşibi·rl ikler ve işlemeli beyaz örtü vardır. 
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Yardımcılar : Bunlar, aynı zamanda taşırlar. verilecek hediyeleri 
Oyun :  
Döle ( Keçilerin yavrulaması) 50 .. Iılar, kara kışın sonu geli nce Sa 

, gun kala hazırlanır. y ••Ş· ya ya 47 .. Herkes,  bu yı l  "'Saya'nın Kocası k' 1 
gun kaldı derler. • ım o acak d' merakla sorar. Şubatın 1 7 'sinde . ! '  

• ıye birbirine 
lar. Gece, davul-zurnanın Saya'ya 

gız ıce sayacılar hazırlanır-uygun çaldı" b' 0yunoulo:r ortaya çıkarlar. Çocuklar 1 gı ır makamla 
Saya'yı tak i p  ederler. Sayacılar sıra 'i l 

gen� e� ve meraklılar 
evin önünde türlü oyımlar oynarlar 

�ev en dolaşırlar, her 
gelin konuşmaz. Konuştııklan takd·ı· d 

n
k 

sı:
l
as�nda Saya ile r e · eçı erı ·r d cağına dair b i r  ·İnanç vardır. Bu duru 

!" . n ° u oğa. 
ğunu da maskelemiş olur. m, ge ının erkek oldu-

Dolaşm a  sırasında Saya sağa sola vu k I . . · k raca o ursa hıçbır kırnse ses çı armaz. Çooı.tklar Saya'nın şeklinden .. kaçışırlar. urkerek 

Sonun d a  her ev sahibi, Sayacılara bul ğ 'b' · ki 1 b' k h 
gur, ya • yumurta gı 

_
ı yı�ec

k
e er e ırta ım ediyeler verir. Oyuncular verilen-lerın bır  · ısrnını yerler, bir kısmını da fakı'rler d " 1 e agıtır ar. 

Ohç-Erzincan ve çevresi oyunu) 

ç) Bitki Kültüne Bağlı Oyunlar 

Cemalcik (mahsulün elde edilmesi ) oyunu : 

. Ağustos ayında har�11anlar döğüldüğü sırada geceleyin dehkanhlar toplanırlar. içlerinden biri kız kılığına girer. Teke adını alan diğer bir genç, bulabildiği iri çanları beline bağlar. İriyarı bir adam olan Teke, yanında kız olduğu halde kol kola
_ 

bütün evleri dolaşırlar. A1.1kalarında diğer gençler de vardır. i l k  uğradvkları evin önünde şöyle bir tekerleme söy· !erler : 

Cemalci geldi duydunuz mu 
Selam verdik aldınız mı 
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Sonra : 

Ya verin hakkımızı 

Ya kıranz kapınızı 

Vennezsenlz hakkımızı 

Kınyonız kapınızı 

Oyuncuları ev sahipleri memnun ederlerse ikinci bir te
kerlemeyi mani ma·kamıyla terennüm ederler : 

Tarlada pulluğun işlesin 
Yaylada koyunun kışlasın 
Allah sana evlıit (gelin veya güvey) bapşlasın 

Toplamın hediyelerle oyuncular saz satın alırlar. Artan para 
i le ·kış aylarında helva yapıp yerler. 

( Bozlar  köyü, Binekçi , Biga, Çanakkale) 

Varyant ve karşılaştırma : 

Kaygılı  köyü ( Şefaatl ı ,  Yozga t )  oy unu « Cemal Oyunu » 
adı ile anılmaktadır. İ ki oyuncu da kılık-kıyafet değiştirip 
makyaj yapmış erkeklerdir. Oyu n  köyde değil , harman yerinde 
geçer, Harmana gelen oyuncular : 

Elvedıi harman - Elvedıi hannan başı 
Seneye bu zaman - Geliriz berekete karşı 

türküsü ile elveda oyununu oynarlar. Harman sahibi onlara, 
memnuniyetle bir şinik buğday verir. Allah Allah sesleri ile 
oyuncular diğer harmanları da dolaşırlar. Topladııkları buğ
dayları satıp bi rbirlerine ziyafet çekerler. 
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2 - Llldini (Profane) Mahlyett 1_, e&l (}yuııJar 
a)  Günlük h ayattan alınan oyunlar 
Tarla sının oyunu : 
Oyuncular : 

Delil (Oyunu hazırlayan) , sınır ta 1 . .  ci tarla sahibi, ikinci tarla sahibi uh
ş an (ıkı adanı) birin. k ki 

• m tar bekçi �.A1 rakol omutanı, i : jandarma, bir yolcu. ' • '-' ar, ka-

Oyun : 

Delil, düğün evinde, önceden il . . . 
. 

e erını dlzleri · ı bağl ayıp yusyuvarlak ettiği ikJ. adamı ( 
nın a tından 

rinin bulunduğu odaya ·kucağında getirir 
s1:

ıa
taşı) misiifirle

sında yan yana oturtur. Bunlar iki ka d
. 

. 
n odanın orta-

) d D l · ı  
r eşuı ·tarlasını a sınır taş arı ır. e ı , kenara çekilip t d k 

yıran 
kapısından büyü k  kardeş girer Sınır

o 
t
ur u tan sonra oda 

İ 
· aşına doğru . . ·· Sınırı beğenmez. te kaka kardeşinin taraf .. .. yuıur. 

· · ·· ki' h lk . . 1 ına suıük]er Bu gotur7e ş� 
.. 

�. 
k 
� � gu mesine sebep olur. Halinden �em n

d
un

.k
� a� 

k
uyu

d 
ar 

l
�ş ·hal·kın arasına karışıp bekler. O sıra: a ı ıncı · a r  eş ge ır. O da sınırı kend' ı 1ı· . çalıştığı sırada tarlaya gelen kardeşi ile �·· 

c
. k

ıne çevı
b
rmeye 

ı · 1 il d ] una aşaya aşla·-lar. şı 1a e emez er. Küçük kardeş çare b lm · · ' 
_ • • u ası ıçın muJı. taı a başvurur. Muhtar, azalar ve bekçi gelirler, iki tarafı uzlaştınrlar \'e sonra birlikte köye dönerler. 

Büyük kardeş uzlaşmadan memnun olmaz Tekr ı ·  k d. 1 h. . . . ar ge ır, sının ' en ı e ıne çevırır. Kardeşi bunu duyar. Hiddetlenir. Tarlaya geli r, kardeşi ile kavga eder, Ağabeyisini yaralar, kaçar. 

Büyük kardeş yaralanma sebebiyle bayılır. Bir yolcu kara·kola durumu b i ldirir. Bir jandarma gelir, sun'i teneffüs yaptırarak büyük kardeşi ölümden kurtarır. Küçük kardeşi diğer jandarma yakalayıp ·karakola getirir. Şaşkın ve perişan halde bulunan büyük kardeş : Ben ne oldum, bana ne oldu? diye ağlamay a  başlar, karakol komutanına kardeşini affetmesin i rica .eder. Komutan , af ·karan verir. Oyun biter. 
(Sungurlu'nun Demirşeyh ,köyü oyunu, Çorum) 
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Soğancı Oyunu : 

Oyuncular : 

1 - Soğancı Bektaş Ağa ( topaldır) ,  2 -::-
.
�uh tar, 3 -

Karakol Kumandanı ( iki  jandarma), 4 - Koyluler. 

Bekta Ağa eşeğine koştuğu araba ile 
.. 

köyün ·kenannda 
görünür. �oldan gelip geçenleri görünce yuksek sesle şunla
rı söyler. 

Bektaş Ağa _ Haydin ha, haydin ha! Ucuzcu gı:_l.di, uct•.z .. 
idi' D taşa· akşamdan kalmış aşa verecegım. Hay-ou ge . arıya, , 

din ha! Soğancı gidiyor! 

( Eşeğine vura vura soğan yüklü araba ile cami önüne 
gelir. Köylüler etrafma toplanırlar ) .  

Bektaş Ağa - ( Bağıra bağıra) Soğancı geldi, sudan ucuz 
soğan; havadan ucuz soğan; yelden ucuz soğan. 

Ucuzcu geldi. Darıya, taşa; a·kşamdan kalmış aşa vere-
ceğim. Haydin ha! Soğancı gidiyor. 

(Bu sırada karşı yoldan muhtar gelir. Herkes susar).  
Muhtar - ( Soğancıya) Soğancı hoş geldin. 
Bektaş Ağa - Hoş bulduk ağam . 

Muhtar - Kaça satıyorsun? 

Bektaş Ağa - Bir gödük (ölçeğin dörtt.e biri) a rpaya 
bir okka ( kara okka : 400 dirhem) ;  bir gödük buğdaya 2 ok
ka; bir kaymeye ( Kağıt bir lira) 4 okka. 

Muhtar - İyi, hoş; amma ve lakin köyümüz sıkıntıdadır. 
Bize harman sonu veresiye ver. 

Bektaş Ağa - Ağam bizim çoluk çocuk harmana kadar . . . m i yiyecek. 

Muhtar - Ben çoluk çocuk bi lmem , vereceksen ver. Vermezsen sür git, ·köyden . 

Bektaş Ağa - Senin güzel hatınn var. Peki olsun. Geldik bir kere. 
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( Köylüler a rabanın etrafına to 1 1 k v P anır ar Muhta t.h .. kalem çı' arır; sogancı tartar, 0 Yazar B" . .  · r, ""'l!:•t ' 1 S v • utun soğanı k" lül' resiye a. ff  ar . ogancı yavaş yavaş a b . oy er ve ra ası ıle köyden uzak-laşır ) . 
· 

( Harm:ın .s�?�: sıtmaya yakalanmış olan Bekt .. ve gelir. Camı onunde muhtarla karşılaşır).  
aş Ağa ko-

Bektaş Ağa - (Muhtar:a) Selamünai k" ey um. Muhtar - Aleyk ümselam . 

Bektaş Ağa - Ağa ben geldim. •Soğamn h kk . b v d 1 a ını ısterim Ağa, arpayı, ug ayı, para arı topladm mı? · 

Muhtar - Ulan ne arpası, ne buğdayı, ne parası? 
Bektaş Ağa - Muhtar Ağa, bak· sıtma anam ğl nimle dalga mı geçiyon ?  ı a a:ttı. Be. 

Muhtar - Ben dalga malga bilmem· arp b ğd d h kk 1 • a, u ay a Soğanın ne a ı o urmuş , haydi git buradan. · 

Bektaş Ağa - Muhtar, ben hakkımı ararım. Unut .. .. .. 1 ma, yır ııcı kuşun omru az o ur. 

Muhtar - Nereye gidersen gh. 
( Bektaş Ağa muhtarın paralarla arpa ve buğdayı verme· ycceğini anlayınca kara kola gider. Karakol önünde jki jan .. darına vardır) . 

Bekt aş Ağa - (Jandarmalara) Selamünaleyküm. 
Jandarmalar - Aleykümselam. 

Bektaş Ağa - Arkadaşlar bir derdim var. 
Birinci jandarma - Anlat! 
Bektaş Ağa - Yazdan köye soğan sattım. Ben tarttım, muhtar yazdı. Veresiye, harman sonu. İşte geldim. Muhtara soğan hakkı ne oldu dedim.  Bana «Ulan ne arpası, ne buğdayı, ne :parası?» dedi.  Beni köyden kovdu. 
(Jandarmalar ayağa kalkarlar) 
İkinci jandarma - ( Bektaş Ağa'ya) Gel muhtara gidelim. 
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( Üçü birlikte köylülerle konuşan muhtarın yanına gi

derler). 

Birinci jandarma - (Muhtara) Muhtar, uzun etme, bu 

hasta soğancının parasını ver. 

İkinci jandarma - ( Bektaş Ağa'ya) Kim soğan aldı? Ad

larını söyle bakayım. 

( Bektaş Ağa, titrek elini koynuna sokup yırtık bir defter 

çıkarır, jandarmaya uzatır). 

İkinci jandarma - (Okur) Ali'ye beş gödük arpaya; Ha

san'a ı o  gödük buğdaya; Receb'e 5 gödük arpaya; Mehmed'e 

5 kayrneye 20 okka; Muhtara 15 gödük arpaya . . .  

(Jandarma, soğan alanları bir bir okuduktan sonra ayak

ta duran muhtara yaklaşır. Dudaklarını ayrı ayrı ikişer par. 

mağı .ile tutup açar). 

İkinci jandarma - Ulan rezil herif! Borcun ne kadar, 

söyle bakayım. 

(<Dudakları jandarmanın elinde olan muhtar «pep, pep» 

diye tuhaf sesleı· çıkarır. Orada olanlar ·katıla ·katıla gülerler) .  

Muhtar - ( Jandarmaya) Amanın aman ! Verdim gitti. 

Amanın aman! Verdim gitti ! 

(Birinci jandarma aynı hareketi Mehmcd'e ( köylü) ya
par. O da «pep, pep» diye sesler çıkarır. Orada olanlar gü

lerler). 

Muhtar - ( Köylülere) Davranın arkadaşlar buğday, ar
pa, para şimdi gelsin! 

( Köylüler acele evlerine koşarlar. Torba torba arpa ve 
buğday getirirler. Bektaş Ağa'nın boş çuvallarına dökerler. 
Bektaş Ağa hakkını alır. Memnundur ) .  

Bek taş Ağa - (Jandarmalara) Dağda, bayırda hükuinet 
var. Allah sizden razı olsun. 

(Seyirciler gülerler. Bektaş Ağa yavaş yavaş köyd en uzak
laşır) .  

(Kuşsaray köyü oyunu, Çorum ' 
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Tµccar Oyunu : 
Oyuncular ve malzeme : 
Tüccar, Katip, köyün zengin] . . 

çavuş, Topaloğlu, Köylüler. 
erı . Ahmet Ağa, Süleyman 

Katibin kalemi : Toplu iğn k" 
ayaklan sanlı bağlanmış bir a

�
.
ağu, katibin sırtına elleri, 

( Kağıt, oyunu bilmeyen seyı· . 1  rcı erden seçilir). 
(Oyun başı olan tüccar me d .· 

kalem, sırtınd2, kağıt katip haz�dı
ana t�ar .. Yamıtda elinde 

yün zenginleri de vardır).  
r. eyırcıler arasında kö-

I 
Oyun :  
Tüccar - ( Yüksek sesle seyirc'l ) 

bakın! İstanbul'a ticaret için �idiyo�re 
. Ar�daşlar! Bana 

sa gelsin yazılsın. 
· Sıparış verecek var-

( Üç ayn yerden yavaş yavaş Ahmet A a .. 
vuş ve Topaloğlu kalkıp r· . . ğ ' Suleyman Ça-uccarın yanına yaklaşırlar).  

Ahmet Ağa - (Tüccara) Ulen yarenlik . 
babamızdan at isterdik, kuzu, ·koç isterdik 

( �hb�p, d�st ) hız 
vir değil. Bizim oğlanla gelin radyo i t .

' Ş
d
ımdı devır o de

d 
.. · s eyıp ururlar Radyo a

k
_.�o

d
z 

d
�ar, y�z v

l
�r

k
, haber var. Düşündüm, sonr� onlar� pe ı e ıı:1· aren ı • sana ı.ahmet,  bize oğlanın dedi " '  A marka çelı.k a ltı lambalı bir radyo alıver. 

gı ga 

Tüccar - ( Ahmet Ağa'ya) Zahmet mi olurm ' S alasından altı lambalı bir radvo alırım ( K'·t'b· d� - ana 

k • · h u • • 
• • a ı ıne oner) yaz ·at ıp ,  A met Aga ya çelık altı lambalı bir radyo. 

( K�tip elindeki iğneyi sırtındaki adamın 'kaba e;ine ba
tırır. Adam acısından iki karış yukarıya sıçrar. Bu h.li a" · ·ı "l 

a .,oren 
seyırcı er gu meye ve ellerini çırpmaya başlarlar) . 

Kağıt - (Bağınr) Of anam! Of anam of! Yandım of! 

Tüccar - ( Gülmeksizin, hiçbir şey olmamış gibi Süley
man Çavuş'a döner) .  Çavuş, kahvede! hana bir elbiselik ku-

689 



·naş getir, Amasya'da diktir�im demiştin. Sözün söz mü? 
Söyle bakayım. katip yazıversın. 

Süleyman Çavuş - Yarenli'k, sözüm söz. Koyu renkte 
bir elbiselik jsterim. 

Tüccar - (ıKatibine) Yaz katip, Süleyman Çavuş'a bir 
elbiselik. 

( Katip elindeki iğneyi sırtında•ki adamın önce kaba etine, 
sonra aı,kasına batırır. Adam feryat ederken seyirciler katıla 
katıla gülerler) . 

Tüccar - ( Ciddi hiçbir şey olmamış gibi Topaloğlu'na 
döner) . Hemşehrim, senin dileğin ne? 

Topaloğlu - Bizim ·köroğlu dikiş  ma·kinası istiyor. Ba
şımın etini yedi. Aman unutma! Singer bir el makinası al. 

Tüccar - Yaz katip, Topaloğlu'na Singer dikiş rnakinası. 

( Katip elindeki iğneyi evvelce yaptığı gibi adamın sırtına 
batırır. Seyi rciler gülerler ) .  

Tüccar - ( Seyircilere dönerek şöyle der ) .  E h !  Gayri gi
diyoruz. Hoşça kalın. 

( Katibi ile birlikte İstanbul'a gitmek için meydanı terke. 
derler).  

il 
( Köylülere bir oyun oynamayı tasarlayan tüccar biraz wnra meydana yalnız olarak döner. E trafına sey.ircilerden 2-3 kiş·i toplanır. Biraz sonra da sipariş verenler tek tek ııe· lirler) . -

Birinci Köylü - Hoş geldin t üccar! 

Tüccar - Hoş bulduk ağa. 

İkinci Köylü - Ne var ne yok İstanbul'da. Havalar nasıl 
Tüccar - İnsanına göre. Hem yaz, hem kış. 
Üçüncü Köylü - Bu nasıl söz? Dalga denizde olur Geç babam geç! 

- · 
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Topaloğlu - Bizim mak·  ıne geldi mi? 
Ahmet Ağa - Yarenlik rad ' yo nerede' 
Süleyman Çavuş - Tüccar b . 

· 

.. . . 
' enım elbiseliği ver. Tuccar - ( Hepsıne bırden ) A, 1 nın başına çok şey gelir. 

ga ar, beni dinleyin_ lıısa-

( Köylüler bir ağızdan ) Senin basına ne · geldi? 
Tüccar - Sormayın başıma aelenl . 

" erı . 

A hmet Ağ:ı - Ee! Anlat baka! . . 
-

ım, ne ımış başına gelen Topaloglu - Dalga mı geçiyorsun? 
- · 

Tüccar - Hemşehriler! İs�anb l'd · d d '·k 
u an malı ald V · nı Sam sun c ı , vapura bindi•k z 1 

ım. er elı-
k 

· ongu dak açık! da fırt ına ·optu. Gemi battı. Canımı z k 
arın bir 

tip boğuldu.  Mallar gemide kaldı! 
or urtardım. Zavallı ka-

Süleyman Çavuş - Tüccar bı'zı' k d ' • an ırmava k lknı ma yutmayız. , a a, doJ. 

Biı-inci Köylü - Vapur batsaydı k" dan du�·ard ık . 
·oy odasındaki radyo. 

İkinci Köylü - Geç babam geç! 
Tüccar - Vallahi billahi doğru! 
Üçüncü Köyli.i - Sus yemin çarpar. 
( Köylüler vapurun batmadığına karar verirler H . b' . d k d · ı  . .  d 1 d 

. epsı ıı -en en ı erını o an ırmaya çalışan tüccarı aka a di 
t 1 B. k " ı· · .. ·· b 

y p ça e p yere ya ı rır  ar. ır oy u ustüne ir kova su döker, Tüccar ıslanır. Halk güler ) .  

( Uygı.ır kö)ii oyunu, Anıasva) 
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b) MasaJlara bağlı oyunlar 

Keloğlan oywıu 

(Oyun, kadınlar arasında düğünlerde oynanır.) 

Oyuncular : 

Muhtar : (Erkek ·elbi�esi giymiş bir 
�
ka�), Keloğlan :  

(Erkek elbisesi giymiş bir kadın) ,  'Keloğlan ın anası, kız, 
sığırlar : ( Çocuklar ve genç kızlar) .  

Oyun :  

Keloğlan'ın anası oğl'lllla köyün sığırlarını gütmesini söy. 
!er. Cebinden çıkardığı aynasına bakmakta olan Kel<>iJan bu 
işi kabul edeceğini söyler. 

Ertesi günü sığırları alıp kıra · gider . . Sığırları otlatırken 
yalnız gezen bir kız bulur, alır, muhtara getirir, köye dönünce 
kendisine vermesini tembih eder: Anasına da kizı göZetlemesi· 
ni söyler. 

Akşam olur, Keloğlan ·köye döner. Muhtarla :ın:ısından 
kızı ister. Muhtarla anası gözet lemeyi unuttuklarıriı söyle
yince kızar, anasını ·döver. Biraz sonra muhtarı dövmeye ka· 
rar verir. Muhtarı bulur, kızı bulmazsa döveceğini hatırlatır. 
Keloğlan'dan korkan muhtar evinden çıhn kızı aramaya baş
lar. Sonunda bulduğu ·kızı getirip Keloğlan'a teslim eder. 

Keloğlan kızla evlenir. Elinde sopası vardır. Önündeki sığır· 
lan kovalaya kovalaya odadan çıkar. 

(Çukurkuyu oyunu,. Bor, Niğde) 
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c) Destanlara veya S32: •filrier1n1n h oyunlar ayattaruıa baAb 

Gökçebe oyunu 

ovuncular : 

ı - Gündeşlioğlu : At üstünd . . b . K • e goçe e reısi ., K vaş, 3 - oyun, sıgır ve deve sürüsü 4 .. • - - ara. 
maiyeti, S - Kuyruksuz bir eşek. 

' - Göçebe reisinin 

Oyun :  
Gündeşlioğlu at üstünde elm' de a · • sası sert if d ı ı vaşa harmanlarının kalkıp 'kalkmadı" a e er c kara. 

koyun, sığır ve deve sürüsü gelmeye 
:

ş
� sorar. Arkasından 
ar. 

Gururlu bir adam olan Gündeşliog"l  k d' . . . 1. 1 
u en ısı gıbı bey· sırtının yere ge ıp ge meyeceğini  sorar M . . b' 

ın 
d B 

· · aıyetı ır dalkavuk grubu ur. eye sırtının yere gelmeyeceğini tür!" . i fade ederler. u şekıllerle 

Gündeşlioğlu sürüsü peşine çıkıp gider. 
Biraz sonra k ılık kıyafeti bozuk, kunııks b' k .. . .  d G.. d ı · "I  k · 

· uz ır e5e u�· ıun e un eş ıog u �e ��- m�ydana gelir. Sağda, solda dilen. ıncyc başlar ve şu ti.irkuyu sciyler : 

Sürü sürü sürülerim vandı 
Sürümün vardığı çaylar kurudu 
Katerde mayalanm yöriirdü 
Şimdi at gölüğüm eşşek oluktur 

Sürü sürü sürülere katardım 
Top top eder yozJanmı satardım 
Otuz altı direk çadır tutardım 
Şbndi köJgeJiğim kaşak oluktur 

Erbişim halıyı yaslanmaz iken 
Kuş tüyü döşeğe döşenmez iken 
Tarabulus kuşağı kuşanmaz iken 
Kıl ip beJJeıiıne kuşak oJuktur 
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Tepe tepe hannanlarım savrulur 

Namlı namlı buğdaylarım devrilir 

Adım Gündeşlioğlu deyi çağrılır 

Şimdi topladığım başak oluktur 

E elce Gündeşlioğlu'nun malı ile geçinen dal kavuklar 

zengin
vv

olmuşlardır. Direnmekte olan eski beylerin i  tahkir 

ederek kovarlar. 

Gündeşlio<Ylu bu harekete tahammül edemez. A l lah'a, ken

disini bu hay;tan kurtarmasını n iyaz eder. « Bu küçük eşek 

kurban» diye oyun yerini terkeder. 

(Varyanlı köyü oyunu, Maraş ) 

ç) Tarihi olaylara bağlı oyunlar 

İstiklal Savaşı oyunu 

« İki taraf var : Mavi apoletli düşman askerleri, kırmızı 
apoletli bizimkiler. Bunlar savaş yerinde buluşuyoriar. Savaş 
yeri de bell i  : İnönü». 

Önce mavi l i ler, bozuk b ir yürüyüşle şu şarkıyı söyleyerek 
i lerl iy'1rlar : 

İnönü'de aldandık 
Türkleri uyur sandık 
Kostantin'in uğnına 
Bu sefer yine yandık 

Cephede Türk olmasa 
Boynumdan kan akmasa 
Atfna'yı boylarız 
Toplu gfnıur olmasa 

Bu sırada İnönü cephesine ve ateş mevziine gelmiş  bu
lunurlar. Savaş başlar. Beriden k ı rmızı bir  apolet görünür gö
rünmez mavil i lerin hepsi b i r  bir silahlannı atarak teslim ol
maya dururlar. Tek b i r  nefer bunların silahlarını alarak on

ları k arargaha götürür. Kumandanın karşısına çıkarlar. Ku· 
mandan Mehmetçiğe sorar : 

694 

- Bunlar ne? Mehmetçik de : 
İnsanlann dÜŞnıanı 
Kurbanlann şişmanı 
Yunanlılann PiŞJtıanı 

dive cevap verir. 

Kumandan : Götür bunlan . . 1 . ınsan ara t 1. öğrensinler. es ım et, insanlık 

Mehmetçik bunlan alır götürür. 

( Eskişehir köyleri oy.unu, Kutsi Tecer K'" ı · · ' oy u Temsilleri) 

d) Hayvanlan Taklid Edici Oyunlar 

Kartal oyunu 

Oyuncular : 

İhtiyar, iht iyann karısı ,  koyun, kartallar ve t i lk i .  
( Oyuncular, a l dıkları rollere <>öre . . . 1 . . 

, b "  
"' gıyınır er. Tılkınin ku· rugu ayrıca yan ıc ı ı r  madde ile ıslatılır. )  

Y· 

Oyun : 

İh t iyarla karısının kovunu ölür Çes· tı ·  . .
k . 

· · I ·I ·  , . · · -ı · -· . - . , ı  ı mımı '  Jest ve ses c ı  e tı..:essuı ı::ı ını  anlatma va çalışırlar Kad · ·ı k . . - · ın, o en oyunu 
meydanın  ortasına gctırır, yere atar Vakit d" K 1 k 

· gece ır. oyunun 
başı ucunc a an koca bir ateş ya'karlar. Kartall . k k 1 . . . . . .  1 ar uza tan oyun cşm ı gorur e:-, yavaş, fakat sert hareketlerle koyuna 
yaklaşırlar. Sonra hır daire çevirerek türlu·· m·m·k · · ı ı ve Jest-lerle sıçraya sıçraya dönerler. 

Til k i  bir pa rça et kapabilmek için birçok tecrübelere gi
rişir. Gider, gel ir ; yatar, ·kalkar. 

Kartal l a rın koy.una vurduklarını gören karı•koca ağla
maya ve onlara doğru i lerlemeye başlarlar. Kartallarla müca
deleye girişirler. Fırsattan istifade eden tilki, bir parça et 
kapmak için ·koyuna saldırır. Tilkinin bu açıkgözlüğünü gö
ren karta l lar mücadeleyi onun üzerine yöneltirler. Tilkinin 
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· · 1 Kartallardan 1mrtulmak için bir sağa, bir 
etraf'lnı çevırır er. , 1 1 . k . telaşlı tiJ]cjnin kuyrugunu ateş er er. Tıl-
sola kaçma ısteyen 

ki neye döndüğünü bilmez! 

· · 1 tilkinin etrafında halay çekerler. Eğlence ne·şe 
Seyırcı er 

içinde sona erer. 

( Bebek köyü oyunu, Adıyaman) 

c) Sallllt  veya lıil oyunlan 

Yaş oyunu 

Çalgılar çalmaya başlayınca meydana gelen oyuncu, ço

c-uğun büyüme hareketleri ile yaptığı tul
.
1afüklan ve gü��nç 

hallerini temsil eder. Bundan sonra gençlık çağının temsılıne 
başlar. Sert ve hareketli bir kuvvet gösterisi yapar. Zaman 
zaman delicesine oyJıar. Ü}unun sonunda, hareketlerinde, 
jestlerinde bir yumuşama görülür ve hissedilir. 

Üçüncü kısımda kenarda duran bir baston ile gözlüğü 
alıp kullanır. Son derece yumuşa'k ve yavaş oynamaya çalışır. 
Nihayet oyunu bırakıp bir taş üstünde düşünmeye başlar. 
Yüzü sararır. Kendinden geçip ölür. 

( Susuz köyü oyunu, Tuzluca, Kars) 

f) Bebek ( Kukla ) Oyunlan 

Karaçör oyunu 

Adamın biri yüzüne örtü geçirerek arka üstü yere yatar. 
İki  eline birer kukla bağlar. Dizlııe de büyücek « Çömçe Ge
l i n »  (büyük bebek ) yerleştirir. Kuklaların biri erkek, diğeri 
kn kıyafetindedir. Oyuncu bunları oynatmaya başlar. Oyna
yan bebekler birbirlerine sanldıkları sırada Çömçe Gelin bu 
sevişmeye mani olur. Aralarına girer . . İki küçük bebek yerle
rinde pusarlar. Çömçe Gelin kaçınca yeniden oynamaya baş· 
!arlar. 

( İl beyl i ve diğer Türkmen oymakları oyunu) 
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EK ı )  Azeri Oyunu : 

Ekende \'oh, Biçcnılc Yolı \' ·· ' eye.ııcle Ortağ t;ardaş 
Bayram gün lerinde, husile Hıdır Nı b. " ' 

b ·' 1 . . 1 . e ı, .uıı r çe r<"ı b no l'nız ayraınınua -:eçıri en şenlik]· 'r . . "" t  c ,.c 
" zamanı ı fa d·ı ·  . 

zan<lalar çalı r, hanende ohuvor ve . <l· I 
c ı ır. Sa-

• 
• . 

- ;.ı am a r oyn a  la M l i se kum ı k ,  mezclı tcnıa�a l<iz ınıdır  Bun] <l- .Y�r r. ec-
- k d 

. ar "n bırı de v • ıııezrnun lusu « E  · en c voh, bicende "oh y., .  d 
e en 

• J • C}cn e orı.ag " ·d· 
adlı lıalg ·tamaşasıdır. .,,aı a�,, 

Orun da i k i  garda:;;, bir mülkedar v ·• · k· " k " · . .  · . . . "' 1 ı o uz ı:;; tır:ık t!<l' 
Sazandalar komekçı rolbrd adır . 

· ır .  

1 
Tamaş;tva başlamazdan ewel ıııedisi idar · k . . . . . . ' . .  b '. . ( b· - . . . . e c ı ıne .  uçun 

im . . n�.leı �) _roy ��ı ) sc�ıl ı_r. 
. . 
B�y mecl i 'dc a,:ı�·iş  yarad ı r  

vı: ozune bır neçc konıckcı ıı.oturnr L' o" rıı ·· kç 'ıl· · r b " · . . . . . • , 
• . . � . · "· ' v t:}ın cmn ılc boyuk hır mcydaııç.:ı duzdd.ırler. \kydanp) a bir cüt gu-

yurlar:_Bez�mekde ı�eh
.
art:tı olan hü�usi adanı ik i  ııd eri gcyin

dırır, uzlerıne _un surtur ve gannbnnııı üstünden. pal tarları
nın al tından b ı r  gahın y�ı, t ıg  f!Oyub iistdm örkeıı ile bağlayır. 
Onları n pal tarl arı ndaıı rııal çöıııçc ve, asır, ba�l:ırıııa ise bal· 
gabag, yahud keçeden t i k i l mi}  papag goyurlar. Adanılan ele 
gcyindi ri rler k i .  bahaıı kc> is ter is tenıe;ı: gülmeye başlayır. Ilım
dan clave. b:ışga i k i  neferi ele gcyindi rirler k i ,  öküze ohşayır. 
Palt:ırdan ve ağaçdaıı öküz nıügev·vası diizcldib ortaya salırİar. 

Canıaa t ccrgc i l e  u t u rub :ıraınsız !!Özlcvir. Birden kosa 
k inı i  gcyindiri l m i ş  i k i  ııt'k'l' iki öküzle �'!elil; nıevdaııçay:ı çı

h ı r. Buıı la ı·d;t n b i ri bl' rk tk"'Iı � ı�gı rı:· : 
Ay yer yiyesi ,  ay � t'I .'·iyesi! 

697 



Bir nefer mülkedar paltarı geymiş gamı yogun, yeke bığlı 
adam çıhıb deyir : 

- Ede, pezi oğlu pezi yavaş gışkırsana ! 

Kosalar mülkedarı gören kimi özlerini komik Vt!Ziyyetde 
düzelderek ·küreklerini ona çevirib askeri te'zim edirler. Son
ra kosalar mül·kedara sarı çevril ib deyirler : 

- Başga padişahın ölıkes inden didergin düşüb bura gel
mişik. Hali galan torpaglardan ver, haggı ile ekek. 

Kosalar ikisi de danışır. Böyük kosanın açığı tut:ur, ki
çiyin ağzına bir sille vurub dey ir : 

- Agsaggal olan yerde poh saggal danışmaz. Metlebin 
gısası ,  bize hagg-ı behresi i le bu hali galan yerden ver, kasıb
lıg e!eyek. 

Mülkedar ösküıüb bığlarını c�ir ,  sonra onlara deyir : 

- Tefrige olduğunuz üçün yazığım gelir, bu yer.den size 
vererem . Ancag gerek mehsulun her çuvalından bir çanağı si
zin, galanı menim . . .  

- Ay ağa, insafın olsun, mürvetin olsun, barı üçde biri
ni bize vfr. 

- Menim yerimin giymt!t i eledir. kareye götürmürsünüz, 
tc1. buradan ekil in,  -dcgc İnü l kedar ·kosa ları i teleyib uzag
laşınag isteyir. 

- Ay ağa, bir dayan , altı aylıg olma! Mümkündürse, çu-
v;ıla iki çanag ver. 

- E l e  söhbct yohdu. Tez buradan ek il in . . . 

·- Yahşı raz ıy ıg, onda bir cüt öküz, bir cüt de vel ver. 

- Yoh, size bir arvad da vererem. Bir zey de vcrmirem, 
kcfinizdi gal ın , kefinizd i ged in .  

- Yahşı razıyıg, ancag b u  şertnen ki ,  tahılın döyülmesi 

senin hesabına olsun . 

Mülkedar özünden çıhıb onları iteleyir : 
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- Yoh, yoh olmaz, men ancag buğdanın durusundan gö
türeccyem. Deyesen alverimiz baş tutmayacag. Yahşısı budur 
ekilib gedesiniz. 

Ay canım,  goy sözümüzü gurtarag. Yahşı sen deyen 

olsun. 

Mülkedar mcydançadan bir geder yer ayırıb onlara verir 
ve özü Çlhıb gcdir. Kos alar yeri ekmeğe hazırlaşırlar. Böyük 
kosa deyir : 

- Gardaş, sen hodag ol , öküzll:!ri sür, men de maccal 

olum. 
Hırda gar<laş öküzlerin yanına gelir, elini goynuna goyub 

kenarda durur. Böyük gardaş deyir : 
- Gardaş. niye cehizi bi tmemiş gız kimi kenarda dayaıı

ın ısan? Körpüde karvanını kesmey ibler ki, elini guyrıuna goy

ınusan ? Sen öküzleri goş, men cütü hazırlayım .  

Hırda gardaş gaş-gabağını töküb, ağlamsına ağlamsına 
cavab verir : 

- Başım ağrıyır , azarlam ışam . 

Bövük oardaş öküzleri goşur, hem macı tutur , hem de 
öküzk�i süı-Ür. Hırda gardaş da yere manıb, üstüne bir cındır 
çapıt çekerek yatır. Böyük gardaş yeri ek ib öküzleri açır, 

tez gardaşının yanına vüyüıiib dcyir : 

- Yazıg gardaşım seherden azarlayıb , hele yahşı olma
vıb. Elini gardaşının alnına goyur, sonra yere oturur, bir des
�al arasından çörek çıhardır, gabağına govur. Bir tike ağzına 
almamış hırda gardaşı yerden sıçrayıb elini çöreye atır ve 
vemeye başlayır. 

- Gardaş, men vahşı oldum, -deyir. 

Böyük gardaş bir neçe t ike almamış, hırda gardaş çörc

yin hamısını yeyib gurtanr. 

- Gardaş . sen l ap yemek azarlısı imişsen ki? Vay dede 
vay, meni de az gala yemişdin. 

Birinci h isse bununla bitir. 
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il 

Hemin yerin üzerine göy ot töküb çemenlik ve lıesilÜk 

kimi düzeldirler. Gardaşlar ellerinde bel gelirler. Onların ye

rişi, bereketleri ve geyimleri adanılan güldürür. - Çanglanm 

çıgardıb bellerine sancırlar, sonra gıçlarını çırınalayırlar. Bö- . 

yük gardaş deyir : 

- Gardaş, o terefi sen suvar, bu terefi de men suvarım. 

Böyük gardaş başını aşağı sal ı b  zemini suvannagda olur. 

Hırda gardaş böyük gardaşa diggctlc bahır ve berkden gış-

gırır : 

- Vay dede vay, bel ayağunı kesdi, -deye elini gözleri

ni n  üstünde goyub yalandan ağlayır. Böyük gardaş beli yere 
atıb onun yanına yüyürür ve cindırdan-zaddan çıhanb aya

ğını sarıyır. Hırda gardaş herden bir ayağını çekib gışgınr : 

- Ay, ayağım, ağnyır, tcrpetme! 

Böyü'k gardaş d;t üfüre üfüre onun ayağmı sarıyır. Sonra 
l:olı çct inl iklc gardaşını dahııa alıb, zeminden kenara çıharır, 
yere uzadıb üstüne bir  cındır örtür. 

Böyük gardaş özü tekcc zemini suvanr. İş ini gurtarandan 
sonra gardaşının yanına gelir, on;ı bir az yemek verir ve da
lına alıb aparır. 
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Düze küleşden, çöpdcn sancırlar, yetişmiş zemlye ohşadır
lar. Gardaşlar döşlcrine önlük, el lerine elcck, barınaglanna 
barmaglıg taharag çini götürüb gelirler. Böyük gardaş tahılı 
biçmeye başlayır ve hı rda gardaşı mecbur ed ir ki, o da biç
sin. Hırda gardaş yalaııdan bir neçc elccm b içir. Sonra bir
den : 

- Vay dede vay, sancılanmışaın! -deye garnını gucag
layıb yere yıhılır ve ellerini gözüne goyub hönkürtü ile ağlayır.' 

Böyük gardaş bel ini  yııharı galdırıb deyi r : 

- Cehcııneme sancılan, gora sancılan, senin kimi gar-
daşın ölmesi galmasından yahşıdır. . 
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Böyük gardaş acıglı on 
d 

un yanına o l"b b vurur, sonra gayı ıb özü tek b ?e ı ir nı!çe t ·1ı;  
Böyü•k gardaş biçe biçe bir neç:ş�a bıçmeyinde dava:ı

ed�e 
ayatı ohuyur :  

ır. 
Biç.inci hafa bağlar 
Biçdlkce hafa bağlar 

Böyük gardaş işini gurta . b . 
yanıb geri gayıdır. Bunu ki ik

r ı getmek isteyir, Lakin ure·· • ç gardaş · · ·· yı 
demeye baş layır. 

gorur ve berkden inil-

- Gardaşdır, birden öler b .1. . d , d h la 
, e ıını sındırar D . ogru an na oş yı, -deye böyük ar 

· eyesen gede 
tüne alır ve alnından öpüb a - la 

g daş onun başını dizi üs· 
alıb aparır. 

g yır. Onu çoh çetinlikle dalına 

ıv 

. . 
D�

.
d�. 

bir hırman <lüzeld.irler. Hırmanın 
. . . 

kuleş tokw-ler. Gardaşlar «öküzl . . . ıçıne bır geder 

boyundunıg sal ıp goşurlar· Bötükerı
» 

d
getırı�le�, boyunlarına 

· , gar aş deyır : 
-·- G;ırdaş, scıı vdi sür ı11•'11 lıc'·�·u . . . 

• • Y' u çcvırıın. 
Hırda gard.aş gaş-gabağını ·töke töke . . . .. 

höyük gardaş da yaba ile hcşanı . .  , 
velın ustune çıhır, 

ncçe baş sürenden sonra böyü:k . :;�� ���a .. gardaş bir 

gaçır, adamların dalında uzanıb :aur 
ş .. �ozunu oğur�ayıb 

çevirenden sonra aö · · . k '  h d 
· Böyük gardaş heşanı 

o ruı ı, ır a gardaş yohdur. Çoh ahtanr 
onu. tapınır, ahırda geri ga)1dıb özü ökiizleri suru·· 

. d .. . .  b' 
ınırt İ d" h .  

. r ve oyu . " a��:j ? ı . .  eşanı savurınag lazımdır. Hırda gardaş da ba-�ıru 
.. 
' .� 

.:.
şın ustüne goyub yatmışdır, Milçekler, ditdili onu uz-�ozunu sancır. Dik atılıb, şapalagla üzüne ve boynuna vu

ruı . O tercf bu terefe aşır. Milçek, ditdili onu rahatlanmağa 
goymur. 

Böyük gardaşa kömek lazımdır. Heşanı tekce çıhara bil
nıır. O, yene gardaşını ahtarınağa başlayır. Ora-bura ahırda 
ta?�r. Böyük gardaş

. 
onu terpedib çağırır. Kiçik ga�daş da 

f'lı ı lc boynuna , i.izünc vurur ve gözü yumulu deyir : 
Köpek oğlunun ditdilisi, milçeyi goymur bir az y::ıtag. 
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Böyük gardaş ne geder çalışırsa, onu durğuza bilmir. ahır

da acıg eleyib deyir ; 

- Menden tahıl alsan, öyünesen . . .  

Böyük gardaş heşanı gurtanb buğdanı hırrnanın içine 

toplayır. O mül'kedann payını ayırır, yerde galam çuvallara 

yığmag isteyir. Bu zaman kiçik gardaş yerden galhıb horuz. 

lana horuzlana onun yanına gelir : 

- Gardaş, buğdanı bölek, men payımı apanm, -deyi! 

ağacını tovlayır. 

Böyük gardaş onun üstüne gızıb deyir : 

- Ekende yoh, biçende yoh, yeyende ortag gardaş. Sent' 

bir den de vermerem. Bes indiye geder haradaydın ? 

- Sen ölesen , ele şey yohdu, yarı böleceyik gardaş malı 

kimi .  Razı olmasan hamısını aparacağam. 

- Aparmasan, özüne gurban olasan. 

Çuvalın bir ucundan böyük gardaş, bir ucundan ise hırda 
gardaş çekir. Ahırda ağaçları götürüb dava elemeye başlayır· 
!ar. Onlar birbirinin gamına vururlar. Her defe ağaç deyen· 
de yıhılırlar. Bu minvalla birbirine l S 'e geder ağaç çckirler. 
Ahırda höyük gardaş kiçiye ele bir ağaç vurur ki, o, yere 
yıhıl ır, galhabilmir . . .  

Böyük gardaş geyinib,keçinmiş halda ortaya çıhır. Hırda 
�ardaş ise cır-cındır içindedir.  Hırda gardaş indi dilençi ol
nuşdur. Herkese el açırsa, heç kes ona kömek etmir, onu 
ne'nalı sözlerle redd edirler. Öz gardaşına yanaşır. 

Böyük gardaş : 

- Ekende yoh, biçende yoh , yeyende ortag gardaş, -deye 
:üreyini ona teref çevire çevire gedir. Tan1aşa burada hitir. 

( Ehl iman Ahundov, Azerbaycan Folkloru Antologyası'ndan) 

Kelimeler : 

Acıg : Öfke; Aht�:mak : Aramak : Alvcr . . aötürmek; Bata : Dort tutamlık eki d 
· �lışvenş: Aparmak : Alıp o 

1 
n emetı· C 

Yırtık ; Çırma amak : Paçasını sıvamak· Çi '. . 
erge

_
: Sıra; Cındır :  

Kepçe; Dal : Arka, omuz; Den :  Dane· D 'd 
m� · Dışlı orak; Çömce : 

aynlmış olmak; Ditili : Sivrisinek ; Gab ı
_ 
�gın duşmek : Yurdundan 

Gaşgabagın tökmek : Surat asmak; G�i .' B n, G�nnboyun :  Göbekli; 
mak ; Gor : Mezar; Heşan : Harmana dÖk·· ı 

acak , . Gışgırmak : Bağır· 
Çift süren adam; Kecinmek : Giy inmek · K

u en
_ 

e
K
k_m de�eti; Hodag :  

K 
. . l B ğd ' osa . ose· Ko k . y dımcı; u eş : u ay, saman sapı · Lap . T . • me çı : ar. 

Muccal : Sabanın desteğini tutan k' ı·ş·ı· M
. a,.m. Mac : Saban kolu; 

· eze ı · G" Id" .. .. . 
Sinek; Mülkedar : Toprak sahibi, çiftçi ; Ohşamak . �en

urucu; Mılçek : 
İp, urgan; Papağ : Başlık; Paltar : Çamaşır; Pezi : Bud:��ek; Örken : 
Saplamak , sokmak; Sarı : Doğru (istikamet) . T k . 

a, Sancmak : 
ke :  Lokma; Vel :  Döğen; Yazıg :  Acıklı zav

,
allı�p

z
ma .

Ş
Bulmak; Ti-' , ey : ap. 
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EK 2 )  Dobnıca Oyunu 

Çuval'dan bir parça : 

İki kuvvetli delikanlı, omuzlarına iki metre uzunluğunda 
iki sırık koyarlar ve üstlerine büyük bir (cayuyaygı) örterler. 
Yaygının altındakiler göıiirunez. Öndeki delikanlı elinde tut
tuğu bir sopanın başına geçirilmiş bir öküzün kafatasım yay
gıııın üstünde tutar ve bunu yerine göre oynatır. Yaygının 
arkasına ve orta yerine de bir öküz temsil edilir. Çok kere 
iki sırık yerine delikanlılar bir merdiveni, iki ucundan başla
nnı geçirmek surctile, omuzlanna alı rlar ve bunu daha ko
lay taşı.varak öki.izc benzet irler. I-frr .;-d :t iyarctlerindt1 arka
<laşlan makamla şu sözleri söylerler : 

Çuval, çuval demeniz, 

Çuvalın hakkın hcnnız. 

Çuvalın hakkın yeseniz, 

Ahrette onarman demeniz. 

Ey çuval ey, çuval ey . . .  

(Kınm'da Ramazan ayında Teravih namazından sonra gençler 
I 0-1 5 k işil ik gnıplar halinde ev ev dolaşarak ilahi söylerdi. 

Totemlik ve Şaman lık hatıralarının izlerini taşıyan «Çuvah 
i.içiincii haftada icra edilird i . )  

(Müstecib Ülküsal, Dobnıca Türklerl'nden ) 
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Klisik Karagöz OyUDJan 

KARAGöZ'ÜN GEUN OLMASI 
( Birinci Bölüm muhavere) 

- Babam öldü muhaveresi -

Kısaltmalar : 

H. - Hacivad 

K. - Karagöz 

Ç. - Çelebi 

Z. - Zenne 

T. - Tuzsuz Deli Bekir (Matiz) 

İ . - İmam 

M. - Mahalleli 

Hacivad, semai okuyarak gelir. 

Ah benim afet-i dhı1nım aman, aman, 
Ah yolwıa· feda bu canım aman, aman, 
Ah dili dost kalbi düşmarum aman, aman. 

(Nakarat) 

Ah aman etme bu edAyı aman, 
Gel camm etme bu cefılyı. 

(2'nci hane) 
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Ah gel benim serv-1 bülendlm aman, 

Ah boyu boyuma menendim aman, 

Ah kerem eyle gel efendim. 
(3'ncü hane) 

Ah alsam elini elline aman, 
Ah sanlsam ince beline aman, 
Ah mfillem tatlı diline aman. · 

(Perde gazeli )  

H .  - O f  hay Hak  . . .  
Perde kurdum bezm-1 irfane safa göstermeye 
Şem'a yaktım sureti ibret nüma göstenneye 

Ta ezel feyyaz-ı kudret şem'i icad eylemiş . 
Levha-i rengin ( ü) şevk-! bi-baha göstenneye 

Yadigar-ı hazret-! Şeyh Küşteri'dir perdemiz 
Alem-i fanide bir reng-i beka göstermeye 

i ı ibar etsün şuünat-ı zemanı seyreden 
Yoktur istidad-ı fıtret bir daha göstermeye 

Benliği terk et eğer insan olanı dersen çalış 
Küşe-i mahviyyeı içra itila göstermeye 

Huzur-ı hazıran, cem'iyycl-i i rfan ,  vakt-i saffı-yı merdan, 

la in d ir, dinsizd ir müniıfrk ı ı r  bi edep t ir şeytan , .  şeytanın din
si:t l iğine Rahman 'ın bir l iğ ine, pirimiz Şeyh Küşteri'n in demi

ne, devr;1nına ( Hacivad b u rada yeri öper ve ayağa kalkarak ) 

ve biz i  lemfış[ıya tenezz ü l  eden ah i bbfın ın sağl ığlll a .  

Demem o demek değil ,  ben benden ize, ben duacınıza , ben 
Mke, ben hakisare eli  yüzü yunmuş,  el f;lzı ·düzgün hoş sohbet 

fasihullisan musi\habeti  tat l ı .  
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K . - ( Penceres i nden ) Hoş geld in . keçi suratl ı .  
H .  - Geliverse ·karşıma o ·· ı soy ese . ben dinlesem, ben sövlesem o dinlese. 

K. - ( Penceresinden )  Şu Hacivat da benden bir temiz dayak yese. 
H. - Her i kimiz de söyleşirken biz' t , • . • • , • 

1 cm .. şaya tenezzül eden ah ı bba safayab olsalar dıyelım ışimiz M ı - ,  • . 
• ı ev a m rast  ge-

t i re, yar bana bır eğlence meded! .. Aman b b' ana ır e�lcncc rncded !  . .  

K. ( Pencereden ) Geliyonım pat lam·a . . 

H. Yar bana bir eğlence meded! . . .  

K. - ( A t l ar, boğuşmaya başlarlar. Hacivad kaçar, Kara· 

göz sırtüsıü yata r ) . Aman of. . .  öld üm bayıldım, eski hasırlar 

gibi  yerlere yayıldım. ( Ayağa kalkarak ) Amanın ense köküm, 

şakaklarını, s igara tablası gibi kulaklanm, seni gidi utanmaz 

arlanmaz idfırc fi t i li , mum bacaklı adam seni, hele bir daha 

gel de ba k sana neler yapanın .  

H .  - Vay. . .  Karagözüm maş,allalı akşam-ı şerifler ha
yırl a r  olsun. 

K. - Lebbeyk .. 

H. - Akş<lm-ı şerifler hayırlar olsun dedim. 

K .  - Senin de sinsileni sansarlar boğsun. ( Tokat atar.) 

H. - Aman Karagözüm ı,eni böyle gelir gelmez darba 

hakkın yok .  

K. - Sen d e  şu tokadı al da burnuna sok. (Tokat atar.) 

H. - Yazıklar olsun sana Karagözüm yazık. 

K. :__ Hoş geldin kazık oğlu kazık. (Tokat atar. ) 
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ki !sun 0 senin peder. Ü mılderine hAşA hu H _ Yazı ar o · · . . , şek gelmişsin eşek gidiyorsun. zur<lan. Su dunyaya e . . . 

K. _ Ona yarabbi şükür! 

H. - Ne gibi ? 

K. _ Sen de katır geldin hergele gidiyorsun ya. 

H: __;_· Yaztk.lar olsun o senin peder ü maderine ki seni 
ok�tup yaz<lırm:amışlaT. 

K. _ 0 pederli mader ne demek oluyor? 

H. _ Yani senin pederin yok mµ? 

K. _ (Ağlayarak) Nı Hacivad benim peder vefAt etti. 

. H. _ Ya . . .  Mademki Vefa'ya gitti, Zeyrek'in alt başında 
otur, avdette gÖriişürsiliıüz. 

K. - Sen benden 1Jnkapaııı'nda bir toka.t yer - misin? 
(Tokat) 

H. - :karagôzüm affedersin sizin pedere ne oldu? 

K. - Öldü, öldü . . .  

H .  - Aman Karagözüm kim gördü? 

K. - Kim görecek mahalleli gördü. 

H .  - Nasıl gördüler bakayım ? 

K. - Beyazlara büriinmüştü. 

H. - Beyazıt'ta aktara mı görünmüştü? 

K. - Hayır Sultanahmed'de bakkala görünmüştü. (To· 
kat) 

H. - Aman KaragöZüm, birdenbire anlayamadım sizin 
peder ne oldu? 

K .  - Seniı;ı anlayaca�ın bizim . peder sizlere . ömür. 
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H. ,.-..;..-: Çimıen . mi idi, yoksa çimend.ifer tni idi ,  
K� _ Ne o? 

H. _ Aldığınız kömür. 

K. - Şimdi senin suratına bir elleme konarsarn anlar. 
sın. (Tokat) 

}İ, - Doğru söyle Karagözüm sizin pedere ne oldu? 
K _ Ne kalın kafalı adamsın be Bizim pede d 

· · r uzan ı, 
uzandı. 

H. _ Demek sizin peder lastikli idi. 
K. - Hayır elektrikli idi. (Tokat) 

H. _ Doğru söyle Karagözüm pedere ne oldu? 

K. _ Kozalak mahallesine gitti. 

H. - 1\.avaktar ·kariyesıne mi gitti? 

K. - Hayır Anadolu· Hisan'iıa gitti. · (Tokat) 

H . ...:..... Kusura bakma Karagözüm bu akşam afyonu biraz 
fazlaca kaçırmışım, lakırdılarını anlayarnİyorum. 

K. - Desene b izim lakırdılar afyona meze oluyor. Senin 

anlayacağın, bizim peder dünyayı değiştirdi. 

H. - Yeni dünyaya mı gitti? 

K. - Evet, Aynah lokantasında · seni bekliyor. (Tokat) 

H. - ·Do�nı söyle Karagözüm pederine ne oldu? 

K. - Bizim peder bir gün şöyle bir uzandı (arka üstü 
yatar ve . kalkarak) mahalleden beş on kişi geldi, bizim pederi 

omuzladılar. Topk�pı'dan dışarı çıkardılar. 

H . ...,. .. Şöyle bir hava alsın diye? 



1 . Derken birkaç kişi toprağı kaz-v ilahi tepe enm. K. - a . . . d !ar üstünü kapadılar suladı-

dılar bizim pederı ıçıne yatır ı ' 
!ar, döndük geldik. 

ı.. k sizde de vardı ha . . .  H .  - Desene Karagözüm .,u mera 

K. _ Ne merakı? 
k Bu s.ene ektiniz, inşallah 

H. _ Efendim . bahçe mera ı .  
rrelecek sene meyvesini yersiniz. 
" 

. .  , d tına bir kalem aşısı yer mısın . . K _ Sen ben en sura 
/ · 

be . eder turfanda bostan patlıcanı mı . 
( Tokat) Kerata nım P 

H. - Şimdi anladım, sizin peder ölmüş .  

K. - (Hızlıca yere oturarak) O h  yarabbi şükür anlata
bildik. 

H. - Mademki pederiniz öldü , Allah sizlere ömürler ver 
sin. Babanız sağ ya? 

K. _ o sağ ya, şey babam . öldü, 

H. - Siz ·sağ olun Karagözüm pederini?. sağ ya ? 

K. - Yahu bir adamın kaç babası olur? 

H .  - Bir adamın babası olur, babasının babası olur, an· 
nesinin babası olur, annesinin babasının babası olur. 

K. - ( Hiddetl i )  Senin anlayacağın babamla pederim iki
si  bir günde öldüler. (Tokat ) Hacivad gider. 

K. - Kerata beni az kalsın doksan dokuz babalı yapa· 
cakıı. Sen gidersen beni buraya Lofça çivisiyle mıhlamazlar, 
pamuk ipliğiyle hiç bağlamazlaı:. Ben neyler çekilir giderim, 
idgahda dolaba di lber seyrine bakalım . Ayine-i devran ne 
suret gösterir. Sallan bullan koca oğlan sallan . (Gider. Mu
havere biter. Aşağıdaki şarkıyı söyleyerek Çelebi gelir.) 
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( Şarkı Makamı : Suzinak) 
Afvetme sakın hançer-i ınujgaıuıu na • • . k h t • h" A gat. Jncıtme yazı 

. 
as a-ı

. 
ıcraıunı ey rnah Koymaz yanına ettiğini Hazret-i Allah 

Bir nar·ı ciğer-sfız ile yaktın bent ey rnah 
(Nakarat )  

Yaksın seni de ben gibi ateşlere Allah. 
.H. - ( Karşılar. ) Vay efendim . maşallah b" 1 . .  

k f 
• oy e guzel şar-kı !ar söyleyere ne tara a teşrifiniz? 

ç. - Efendim bilhassa ziyaretinize geliyordum. 
H. - Hayrola efendim. 

ç. - Bizim birader malum kırk yaşına geldi ,  hala rakıdan vazgeçmiyor. Her gece fiti l  gibi sarhoş sokaklarda naralar atıyor, konuyu 'koınşuyu •taciz ediyor. üstelik de bizi tahkir ediyor, valdeyi ve hemşireyi dövmeye kalkıyor. 
H. - Vah vah çok yazı'k , bir insan ki ağzını rakıya ve kumara alıştırmasın, kolay kolay vazgeçemez, insanları perişan 

eder, sefalete sürükler. 
ç. - Valide ve hemşi reyle düşündük taşındık şunu ev

lendirelim dedik , belki  bu halden vazgeçer. 
H. - Çok iyi düşünmüşsünüz. İnşallah evlendikten son

ra bu halden geçer 
Ç. - Bunun için sizi  rahatsız ettim. 
H. - Rahatsızlık ne demek bir emriniz varsa etek belde 

hazırım efendim. 

Ç.  - E stağ.fiurul lah efendim,  emir dl!ğil ricamız olacak. 

H. - Buyurunuz efendim. 
Ç. - Mahalleniz içinde duvak düşkünü namuslu bir ka

dın varsa şu biz i m  b iradere yapıverelim, siz de sevaba nail 
olmuş olursunuz. 
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H. _ Çok güzel amma evladım, böyle ayyaş a7dama kim 
kı . � H . . ana evladının basını ateşe yakar . . . .  

z verır: angı 

ç. _ Aman Hacivad Çelebi. 
��er, öyle kadınlar var ki 

ahlakıyle diliyle böyle kimselerı ıyı eder. 

H. _ Doğrudur evladım ama, zamanımızda böyle ·kadın 
ne gezer. 

ç. _ Aranırsa neler bulunur Haciva� Çelebi, siU: çok ri
ca ederim beni red etmeyiniz. 1Buyurun sıze beş on lıra .para 
vereyim. Nişan için, nikah için, düğün için ne kadar para la· 
zım olursa veririm. 

H. - Ne zahmet efendim, ne zahmet. 
Ç. - Şimdi l i k  sizleri yahu. (Gider. ) 

H. - Ya men hfı evladım. Hoş safa geldiniz. ( Kendi ken' 
dine) Ey �imdi ne yapmal ı ?  Evet evet aklıma bir şey geldi. 
Şu Karagöz'ü bir kadın kıyafetine koyup Tuzsuz Deli Bekir'e 
verelim. Dernek gecesi gelinin yüzünü açınca sakallı bir 
adam .karşısına çıkar. 'Belki bu halden vazgeçer. Hele bir gi· 
deyim şu Karagöz'ün kansıyla konuşayım. ( Karagöz'ün ka· 
rıısını çalar. ) 

K. - K. - Kim o . . .  

H. - Efendim benim k ızım. 

K.  - K. - A buyurun Hacivad Çelebi 

H. - Karagöz nerede? 

K. � Biraz sokağa çı:ktı. 

H. - Sen azıcık kapıya kadar gelir misin ? 

K. - K. - Geleyim efendim .  Buyu ru n  . . . (Dikkat : Ha· 
Civad kapının önündedir. Karagöz'iin karısı içeridedir, gÖrün· 
mez) .  
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H. - Bana bak kızım . Al şu i k i  lirayı .  

K. - K. - Ne olacak bu para? 

H. - Dinle beni, I\.aragöz'ü gel ' di ın e p Tuzsu Del' kir'e bir oyun yapacağıı. . Sen şimdi Karag·· lin z ı & 
A kı b.. oz ge cc bana ·· der ben ona : zım oyle açrk saçık . gon. 

• nıye sokağa �ı. 
Git başını ört de gel, derim, sana yolla ....... tın? 

d k " 
nm, sen de niye böy' 1 

başını örtme en so aga çıkıyorsun ders· e 
ın ve azarlarsın Nih A 

yet başına bir yaşmak, sırtına bir ferace . d' . . 
· 

.,
. 

f kanşma 
gıy ınrsın, üst ta-

ra ına · 

K. 
- K. - ya o sarhoş herif koeamı öld;;,.;:� - ... se. 

H. - Sen merak etme kızım, hiçbir şe olm · d d'kl · · 
Y az. Yalnız 

sen benım e ı enmı yap, üst tarafına kanşma. 

K. - K. - Peki Hacivad Çelebi .  (Hacivad d . per enın 0 ... 
tasına gelir. ) 

· 

K. - ( Kapıyı çalarak içeriden) Yahfı kapıyı k aç ço yo
ruldum. 

K. - K. - ( İçeı-iden ) A nerelerde ·kaldın, bak Hacivad 
seni sordu . 

K. - Dur bakayım öyleyse . . .  (Meydana gelir.) Ne 0 Hacı 
cavcav beni aramışsın ? 

H. - ( Başı aşağı eğik olarak) O! sen misin kızım niye 
böyle başı açık geldin , git başını ört de gel. 

K. - Kime söylüyorsun (arkasına önüne bakarak) bu· 

rada benden başka kimse yok ki. 

H. - (Başı hep aşağıda) işte sana söylüyorum, kızım 
git başını ört de gel. 

K. - ( Kendi kendine) Hacivad bu akşam gene afyonu 

fazla kaçırmış. Bana ba'k Hacivad, vallaa tepelerim, ben kız 
mıyım? 

H. - Zahir hem de maşallah geldin, yetiştin. Konu kom· 
şu ne demezler, koca kız açık saçık geziyor, derler. 
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k. · k fan neden öyle aşağıda? Kaldır kafanı K. _ Pe ı senın a 
da bir kere yüzüme bak. 

H. - Ben namahreme bakamam kızım. 
. 

K _ Allah Allah, acaba ben .kızım da kendımden habe-
. · 

· ·k ? D bir ·kere de bizim karıya sorayım. ( Eve rım mı yo . ur, 
gelir.) Yahu! 

K. - K. - Hu! 
K. _ Ben kızmışım öyle m i ?  
K .  _ K .  _ Kızdınsa dama çık 
K. _ o da var ya . . .  (Meydana gelere k )  Hala kafası yer

de keratanın. Kaldır kafanı bir kere yüzüme bak. 
H. _ Hala açık saçık mı geldin? Hadi git, başını ört de 

gel. 
K. - ( Eve gelerek )  Yahu şu benim başıma bir şeyler ört. 
K. - K. - Aaa . . .  sen hala başı açık mı sokaklarda . ge

ziyorsun. Konu komşulardan da · mı utanmıyors:ın: Gi� şu te
raceyi bakayım, şu yaşmağı da başına tak, hadı şımdı nereye 
gidersen git. 

K.  - Hoppala! . . .  ( Meydana gelerek.)  Buyurun Hacı cav
cav başımızı örttük. 

H. - ( Başını kaldırarak ) Oh maşallah kızıma yaşmak 
ferace ne güzel yaraşmış. 

K. - Hadi diyelim ki  ben kızım, bu sakal ne olacak? 
H. - Aman kızım o sakal değil, senin zülüflerin. 
K. - Tersine bitmiş desene. 
H.  - Ey kızım artık geldin yetiştin, .seni kocaya vere

ceğim. 
K. - Kimi kocaya veriyorsun? Tepelerim vallaa. 
H. - Kimi olacak seni kızım seni, şimdi buraya görücü

ler gelecek seni görecekler. Sakın olmaya ki onlara karşı kötü 
sözler söyleme. 

K. - Olur söylemem. 
H. - Sana bir .şey söylerse, sen ne diyeceksin bakayım? 
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K. - Ne bileyim ben. 
H. - Tatlı tatlı, abu canıııı abu, d iyeceksin. K. - Olur derim, söylerim. 

H. - Söyle bakayım. 
K. - ( Kalın sesiyle) Abu canım ab u . . . 
H. - Olmadı öyle kaba deg0 il na· .k • . ' zı nazık. 
K. - ( Sesini biraz hafifletir ) Ab • · u canım abu. 
H. - Şöyle biraz daha hafifçe. 
K. - Olur. ( Hafifçe) Abu canım abu . . .  
H. - Biraz daha hafif. 
K. - Olur. Abu canım abu . . .  
H. - Çok güzel ,  azıcık daha hafif. 
K. - ( Ikınır gibi ) Abu canım abu . . .  
H .  - Az daha incelerek. 

K. - ( I kını r gibi ) Abu canım abu . . . 
H. - Azıcık daha hafif. 
K. - ( I kınarak tokat atar. )  Kerata az daha, az daha derken az kaldı beni patlatacaktı . 

H. - Ba k  kızım, şimdi buraya görücüler gelecek seni gö
recekler, gayet nazlı davran. 

K. - Olur, sen hiç merak etme. 

( Şarkı söyleyerek önde kaynana , arkada görümce, d?.ha 

arkada yenge hanım gelirler.) 

(Şarkı : Hicazkar) 

Layık mı sana bu dil-l sevdazede yansın 
Bu ate.ş-l hicnina nasıl sine dayansın 
Göster a gönül yandığını yare inanstn 

( Nakarat) 
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BQ Ateş-1 hlcrıine nasıl sine day�ıq 

K. _ 000. . . .. geldiler. {İki büklüm olarak · :durur.) 
. 

z. _ Ah anneciğim, sen önde kösemen, biz de arkanda 

kurbanlık koyun. 

K. - Bu hesapta ben de burada· ·çoban köı)eği.  

Kay. _ nurun bakayım kizliır. Karşımızda bir hey(ıla 
var, destur tü, ·tii tü . .  

K. - }'ükürm� be. , . (Hep başı aşağıdadı�,) 

Kay. - Bana bak hı'.ı! Sen, in misin, cin misin ? 

K. - Cin cin. 

Kay. - Eyvah .kızlar, dne rastgelmişız. 

z. - Yalvarırım anne, bana bak, cih baba, canım cin ba

ba, kuzum cin baba, bizi çarpma olmaz mı? . 

K. - Olmaz olmaz. 
Z. - Neden? 

K. - Sonra cinlerin ağa babası b�ni çıırpar. 

Z. - Ayol bu cine .de benzemiyor. Bana ba�. hıı . . . 4oğru 
�k � �in? 

. 

K. - Atlama taşı. 

Kay. - Hiç taş ıaf söyler nü? . 
K. - Ben geveze soyundanım. 

Z. - Doğru söyle sen nesin? 

K. - Horoz horoz . . .  

Z .  - Ne horozu? Hind mi? Nemse · m i? Fitan mı7 Gere
zc mi? 

K. - Evet, işte o geveze horozlardan .. . 

Z. - Aaa . . .  ben Gereze horozunun ötmesini çok,.sevcrim, 
ne olur bir kere ötsen de dinlesek, 

· 

K. - ( Hızlı sesle) Öörüööö . . .  
Kay. - Aaa . . .  ödümüz koptu. 

7.16  

K. - Korktunuz mu? Dama� . 
kaldırır.) nızı kaidtrayıın (Ve b · aşını 

. Ka�. �. A. ayol bu adammış. Kö 
den bizı korkuttun? · r olası <;lcrni.nden b . 

en ne-

K. - Sen karşundan defolasın diye. 
"'· - �fendim siz kimsiniz? 
K. - Abu camm abu . . .  

Z .  - A h  anneciğim bu bizim li ge n olaca·k 
K. - •Benim ·kocam hanginiz? 

· 

Kay. - Aaa . . . Acelen ne? .Our baka! 
Adin ne? Kaç yaşındasın? Anan kim b 

:;rı he.le sen kimsin? 
.K· S . ülu 

' a an kım. 
. - en n · · s memuru musun? 

Kay. - Ben senin kaynananım · lb . . 

ni soracağım. 
' e ette cınsini cibiliyeti-

K. - Onu sen soramazsın. 
Kay. - Ya kim soran'nış? 

K. - Arkadaki benim kocam sorar. 

Kay. - Onlar ıcıı, erkek değiller ki . . . 
K. - Ya ben neyim? 

Kay . .,.- Zaten .. senin ne olduğun belli deıı· ı k . 51 , suratsız an. 
K. - Ya senin ne ' olduğun suratından bell' t . h 

rozu. 
ı eneşır o-

. 
Kay .. ..,- Bak bana neler söylüyor, terbiyesize bak, a va). 

lahı kızlar ben böyle gelin istemem /üzün.. tan! .. 

siin. (Gider.) 
' u şey ar gor· 

K .  - Senin de· yüzünil mezarcı Mahmut görsün. 

Z. - Sakın danlma gelin hanım annemiz biraz lafını bil· 
mez. 

K; � Peki ııen kimsin? 

Z. - Ben senin yengen olacağı.m. 
K . . .,._ O arkadaki kim? 
Z. - O da senin göriimcen olacak? 
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K: _ Kocam ne!'de? 

z. _ Aaaa . . . ne a:yıp, ne ayıp. 
K. _ Neden ayıp otuyormuş? Sizin kocanız yok mu ?  

z. _ Hayır biz ikimiz d e  bekanz. 

K. - İşte tamam bende bekarım da . . .  
z .  _ Vallahi çok neşeli bir kız. Tam is•tediğimiz gibi. 

Gö. - Vallahi benim de hoşuma gitti. 

K. - Ah ben de öyle. 

Z. - Nasıl? 

K. - Sizin ikiniz de benim hoşuma gidiyorsunuz, amma . . . 
z. - Müsaadenizle gidelim, düğün tedarikine bakalım. 

AJ!ahaısmarladık. (Gider.) 

K. - Ah güle güle. 
Gö. - Aliahaısmarladık. ( Gider. ) 

K. - Ay sen de mi gidiyorsun ? Ben burada yalnız mı 
kalacağım? 

H. - (Gelir.) Maşallah kızım, hepsi seni beğenmişler. 

K. - Ben de onların o kocakandan başka hepsini be
ğendim. 

H. - Şimdi gel kızım, annene söyleyeyim senin gelin
liklerini giydirsin. (Gider. İçeriden ) Bana bak kızım. 

K. - K. - ( İçerden) Buyurunuz Hacivad Çelebi. 

H. - Kızımmn gelinliklerini güzelce giydiriniz. B<ı.na 
gönderiniz. (Meydana gelir.) 

K. - K .  - Baş üstüne efendim. Gel buraya, çıkar o sır· 
tındakileri . 

· 

K. - Sen benim annemmişsin öyle mi ? 

K. - K. - Şimdi gevezeliği bırak, aJ şunu arkana bağ.la . 

K. - Bu baş yastığı be. · 

K. - K. - Şahniş derler, hep gelinler onu arkalarına 
bağlarlar. 
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K. - Ol·ur ,  bağladını. 

K. - K . - Al şu dekolteyi de giy . 
K. - Olur, giydik. 

· 

K. - K .  - Al şu ipekl i fistanı da ü ı · ·  . 
K Durı Yavaş beı c· " "  

s unc gıy çabuk ol .  . - · · ıyecegım. 
K. - K. - Ol madı •ters giy<lin f 

k K l .  k d 
' ıs tanın arkası . .  .

. 
"eldi sala · . uca a ır ısını duyunca et ki . . onunc 
o 

1 d B '  1 · " · e erını yerde . . .
. nıcvc baş a ın. ız genç ıgımizde koca la' fı . suru. . . . . . .. k k nı duvsak u ta nl ızdan yuzumuz ·ıp ·ıqnızı kesilirdı' Ah , · ncı-. ' QffiM k l ca l:'ıfını duyar duymaz fink atıyorlar. 

· e ız arı , ko-

K. - Ne yapars ı n serde gençl ik var. 

K . - K . - Hadi gevezel iği bırak .  Başını bana d' "  on. 
K. - Bu ne karıcığım? 

K. - K .  - Şaşırd ı gene ben Sl'nin kn nıı mıy ım ? Ars ız;, bak. Buna duvak derler giy başına. 

K. - Hoppala. 

K. - K. - Al şu belinin kuşaö-ıııı gi t Hacirad bab:ın  
bdinc bağlasın. 

"' ' 

K. - Vay Hacivad ben i m  bab:ım ha . . .  Olur. ( Meydana gel i r. )  Baba , al şunu bağla. · 

H. - Gel kızı m ,  vt::r bana bağlayanm. Oh ne de yaraştı. 
K.  - Ş i m d i  sen benim babam mısın? 

H. - Bak kızı m ,  �imdi bunll'a mahal leli gelecekler. Si
te nikah kıyacaklar. 

K. - Gcl sinlc:r bakalım. 
( ÖndL' bekç i ,  arkada imam, arkada bcberlıhilcr, en ar· 

bda da ba� ın da tablalı adam. Aşağıda ki türküvü süYleyerek 

ı.rcl irlcr . )  

- Türkü -

Tıngır mıngır tezgahımın sesi var 
Eniştemin benden gayri nesi var 
Sarılıp yatmaya çok hevesi var 

( Nakar:ı t )  
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Söyle sandal söyle yar benim olsun 
Söyle enişteme beşik yollasın 

Eee Eee . . .  Eee . . .  yavrum nhmi . . .  
ninni Eee . . . Eee. . .  Eee. . .  yavrum 

Çocuk uyanırsa babası belli 
Çocuk uyanırsa babası belll 

(2'nci hane) 

Bir beşik yaptırdun hurnıa dalından 
İçini döşettim Acem şalmdan 
Aslını sorarsan beyler elinden 

( Na'karat) 

tniam - Bed'etu bi t-terzil sahibür-rezfılatı fil evsak! .  . . 
Mahalleli - Hay, hay, hay, hay ! .  . .  
İmanı - Ve taayycntelıu •küllü yevm in tokat ensetuha 

şak şak. 

Mahalleli - Hay, hay, hay, hay! . . .  

K .  - Güüüüm . . .  Bunlar rıhtıma kazık kakıyorlar galiba. 
İmam - Şundan al da bunu bırak! , . .  

MalJalleli - Hay, hay, hay, hay ! .  . . 
K. - Güüüiim! . . .  
İmam - Hamlini vazeylc<li ızgara üzerinde a l tıparmak! 
Mahalleli - Hay, hay, hay, hay! . . . 
K. -- Güüüüm ! . . .  

İmam - Ve elbekciyü ııc · .. e mahalletun aksak, hem çolak! 

Mahalleli - Hay, hay, hay, hay ! .  . . 
K. - Güüüüm ! .  . .  

İmam - Ve m iııcl Eyyt'.ı b avdetuhüm oyunca k, el-yen· getu mıkizeıü l fırıldak! 
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Mahalleli - Hay, h::ıy, hay, hay ! . . .  
K .  -- Gütiüüm ! . . .  

tmam - Güvey çelebi kapı dışa nıma muhkemce temiz bir dayak ! 
rı şallamallak, gelin ha. 

Mahallel i  - Hay, hay, hay, ha 1 
K. - Güüüüm ! . . . 

y . . . . 

İmam - Paça gü nü bir lenger kaymak 111amak.  yeyüp de doy. 
Mahal le l i  - Lüüüüp ! . . . 
K. - Yavaş be, az daha beni  yutacaklar. İmam - Ve ertehu sebahuma el-hamu dakdak • . . fi l ayak çırılçıplak. . vennalını 
Mahal lel i  - Hay, hay, hay, hay !  . . . 
K. - Güüüüm! . . .  Ne bitmez dua be. 
İmam - Karşıda d üğün var, geliyor kaşık sadası. Mahal lel i  - Hay , hay , hay, hay ! .  . . 
fmam - Züğürtlükten gelir bıyık burması! 
Mahal lel i - H ay,  hay, hay, hay! . . .  
!mam - Böyle olu r bizim gibi divanelerin duası. 
Mahalle l i  - Hay, hay, hay, hay ! . . . 
( Mahal le l i  hem söyler, hem giderler : Batmonto . . .  bat· mon te . . .  ) 
H .  - Hayd i hayırl ıs ı .  Şimdi de damat çelebi geliyor. (Gider. ) 

* 
( T uzsuz Del i Bek ir, nara atarak gelir.) 
T. - Eyyyt ! gidi felek, ey gidi felek . . . 
K. - Eyvah bu d::ı k i m ?  

T. - Dağ başı nda duman , yiğit başında hal eksik değil dayı . 

K. - Öyled i r ayı oğlu ayı. 
T. - Ben bu gece evlenmişim de hiç haberim yok. 

K. - Eyvah herifin evlendiğinden haberi yok. Bana b:ık 
dayı ,  nerede evlendin ?  
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dan aklıma geldi, işte burada ya. Sen gelin 
T _ Sonra . .  ! '  . 

b 
. canım deği l misin, guze ı m. 

hanım enun . . 
k . k) Eyvah henf benı tanıdı . 

K. _ ( Kor ara · 

T. - Haydi aç yüzünü görelim. 
. 

İ . yüz göıiimlüi!ü vermedın . 
K. _ yı ama � 

h Onu meyhanede unuttum . Kusura bakma, 
T - Tuuu . . . 

f d '  1 H d' · · d b kuruş kalmış, sana e a o sun. ay ı 
al şu cebım e eş on 

beni üzme aç şu gül yüzünü güller açılsın. 

K. _ Şey burun görümlüğü vermedin. 

T. _ Ulan burun görümlüğü de olur mu bre? 

K. _ Olmaz ama bu burun başka burun. 

T. _ Al bakalım, �urda bir ·kuruş daha ·kalmış. 

K.  _ Ver bakalım, haydi cebellebe. 

T. _ Aç bakalım şu güzel yüzünü, z ira bende takat kal
madı. 

K. - O eski bir şarkıdır. 

T. - Vay güzel im sen şarkı da b i liyormuşsun ha . . .  Oku 
bakalım. 

K. - Okuyacağım ama dur bakalım hele. 

T. - Haydi oku bakal ım.  Şimdi  bıçağı çekeceğim. 

K. - ( Korkar) Vay anneciğ i m babacığım. Dıdıd ı . . .  
T. - Titreme güzel ,  aç yüzünü �·ok sa ben açacağım ( der 

ve zorla Karagöz'i.in �·üzünü açar. Hayre t l e )  Bu ne? 

K. - Şey . . .  

T .  - Bu sakal ne:ı 

K. - Sı kıntıyla çıktı. ( Ti trer, d ı dıdı . . .  ) 

T. - Sen Karagöz değil m isin ?  

K. - •Bak, Bekir Ağa . Sen her akşam iÇtT içer sokaklar· 
da naralar atar, herkesi  taciz edersin, üstel i k  evde ananı, kar· 
deşlerini dövmeye kalkarmışsın, beni mahsus bu hale koydu
lar, gel in diye sana bir öğüt, bizi sc�·rcdenlere de bir ibret 
olsun, zira bu rakı insan ları türlü fela ketlere sürükler. 
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T. _ Öylevse son 

(Gider. ) 
kadehten başka . ıçen;em haram olSUn. K - Herif büyük yemin eu1· G'd . . . ı �m 

rayım, sevgili seyredenlerimize güzel bir k
�u pırtılan çıka. 

(Gider.) çek oynatayım. 

Köçek havası 
Yaz bahar olunca leylim şen olur d 
Açılır lalesi aman Güzel-Hisar'ın 

ağlar 
Etrafında bağlar pek riışen olur 
Salınır dilberi aman Güzel-Hisar'ın 

(2 'nci hane) 

Kiminin elinde kaleın yazı YllZarlar Kiminin elinde sünger yazı bozarlar 
Kol kola vennişler aman yosma güzeller 

( Nakarat) 

Şen olur dilberi aman Güzel-Hlsar'ın 

Karagöz' lc Hacivad karşılaşırlar. 

H .  Hoş olsun Karagözüm sağlığa. 

K. Ha k  herckat versin derelerde biten saz.lığa. (Takat) 
H .  - Bana ne vurursun elin kırılsın. 

K. - Ek kr, kenetler, gene vururum. ( Tokat) 
H.  - Hoş olsun külhani, yıktın perdeyi eyledin viran va-rayım sahibine haber vereyim heman. ( Gider) 

' 

K. - Her ne kadar süro-i lisan ettikse affola. İnşallah yarın akşamki oyunda yakan elime geçerse vay haline vay. 
(Gider, oyun da bi ter. ) 

( Hayali Küçi.iık Ali, Muhiddin Sevilen, Karagöz, 1969) 
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Muhavere örnekleri 

H 
. t Akşam şerifler h

0
ayrolsun efendim. 

acıva - . 

Karagöz _ Hoş geldiniz, safa geldiniz. 

Hacivat _ Keyifler inşallah iyidir? 

Karagöz _ ço·k şükür efendim . . 

Hacivat - Aman efendim, başıma bir fes almıştım da 

gelirken yorgunluk alma·k üzere Karagözi.ime uğrayayım de

miştim. 

Karagöz - Ne yapayım fes aldınsa. 

Hacivat - Ulan öyle mi derler? 

Karagöz - Ya nasıl derler? 

Hacivat - Ulan, güle güle başında paralansın · demek yok 

mu? 
Karagöz - Güle güle başında paralansın 

Hacivat - Ha, aferin işte ıböyle demeli ya . . .  Derken 
efendim, onun üzerine evde odw1 bi tmiş, biraz odun a l  ded i· 
]er. Odunkapusu'na gidüp beş on çeki odun aldım. 

Karagöz - Güle güle başında paralansın. 

Hacivat - Ulan sus, bu fes değil, odun aldım, odun. 

Karagöz - Güle güle başında paralansın. 

Hacivat - Ulan, öyle demezler. 

Karagöz - Ne bi leyim, ben, sen öğret t in .  

Hacivat - Ulan, o fese göre idi . 

Karagöz - Ey ş1m di ne d iyeyim? 

Hacivat - Güle güle yak, otur da külüne bak demeli. 

Karagöz - Anladık efendim, anladık. 

Hacıvat - Derken efendim, geçen günkü yağmurda mt\· 
lı'.ıın ya evin ·kiremitleri filan 'kınlmış, bütün yağmur evin 

içine akm ış . Bari b i r  i k i  dülger çağırayı m da yıkık yerlerin i 

vaptırayım,  dedim .  Evi b ir güzel ce tfım ir e t tird im . 
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Karagöz - Güle güle yak, otur da ku"ı·· b . B . une ak 
Hacıvat - u evı yeni yaptırd .. · 

. . ım , oyle denme 
Karagoz - Ya nasıl derler? 

z. 

Hacivat - Oh! Oh! Maşal lah pek 
. 

g
üle oturunuz, içinde hiç eksik ol�ayın�e

d
ınnun �ldum. Güle 

.. z emek ıstemez ' J Karagoz - Olur efendim , olur. 
mı. 

Hacivat - Sonra biiader alacak! . . 
. . • ının hırı H · 

ginleşmış, ev yaptırıyor dıyüp para alma a 
. • 

. 
acıvat zen. 

Param bitmiş olduğundan alacaklı .1 
b
y 

v gelır. Benim de . 
d .  

ı e ogaz boğ k ederiz; sonra ava edüp bizi hapse atadar. 
aza avga 

Karagöz - Oh! Oh! Maşal lah pek . . d h' memnun old 1 güle oturunuz, 1çın e ıç eksi•k olmayınız. 
um, gü e 

Hacivat - Aman bilader, hapisteyim, hapiste. 
Karagöz - Oh! Oh! Maşallah. 

Hacivat - Ulan, öyle demezler. 
Karagöz - Ya nasıl derler? Ne bileyim b "" . 

. . .. _ . . en, sen ogretıın .  
Hacıvat - Ulan, ben ogrettı ısem ev için öğ tt' B 

d 
. . 1 d le J re Hıı. una 

a mı oy e er r . 

Karagöz - Ne derler bakayım? 

Haci�at - İnşallah �fen?iı� , yakında biri sebep olur da 
çıkarır, sız merak etmeyın, ınşallah ötekini de çıkarırlar. 

Karagöz - İn şal lah efendim . 
Hacivat - Sonra Karagöz, biz, b�nunla iyice uğraşırız. 

Ne ise bizi hapis1ten çı·karırlar. Ben o sevinçle koşa koşa eve 
gel irken furuncunun biri furundan ekmek çıkarıyormuş. Acele 
ile küreğin sapı bir  gözüme dokunup gözümün biri çıkmaz 

mı? 
Karagöz - İnşaallah efendim, yakında biri sebep olur 

da çıkarır, siz merak etmeyin,  inşallah ötekini de çıkarırlar. 

Hacivat - Ulan, gözüm çıktı. 
Karagöz - İnşallah efendim. 
Hacivat - Ulan, inşallah şifa bulursunuz, dernek yok 

mu? 

Karagöz - İnşallah şifa bulursunuz. 

( Kunoş, İgnast, Türk Halk Edebiyatı 'n<lun) 



Araştımuı 

KARAGÖZ PERDESİNDE CEMİYET SATİRİ 

Perdenin i rticale ( improvisation) verdiği yeri bilenlere, 
elde bulunan mahdut miktarda yazma ve matbu karagöz 
muhavere ve fasıl larına istinat ederek, halk ruhunun hadise
lere biçtiği değer ,.c bu değere göre halk rnhunun 'karakte
risti kleri hakkında bazı hükümler çıkarmak tecrübesi, hayli 
cüretki'ıri'ıne görünecektir. Bahusus yazma ve matbu malze. 
menin ekseriya birer şemadan ibaret olduğu düşünülecek 
olursa, böyle bir denemenin n e  kadar seyyal bir maddeye da
yandığı meydana çııkar. Fakat, diğer cihetten, irticalin de 
karagöz esprisi  ve mevzu ile tahdit edilmiş olduğunu unu1-
mamak li'ızımgelir. Malzemeni n  fazla muhtasar olmaktan mü
tevellit mahzuruna gelince, bunun da, ayni mevzuun muhie
l i f  version'larını karşılaştırmakla bir dereceye kadar önüne 
geçileceğiııi zannetmekteyiz. Esasen tetkik ve tahli l in i  dene
mek istediğimiz nokta, halk ruhunun teferruatta değil,  fakat 
oyunun asli şemasında tezahür eden davranışıdır. Evvelce de, 
gerek oyıınlann cem iyet realitesiyle olan münasebetlerinde 
gerek fasıllann tasnifinde bu ruhun bütün oyunlann müş
terek kara'kter ve şemasını teş'kil ettiğini  görmüştük. İş
te, muhtelif fasılların haddizatinde birer cemiyet paro
disi olduğunu nazarı it ibare alarak, bu değişik hadiseler ale
minde halk ruhunun toptan reaksiyonlarını tetkik etmek im
kansız olmasa gerektir. Bu denemeye, perdenin, diğer tabi
riyle Küşteri meydanı'nın psiko-sosyal vasıflannı tahlil ile 
başlayacağız. 

Takriben 1 x 1 ,20 eb'adında olan bu mustatil bez parça
sı, arkasında ı şık yanınca, İstanbul'un bir mahallesi olur. Bu 
mahallenin seyircilere nazaran sağ cidarında Karagöz'ün, sol 
cidannda ise Hacıvad'ın evleri bulunur. Fa'kat iptidada hiç 
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bır dekor vey� hiç bir işaret, mahallenin .- . 
, 

zarda esrarengız manzarasını d araltın B . . 
el�stıkı ve ilk na. 

halleye uzakl ık veya yakınlıkları ne 0tz. utun hadiseler ma. 
. . d d ursa olsun h ·oırun ıçın e cereyan e er. Hacıvad' • ep bu kad-ı 

S ı ·  . k . ın sonradan d . . 
Juınata n azaran e anı ıle Serez ar d 

ver ığı ma. 
anlı ak b. d asın a bul 

eden K Kav , ır enbire perdenin unınası icap d ortasında bo 
u�.nam oyunun a, hamamı Bahçe Y atıverir n-·· ' oyunund b · 
ayni meydana koyarlar. Ferhad'ın da" .

1 
a ahçeyi , hep . - ' gı ı e Şiri • · 

vine aynı mekanın bu garip tahayyü h n ın kasrı da 
�der. Bütün hu mantıksızlıklar karşısı:da ��:ı���.� istifade 

!imi isyan ederse de Hacıvat cerbezes · 
. goz un aklı se. 

fi . ) . ' 1 sayesınde 0 
Yircilere bu ( ction u hır an için hakik t 1 na ve se-

. a 0 arak kab l · 

rir. Perdede oyunun teknik i mkanlarınd .. u ettı-
1- . k . .. h 

an mutevellit b 
rarl ı  e astı ıyet mustesna, er şey lam b. h lk 

u es-
• ır a real' . . . 

de olup biter. Bazı oyunlarda cin rarp ( 
ızmı ıçın 

, . . � ması Kanlı K k 
yazıcı) ,  kalıp degışmesı ,  ( Ci'ızular ) Karag·· •.. - · ava . 

• oz un eşegınd · · 
rülen acaiplikler ( Bahçe, Ferhat ile Şirin) k b"l· d 

e go-

. a ı ın en (fictl ) 
!ara gelınce,  bunlara, bazan batıl i tikatlana h. . b 

on 

k . k b .  ff . . ıcvı, azan da 
sadece omı · ır e et vucude 11etinnek k d' 1 .. 

. af. h  · " a s  ı y  e muracaat 
olunur. Maam ı bu tabıat kanunlarına uy 1 ' d" 

d d . . . mayan ıa ıscler 
karşısın a a son soz, daıma halk realizmind d' . l b .  . 1 • . . e ır ve perd� 
daıma, rce ır cem ıyet rndısesınin yine realı'st  b' d' . 

.. . .  ır paro ısıne 
sahne olur. Hemen hemen butun oyunlarda kara · · . . . . 

1 1 ' d "  1 
. 1 

goz esprısı , 
cemıyetın ree 1a ıse erıy e reci tiplerini teşhir ve h' · 

an'anesi dahilinde tezahür eder. 
ıcıv 

Fakat b� teşh i r  ve hiciv, pek nadiren doğrudan doğruya
dır ve cksenya darbımescllerdc bilmecelerde, hatta bir kısım 
halk inanışları nda gördüğümüz gibi , imaj ve senbol volu ile 
yapılır. Perdenin bu imagerie ve senbolizmi de, zaten İıalk ru
hunun ezeli bir ifade taı-lıdır. Bu taı·t., halk fıkralarında da 
(Nasreddin Hoca hi kayeleri , Bektaşi, Yeniçeri , Yahudi, ilh . . .  
fıkraları ) kend i n i  gösterir. B u  sebepledir ki  karagöz perde

sinde, buna müşabih bazı !!arp sahnelerinde aöriildüifü gibi 
bilavasıta tenk i t , tariz ve hlcve rasgel inrnez . ŞUphesiz\unun 
böyle olmasında , İslami tdkinat i le  cemiyetin strüktürü de 
amil olmuş tur. M<inıafih bu başkılar altında da hal·k satiri
nin, bi r nevi senbolizm içinde gizlenen çekingen tezahürleri, 
yine istihdaf olunan gayeyi gösterecek kadar vazıhtır. Bi· 

ııaenaleyh bir içtimai scnbol ler sahnesi olan karagözde halk 
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. · · ıa· bu çeşit tebdili ·kıyafetlerinden sıyırarak tah-
satırını evve 
!il etmek icap edecektir. 

Klasik karagöz repertuvarında devlet otoritesiyle doğru. 

dan doğruya alay edildiği vaki ·değild
.
ir.

. 
Per�eye d

.
e!Pl sultan 

ve sadrazam, devlet otoritesinin en kuçuk mumessılı bulunan 

zabıta (karakollukçu veya zapt.iye) bile ç
.
ı�an�.��dığı. .gi�i, 

bunlardan kinaye •tarikı ile dahı bahsedıldıgı gorulmemıştır, 

Küşteri meydanı denilen mahal!�, sank.i içind� t�hsildarla 

zaptiyenin girmediği mubare� .bır y�rdır. �enıç�rılerm de, 

bu mahalleye ayak bastığı ışıtılmemıştır. Cubbeliler, ancak 

mahalleli arasında -imam ve müezzin- bir an görünüp kay
bolur. Demek medrese de perdede ispatı vücut etmez. Ma

halle, sanki bu üçüzlü otoritenin şümulü haricinde kalmıştır. 

Saray, ·karakol, cami ve mahkemenin ne bir tasviri bulunur 
ve ne .de sözü geçer. Fakat bu, yalnız işin zahiri cephesidir. 
Perdede sarayın, karakolun ve mahkemenin garip bir mümes

sili bulunur : Mandıralı Tuzsuz Deli Bekir. Bütün davalari 
0 hal ve fasleder, suçluya o ceza verir, bütün mahalle ancak 
onun heybetinden çekinir. O her oyunun sonunda, mahallenin 

bozulan asayişini eski vaziyetine iade etmek vazifesiyle mükel
lef bir devlet otoritesi halinde arzı endam eder . 

Fakat korkunç na'rasına, tüyler ürperten tehditlerine 

rağmen Tuzsuz, gülünç bir tiptir. Hacıvad'ın müdahenesin
den hoşlanır. Yahudi'nin, Acem' in, ilh . . .  yalanlarına çabucak 
kanar. Bütün cebeııutunu ancak sıra Karagöz'e gelince göste
rir. Mamafih yalan söylemesini beceremiyen Karagöz de, 

alaylı bir istirhamla <Onun elinden yakasını pek çabuk kur

tarır. 
Perdede Karagöz'ün el kaldırmadığı yegane şahsiyet olan 

Tuzsuz, acaba sadece bir Yeniçeri zorbasının karikatürü ola

bilir  miydi ? Bunun böyle olduğunu kabul etsek bile, ha1kın 
nazarında Ocak'ın asırlarca bütün otoriteyi temsil ettiğini na

zarı itibare alarak, bu halde de yine otoriteye sarih bir hi
civle karşılaştığımızı söylemiye hak kazanınz. Hakikaten per

dede, inzıbatı ancak sarhoş bir Yeniçeri zorbasının karakuşi 
hükümleriyle temin olunan bir mahalle ( memleket) tasviri 
bile, bütün zahiri masumiyetine rağmen, otorite hesabına ağır 
bir satirden başka birşey olamaz. Ayni zamanda halk dehası 
böyle bir heyette ortaya çıkardığı otorite karikatürüne, Os-
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ın�lı 
.
idaresinin bütün lcusurlannı. da . 

Jemıştır. Tuzsuz da, suçu Ortadan k bırer Vasıf halinde .. 
rasgele bi

.
r suçlu bu_�mak hususıında ��nn.ıy� çalışmak�u: 

lu ise: �aıma K.arag�z, Yani halktır. O 
tical gös�rir. »u su 

gibi zahiren kuvvetlı, fakat içind k 
da, tenısıl ettiği idaç. 

.d.  f k en oftur N't ı..,_ . re 
linin na ır everanı arşısmda (Mandıra · ı e..un ınahalle-
olur. . . 

· 
) hazan Aciz kaldıtı 

Görülüyor ki halk esprisi bö 1 .. 
Hinç bir senbolle, ekseriya yal;ız k�;dr:rı 'k�rkunç � g11. 
otoriteden perdede olsun intikamını aıı!:hinde tecelli eden 

Tuzsuz' dan sonra hazan Anıavut k 
ş bulunuyor. 

eski zabıtanın senboli olur. Suç ÜStii
orucu da (Kanlı kavak) 

sopalan saymasını beceremiyen ve .h
Yakal.a�p da vı.ıracatı 

Karagöz'ün arkasından· : «Ben senı· 
n� ayet elınden kaçıi-dııı;. 

. yıne Yaka! . r;• 1 ı  oturak [orta ]  boylu, etine dolgu b' 
annı, totısa.kal-' nca ır h T · kendini teselli eden Arnavut Ba"""- � h h 

en sını. tiiye 
. d f 1 . ,._,, ar;a er alde l!al . 

bır korucu an az a hırşey olsa gerekt' · ettayın . ır. 
Perdenin bir nevi senbolik realizm (halk r . . . 

· · . de, halkın kahkahasına arzettiği bu tehzillerdenealizin.i )· A�
beten daha doğrudan doğruya bazı ·tenk't hi�!ada, ms-

d ğu d · k'd ' G d 
. ı ve cıvlerde bu-lun u a va ı ır. • e Nerval feners· · k k · 

. . . . ' ız so a: ta dol ılmıl ması hakkında hır zab�ta emriyle perded 1 L aş · · • e nası aıay edildi� 
ni anlatır. 1882 - 1 886 senelerinde Kunoş'un . . . ır· . 

h . d . 
zaptettiği hır oyu-

nun mu averesın e ıse, o devirde lstanb l' 'k k 'k " . . .. u u asıp avuran 
tazyı a ragmen, sansurun hışmına uğnyaİı Dl J 
aklı T t "b' . h 

yo en, Çıngı. 
r a ar gı ı rnıza gazetelerinin filcibetinden n"kt li b' 
lisanla bahsedildiğini görüyoruz. . . 

u e ır 

Taassuptan uzak kalmakla beraber ruhen b"t" · · · · ı d' d 1 · . . u un samı-
mıyetıy e ın ar o an halkın perdede din ile en kil "k b' 

"b · ı · t  1 ğ .. d 
çu ır 

mu a a sız ı a musaa e etmiyeceği bedihidir. Bu itibarla g� 
rek muhaverelerde, gerek fasıllarda camiden, medreseden di
nin adap ve erkanından telmih tıi.rikiyle de olsun bahs�ek 
mümkün olmamıştır. Bu mevzular daima perde için bi�er tabou mahiyetinde kalmıştır. Halk ruhu, anca•k; dini istismar 
ede.nlere karşı hiciv reaksiyonunu kullanmış ve başlarında 
yeşıl sarık, seyyld geçinen Arap dilencileri; hoy�gı)yculan, ha· 
pazanlan perdede teşhir etmiştir. Mefnız bir seyyitliğin halk
ta uyandıracağı müsait tesirden bilistifade ceplerini doldur· 
mak istiyen . ve bu arzulanna nail olamayınca da etrafa kü-
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r· hakaret savuran Arap dilenciler, daha E\'liya Çelebl'nin 
ur ve 

da perdeye çıkarılmış bulunuyordu. Bugün dahi ak 

::;:�i. ekseriya para mukabilinde du
.
a�ar, daha do

.
ğrusu 

beddualar eden bir d.ilencı olarak gostenlır. Hal-k�n, bır cer 

·ı · olan bu dualardan canı yanmış olacak kı, Ters Ev. 
veSl esı . . . . 

lenme oyununda gerdek duasını�. 
b

.
ı r  parodısı�e

. 
şa

.
hı'. oluyo-

ruz. Başıta imam olmak üzere bütun ma�al lel�n ı� ıştırak et

tiği güvey alayında okuna� duanın, rnakamıyle, anım� be�iyen 

•. hay hay»lariyle diğer dualardan farkı,  ancak rnealındedır ve 

bu da, hezliyattan ibarettir. 

Perdede cin çarpması, büyü, afsun gibi batıl itikatlar da 

halk mantığının adesesinden geçer. Yazıcı' da, Cazular'da, Kan

lı Kavak'ta, Mal Çı.karma'da Ferhat ile Şirln'de batıl itikat

ların birer parodisi görülür. Karagöz esprisi, acaip kıyafetler

le perdeye çıkardığı cinleri, cadıları, büyücü kanlarını ek

seriya >Karagöz'ün baltası, Ferhad'ın külünkü ve hazan da Ha

cıvad'ın tekerlemeye benziyen manasız duaları karşısında ze

bun bırakır. Kanlı Kavak',ta çarpılmaktan kurtulan Kara

göz'ün ilk işi, hemen baltaya sarılıp « çift geleni tek gönde

ren, tek geleni hiç gönderniiyen» netameli ağacı devirmek 

olur. Fakat böylece iyi saatte olsunlarıp yuvasını bozan Ka

ragöz'ün bir maksadı da kışlık odununu temin etmektir. Ya

zıcı dükkanında cin ile Karagöz arasında geçen sahneler, kor

kunç olmaktan uzak, birer şaka mahiyet indedir. Karagöz'ün 

cinleri tılsıma, muskaya da aldırış etmezler. Refikının tedbir

sizliği ve iyi saatte olsunlara hürrnetsizliğiyle alay eden Ha

cıvat, bütün tılsım ve muskalarına rağmen yine ayni akıbete 

uğrar. 
Afsunla define çıkarmak husus.unda, Hacıvad'ın bütün ik· 

na kuvveti, Karagöz'ün aklını b i r  türlü çelemez . O, afsunla

rın ve tılsımların esrarengiz cazibesine rağmen, septik ka· 

lır. Zaten Hacıvad'a uyup da işe başladığı zaman, yere gö

mülü küpten kısmetine ancak kertenkele, akrep, pabuç es· 

kisi, ilh . . .  çıkar. 

Velhasıl batıl itikatlar karşısında perdenin davranışı, şen 

bir scepticlsme'dir. 

Perdede aşikar olarak bir sultan - teb'a, zengin - fakir, 

patron · işçi kontrastına rastgelinmez. Bütün eski fasıllarda, 

Karagöz, daima kendi emeğiyle geçinir hür bir şehirlidir. Elin· 

730 

den pekala salın�kçılık, kayıkçılık 

vecilik, ıl h  . . .  gelır. Ancak klasik 
• Yazıcılık, eczacılık ka . 1 . l d 

reper tuvar • h. 
edilınış o an pıyes er e Karagöz'" a sonrala . 1 .  

b l . un uşaklık n ı ave 
ıı:örüyoruz. Bu e ki Tanzimat' . . ta  karar k ld 
v • b 1 

ı muteaki h ı ığuu 
uyanmaga aş ıyan sınıf fikrin in b '  P alkın şuu d 
oyun larda da Karagöz' ün uş ak hu·· 

ı
.
r t�zahürüdür. Fak ru

n
at b

a 
. . . vıyetı ta u 

o. ekserıya ınatçı, şckılpen'!st ve had 
: mamen itibaıid.ir 

anlarlık, tevazu ve tabiilik dersı· gam efendilere hald · 
. veren h t 1 en 

vuran, aklı sclım sahibi hakiki b· 
f • a a arı derhal y · · ır e endi b uıe 

reket eder. ser estliğiyle ha. 
Fakat perdeye aşikar olarak sınıf k 

halk ruhu, bu ayrı lığı kend i  içinde h . ontrastını sokmıyan 
. b d . d . ıssetmemi d • .  

Jakıs, u uygu, per enın tasavvufi . ş egıldir. Bi-
iıal ine ink ılabı nda yegane amil olm 

ve epık merhaleden satir 
. . . k . . ' h . uştur. Zaten h 

satın, ı ı ayrı zı n ıyet ve do layısi,•le .k. 
er cemiyet 

· ·  d l · d 
, ı 1 avn ha 

ıiyle muca e esın en doğar ve ke d. 
' yatın yekdiğe-

1 • . h 
. . n ı şuuruna er' d zursuz uga ve nı ayet ıht ı lale münc 1 

ınce c hu-. er o ur Fak h • 
desinde bu sınıf kontrastı d aima . h

. at ayal per-. sezış alind k 
fikir safhasına geçememiş t i r. Bunun . . d. . e almış ve 

f 1 . . k f 
ıçın ır kı Kar .. 'd 

smı set erını aşara e endiliğini ilan etmek is  
. .agoz e, 

bir ruha ve aman vermez bir h icve rast 1 ,  
'.1Yen ısyankar 

zahür eden hal k  ruhu, zümreli bir ce
g

� 
ı.::me

.
y'.z . Perdede te-

. . f • 
mıvet ıçınde y . k 

rncraretı n ı ,  sa ve masum bir alay şek!: d h. .
a7ama 

rnek duygu, fikir i le  deği l  başka bir duvguı
n.1

e 
.f

ıs
d
set

tı
rır. Do-

B 1 h . · .. . , 1 e ı a e olunmuş. tur. una ma ıssı , mustehzı bir havret · k ı ·  � e ı n  · ı  a p  etm · r 
İşte bu bakımdan Karagöz ile Hacıvad'ın zıt h . 1 . ış ır. 

d 
. şa sıvet en sın•F 

kontrastının sa ece b ır taslağ1 makamındadır. 
" ·· 

Hakikaten Hacıvad ile Karagöz'ün yekd · ·  .· . . ıgeı ıne zıt şahs .. 
)·etlen , ck serıya saray m ihveri etrafında to 1 

· 

. k . . . 1 1 I k  
P anan memur 

arısto rasısı ı e 1a tabaka sının biribirine zıt fi ·h 
. . • • • 

vası arını ı . 
tıva edeı. Zevk, adabı muaşeret, lisan ve mantık b ·k· h-

. · b
. ·b · · d 

. u ı ı şa 
sıyetı ırı ırın en ayıran noktalardır. Önümüzdeki fasılda da-
ha ya�ın dan göre��ğimi� bu zıddiyet,  sadece kahkaha uyan�ınnaga yarıy�n guzel hır buluş, hoş bir icat olamazdı. Soka
gında , kahvesınde ve cfınıi inde Hacıvat tipi insanlarla Kara
g�z ·tipi insanların karşı karşıya geldiği bir cemiyette böyle 
hır yapmacığa zaten lüzum yoktu. Hacıvat ile Karagöz, Cer
vantes'in bütün insanlığı temsil eden Don Kişot ile Sanşo 
Pansa'sı kadar reel ve hatta onlardan daha müşahhas iki in· 
san tipidir. Şüphesiz, perdede asırlar süren bir arkadaşlık, 
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bu iki zıt şahsiyetin aralarında bir yakınlaşma vücude getir

mışiir. F�kat, hazan bir işb.irliğine �a�ar �ıkan �� anlaşmaya 

rağmen, perdede daima i kı ayn zıhnıyetın ve ıkı ayrı züm

renin lnitial 'kontrastı görülür. 

Oyunların mevzuunu teşkil eden cemiyet hadiseleri", kıs

men, bu i·ki ayn şahsiyetin zıt karakterlerini tebarüz ettirir. 
Hamam'da, Bahçe'de, ve Aptal Bekçi'de Hacıvat, mahallede 
cereyan eden ve Karagöz'ü meraka düşüren aşk ve zevk enfri· 
kalanna mümaşatkar davranır . .  Çelebl'nin mutemedi sıfatiyle 

bahçeye ve hamama nezaret eden Hacıvat, hakikatte nüfuzlu

lara ve perdede ise « taklit»lere açık bulundurduğu kapıyı, 

daima Karagöz'ün yüzüne 'kapar. Birinin o ikbali ile ötekinin 
bu idban, reel vakıalar çerçevesine nakledilince, bir zümre 

mücadelesi manasını almaz mı? 

Sınıf kontrastını ancak silik bir duygu, belirsiz bir hads 

şeklinde tezahür ettiren perde, halkın ahlaki vicdanının rea

list bir tercümanı olur. Halk vicdanında ırz meselesi, en sar

sılmaz bir itikat, bir iman salabeti arzeder. Onun asırlarca 

kendine tabii bir hak tanıdığı yegane şey, ırzının masuniyeti 

olmuştu. Can ve mal, kaza ve kadere tabidir. Halktan · bir 

fert 'için yaşamaık ve malik olmak haklan, i kinci derecede 

bir ehemmiyeti haizdir. B u  o kadar doğrudur ki, ilk kanu:rıu 

esasimiz olan Tanzimat Fermam, ana prensip olarak halka 

mal ve can ile birlikte ırz masuniyetini de tanımıştı . Daha 

evvel Yeniçerilere karşı halkı «Sancağ-ı Şerif»in altına toph

yan saik, her şeyden ziyade, zorbalığın sık sık bu mukaddes 

hakkı payimal etmiş olmasından mütevell i t  derin bir nefret 
ve 'kindi. Her mahallede, hududu içinde vukua gelen ahlak
sızlığa karşı yekvücut olarak isyan edecek kadar kuvvetli bir 

ma'şeri vicdan ve samimi bir ahlak hassasiyeti vardı. Elbet
te, halkın bu ahlak an'anesine perdenin de hürmetkar olması 
lazımdı. Hakikaten Çivi Baskını, Mandıra, Yalova Sefası ve ni
hayet Kütahya Çeşmesi gibi oyunlarda, bu ırz meselesin:n 
halk kanaatine uygun bir tarzda vaz' ve halledildiğini görü
rüz. Hiçbir oyunda suçlulara günah işlemek fırsatı verilmez. 
Mandıra'da, ·kendi merhametinin kurbanı olan Karagöz, Tut
suz'un bkaz hoyrat ikazı i le eski haline döner. Yalova Sefa
sı'nda çevrilen dolap, tam vaktinde durduıulur. Çivi Baskı
nı'nda mahallenin bir evinde kurulan işret sofrası, Tuzsuz'un 
birdenbire zuhunı ile darmadağın olur. Kütahya .Çeşmesf'nde 
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ııacıvat ile Karagöıı'ün evlerinde ak 
bir ibret levhasının figüranlannd� �anan zanparaJar bil 
Mamafih perdenin bu gibi mahal� 

aşk� birşey de�ldi
e

, 
ınümaşatkar davranmadığı bir ha.k'k

e entnkalan karşıs dr. 
.. t d ' " '  d 

ı at oldu� · k d ın a 
taassup .gos erme ıgı e muhakkakt 6" a ar, sert b' 

. • 1· b' 
ır. Zaten k ır 

hadısata neşe ı ır sceptlclsıne ile b km aragöz espri · 
hassa, Türk humour'unun en esasi 

a
k 

ak dernektir ve �
ı
, ı arakte · . u 

Hiçbir oyunda hırsızlığa yalan
· rını teşkil eder • ve ift' · 

entrikaya rastgelinmez. Karagöz'ün «d" 
, ıraya dayanan bir 

bile beceremiyen sonsuz siifiyeli on' b
uru

k
g-ı maslahat-arniz•i 

d d 
, u aş a köt" il makt� ... a mene

. 
er. Karagöz .repertuvarının 

u Y? ara .sap-
Karagoz u sarhoş ı le evlendirmek ( Saht 

yegane hilesi, 
teşebbüsüdür. 

e Gelin · Ters Evlenme) 

Perde sarhoşluk ve tafrafuruşluğa ')c . 
· kull T b' ·  . .  k 

arşı en keskın h' · nı anır. uzsuz, utun ' ahramanlıklannı . ıcvı-
yapar ve perdede ancak gülünç bir övünm::rd�nı� dışında 
Hacıvad'ın afyon tiryak il iği daima yüzün 

ıle ıktıfa eder. 
bu her adımda uyuyan ve en ufak bir .. 

e .. 
vuru

l " d
lur. Tiryaki, 

h il 1 . d · 
guru tu en telaşa dü şen ma a e ı, aıma acınacak vaziyetlerde kalır y . .. 

· 

meydan okuyan Külhanbeyi Gevşek Mehmet K. � 
.�uvele 

. 
b " .. 

'd 
, aragoz un �.1-

mannı yeyınce utun ı dialarından vazgeçer T b'' h 
' 

dışına çıkanlara karşı perdenin aldığı durum · . a ıı a�atı.n 
ti · 'd · • yıne neşelı hır 

scep cısme ır.  
Perde, ayni neşeli sceptlcisme içinde t , t b l'd 

• mparatoıııuğıın 
stan u a yaşıyan her çeşit tebaasını hadise! · ·h · 

h k . erın mı engıne 
vuı:-ır ve er esın beşeri zafını meydana çıkararak hükmünü 
venr. 

Bütün b h' . h Ik  u ıcıv, a '  realizmine uygun bir atmosfer için-
de cereyan eder. Esasen bu realizmi, bütün oyunlann, bir �ahalle kadrosu ve · espris i  içinde, reel tiplerin yine reel ha
dıselerle karşılaşmasından ibaret olması yaratır. Halk ruhu 
hadise ve tiplerin realitesini muhafaza etmekle, kendi karak'. 
ter'.�tiğini ortaya koymuştur. Müşahade ve mukayesenin mah
sulu olan içtimai hiciv de, halk ruhunda realite kadrolarının 
haricine çıkmaz. Halk muhayyilesi , sadece yapılacak hicve en 
müsait nizamı seçmek şekJi.nde tezahür eder. 

Oyuncuların i rtical payını mümıkün mertebe nazarı iti
b�r� alarak denediğimiz bu tahlil, bize halk ruhunun perdede 
hadıselere kıymet verirken cemiyet realitesi haricine çıkma· 
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dığını gösteriyor. Mekiini kadrosu bir  İs�anbul �ahallesi olan 

perde, « noktai nazan» ile de
. 
�al�aJle�ıdır ve satı�, bu

. 
mahal

lenin reel hadiseleriyle hakıkı tıplen arasına gızlenır. Bazı 

fasıllarda göıiilen fiction veya « harikuliidelik »ler i se, ya İti· 

bari olduklarına işaret edilerek ( Ferhat ile Şirin, Kanlı Ka

vak) bir mebde olma:k üzere 'kabul olunur, yahut, batıl iti

katların teşhirine (Cazular, Maı Çıkarma ) bir istinat noktası 

teşkil eder. 

Perdede cemiyet hicvi n i n  esasında zümre farkı vardır. 

Ancak bu zümre farkı, fikre müntehi olmamış, yani şuurlaş

mıyarnk ve binnetice aşikar ( explicite) bir mt hiyet almıyarak 

daima zımni ( implicite) kalmıştır. Psikana:ist Adler'in tabi

riyle, halkın, iç inde yaşadığ·ı zümreli ve tazyikl i bir cemiyette 

kuvvetle hissettiği geri lik duygusu ( sentiment d'inferiorite),  
perdeye kılık değiştirerek aksetm i ş  ve hiciv, tam bir  halk 

senbolizmi içinde ifadesi n i  bulmuştur. Bu senbolizmin vasıf. 

lan ise şunlardır : 

1 - Cemiyet hadi selerini ,  reel şemalarını muhafaza ede

rek da·ha küçük bir plana ( mahalle) sığdırmak; 

2 - Sınıf kon t rastını, ya mahalle tipleri arasındaki te
zatta ( Hacıvat · Karagöz) ,  yahut mahalle vak'alannın seyrin· 
de ( Hamam, Bahçe, i lh . . . ) gizlice tecell i  ettirmek. 

3 - Neticede, cemiyet hadiseleri ve tipleri ·karşısında 

daima neşeli, hatta müstehzi b ir  scepticisme göstermek. 
Halk ruhunun içti mai reaksiyonlanna tebliğ vas ıtası olan 

diğer fol klorik mahsullerde ( darbımeseller, fıkralar ilh . . . ) 

görülen senbolizmin de,  mümasil vasıflar arzettiğini sanıyo

ruz . 

Reel şemaların ı muhafaza ederek sadece daha küçük bir 
plana nakleHiği cemiyet hadiseleri karşısında halk ruhunun, 
kat'i kıymet hükümleri verecek ye rde, ekseriya böyle müsteh
zi bir scepticisme gözetmesini ,  onun, ı rki positivizmi ile, son· 
radan, b i rçok içtimai ami l lerin tesiri altında i ktisap ettiği 
kaza ve kader z ihniye t i  arası nda bocalamasında aramak doğ
ru olur. 

( Sabri Esat Siyavuşgil ,  İstanbul'da Karagöz, 1 938) 
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UYGURLARDA DRAM SANATI 
Prof. Dr. Şinasi Tekin 
Uygurca eserlerde dram tarzının izle . . nnı, Maytris' . 

ceğin Burkan'ı olan Maitreya ile buluşma" 
ımıt, yani "gele-

eserde daha tefenuatlı biş şekilde bulu 
0 adını taşıyan büyük bir 

anıaşılacağı üzere, Şfilcyamuni Burhfile� ruz. Bu eserde adından da 

d d
.. . . . yaşamakta oldul'n· t 1 

aıemin en unyamıza ınıp bır şehzade olarak. dün a 
o� ann ar 

mertebesine ulaşıncaya kadar geçen hay•t 
Y ya gelişı ve erme 

" ı  selefi ta · h· 
hayatına banzetilerek dini bir destan şekr 

'
d 

n 1 Burkan'ın 
ın e anlatılmıştı 8 

sona kadar nesir olan eser, ilkin, bugün artık k bo 
r. aştan 

aslından Tohri diline, bu dilden de T"rk 
ay 

.. 
!muş olan Hindçe 

u çeye tercume edilm · · rin Tühri dilindeki nüshasından ancak. birkaç k 
ıştır. Ese. 

parça almıştır- bunlar 
dan anlaşıldığına göre bu nüsha nataka . , · · 

' yanı temsil' olarak 
vasıtlandınlmış olup sahnelere bölünmüştür Bu salın 1 . . . . . . 

· e enn her bın-
.un sonunda oynayan şahıslann ısımleri zikredilm 'şt· A . 

. 
" ,, ı ır. ynca bır de 

praveşa yanı antrakt, ara mevcuttur. Bütün bunlar beıı· b' . . · ı ır dram-
laşmanın mevcGdıyetınde şüphe bırakmamak.tadır Fak t d 

ö 1 . 1 h. . . · a , oğrudan 
doğruya s y eyış er anç, metın üçüncü şahısta anlatılmakt d 8 

T hr. d · ı · d k. 
a ır. u 

durum. 
.
o ı ı ın e ı m�tnin �ugünkü manada bir dram şeklinde, 

sırf rol kıtabı olarak tanzım edılmediğini gösteriyor; fakat Werner 
wtNTER bu husustaki son araştırmasındoa (bk. Journal of the Aıne
rican Oriental Society cilt 75, sayı ! ,  1955. 26-35. s.) Tohri metninde 
bir noktaya temas etmektedir": . . .  Toharca (Uygurca nüshanın tohri 
dediği dil!) metinde mümkün olduğu kadar bir çok kısımlar mimikler
le ifade edilmiş; temsil edilmesi gereken metinde de hal sigası kul
lanılınıştır. Bundan, bir an içinde değişmeyen, pek basit kulisleri(?) 

olan bir sahne ortaya çıkar. Birden fazla kimseler, yerine göre eserde

ki bir şahsın metnini ses ve mimikle ifade ederler. Bir başkası da, 

metnin tek bir kulis arasında geçmeyen hadiselerini okur. V aletiyle 

"vezin isimleri" olarak mfuıfilandınlınış olan metin içindeki bazı keli· 

meleri, "yerine göre, okuyan bir şahsı ve bir durumu belirten ses" ola

rak telakki edebiliriz." 

Maytrisimit'in Uygurca nüshasında, aslındakilere müvazf; fak.at, 

daha değişik v e  başka husOsiyetler vanlır. İlkin eserimizin, Tohri di· 
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l indeki gibi körünç yani görülecek şey, seyredilecek şey' = 'piyes' 

şeklinde vasıllandınlması dikkatimizi çekiyor; fakat esere, aslında bu

lunmayan bir önsöz eklenm iştir. Yükünç yani 'hürmet'. Bu kısı mda 

eserin bir hUJ!lsası bulunmaktadır ki bu husOsiyet Uygurcadan başka 

hiç bir dilde mevcut değildir. 

Önsözden sonra eserin, ülüş adı verilen bül ümleri gelmektedir, 

bunlar öns<lz hariç 27 ayettir. Her bölümün başında şu dikkate değer 

kayıt vardır: "Aşağıdaki dini hadiseyi - filan ve falan - yerde tasavvur 

etmek ıazımdır! Basit bi r h ikayede bu kadar şek le riayet m ü m k ün 

olmadığı gibi,  l üzOm da yoktur. B u ,  bi r sahne t asvirini  andı n yor. 

Maytrisimit'in Türkçe nüshasında bir başka husOsiyet daha dikkatimi

zi çekiyor; Devam eden bi r hadise bazan kesi l i r  ve bu hadise i l e  i lgi li 

nazari' bir düşüncenin ispatı türl ü  del i l lerle araya sıkışt ırı l ı r; öte yan

dan, b<!I UmUn başında hadisenin geçtiği yerde görünmesi veya 'temsi

li' mümkün olmayan bi r hadisenin dinleyenlere bi ldiri lmesi için şöyle 

bir yol takip edi l ir: Gökte i l ahlar belirir ve karşı l ı k l ı  konuşmalarla ko

nuyu münakaşa ederler; i lk in, insanların göremeyeceği yer ve d u rum 

i lahların tabiat üstU gücü sayesinde görünür (bu, herhalde bir okuyucu 

tarafından dinleyenlere önceden bildiril iyordu) ve onlar tarafından tas
vir edil ir. i l ahlar burada hadiseye bizzat iştirak ederler. M isal olarak 1 .  
böl!Jmün baş kısmını  alal ı m :  OçlU sığınma form ül ünden ve hadisenin 
geçtiği yer zikredi ldik ten sonra hadise bek lenildiği  gibi Rajagraha'da 
deği l  de i l ah l ar ın gök te sohbet i  i l e  başl ar: " ( i l ahl arın) büyük 
hükümdarı Yaişravana'nın kudretli üç nedimi  ve kumandanı Sadagiri , 
H imavata ve Purnaka idi .  Bu üçü. gökteki yol boyunca uçtular. Soh
bet ederek Pumaka şilyle dedi : 'Ey kudreı l i ler bak ın,  bu dünyada fev

kalade, zengin dinin  büyük ışığı göründü ! Bunun üzerine H imavata 
şOyle dedi :  'işte şimdi yak ın yer ve zamanda göründü,  zira tanrılar 
tanrısı Burkan, burk an l ı k  meı1ebesine ulaşmayı haşmelle arzu etti 
(vb. vb.- me ı in burada aynı şeki lde devam eder-) Henüz fevkalade 
d ini h iç bir k imseye anlaımak IOtfunda bulunmad ı .  Fakat , şimdi beş ay 
m Uddelle Benares şehrinde . . .  dinini  vaaz etmeyi  haşmelle arzu e ı t i !  

Sadagiri Ş{ly le ded i :  'Bundan sonra herkes Benares şehrinin eşrllfı ile 
birl ikte artıaı menebcslne ula�ıılarl (vb. vb. metin böyle devam eder)". 

Bu şek i lde i Hlhlar, Burkan'ın ermesinden sonraki faaliyetlerinden 
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batısederler v e  nihayet Haimavata, Uruvilv . 

söyler, çünkü. orada şimdi hiinnetıe layık 
�:;::ne gitmek istediğini 

braıunanın oğlu olarak yaşamakta ve henilz 
1 ya, Senayaru adlı bir 

maktadır! B u  sOretle doğrudan doğru 
a tı Yaşına ginniş bulun

yapıımaktadır. B u  gi riş bölümiindeki hlid����yleyi
.
ş He bir giriş 

değildir. MevzO bu ol duğu Milde ilfilılann 
geçtığı yer ile ilgil i  

mahiyette birer tefsirdir ve bunlar 'yer birli 
il ' 

. •  konuşm�an öğretici 5ını veya basıt kulisi bo � b 

IJatılann . di nin tefsirci liğini yapmalanndan b . . 

nusu bölilmdeki hMise yerinde görülmeyen b' 
aş
ak� hır de, bahis ko

ır v ayı tasvir etın zifeleri vard ı r . Buna benzer durumlan M 
. . . e va-

. .  
· aytrısımıt'ten ba k hik§yelcrde de göruyoruz. Mesela Çaştani 8 

ş a 

değişik konuşm al ar 1 . veya 3. şahıstadır. Fak
:� m

b
asa

d
l ında �irçok 

· · · 1 · ura a hıtdısenin geçtiğı bel lı bır yer yoktur. lahların buradaki ko al nuşm an, kahraman 
hükümd

.
ar. şd-'ı�a�l a

. 
�aptığı savaşta birden gözden kaybolunca din-

Jeyerılen� e
d
n ışes1 ıru gı erme� d�şüncesiyle başlar. Aynı şeyi A�vaka 

masalında a bu u yoruz. (Turkısche Turfantexte X) : Burkan'ın bir 
şeytanla yaptığ ı savaş karanlık bir cehennemde v k b ld . . 

, . u u u uğu ıçın 
Burkan ın başına bır şey gelmesinden korkan milm'ınl · k k . . . enn or usunu 
gıdcrmek maksadı ı le ı lahlar, Burkan'ın zaferini gökten milminlere 
hitap ederek müjde lerler. 

Son olarak tekrar Maytrisimit'in bir husOsiyetine dönelim: 
Yukarıda kısaca işaret ettiğimiz gibi bu eser körilnç 'piyes' olarak ad
landınlmışıır. Kelime mlinlisı ile ilkin 'görillecek şey' olan bu kelime
nin bir başka m asalda geçen şu şekilleri dikkate değer : Bhadra adlı bir 
prenses, kocasını seçmek istediğini ve bu milnfuıebetle biitiln asillerin 
bir araya gelmesini, dolun aya tesadüf edecek olan (yangı kiln) ve 
bütün beyler Körünçlegü lüg kalık 'larına yani "kendilerini 
gösterecekleri . alametleri ile süslü kürsülerine" çıkıp otururlar. Pren
ses, "Brahmadati Bey'in körünçlüg'ünün (yani : 'kendisini gösteren, 
ıcmsil eden alametlerinin havi kürsü') hangisi olduğunu sorar" (bk. 
Uigurica i l ,  2 1 .  s. ,  1 4. str.; 22.s. , 25 . sır .• 3 sır.) Bu metin de bir 
dini masaldır, fakat kolayca tasavvur edebileceğimiz gibi bu masa!Jar
dakl unsurlar, o devrin gerçek Met ve geleneklerini aksettinnektedir

ler; buna göre Orta Asya'da (adı geçen metin büyilk bir ihtimalle 
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diğerleri gibi Orta Asya dillerinden birinden çevrilmiş olın ılıdır!) şu 
veya bu münasebetle türlü halk eğlenceleri teıtipleniyordu ve bu umu

miyetle 'dolun aya' tesadüf ediyordu. Şimdi Maystrisimit'te sık sık 

geçen şu kaydı buna göre tefsi r edebil iriz: yangı kün küsençig 
körünç birle tuşar' dolun ay vaktinde arzulanan piyese (yani Mayt

risimit'in temsfline) rastlayacaktır' ve : ol küsençig edgü körünç 
yang kün bile kelgey' bu arzu edilen iyi piyes dolunay vakti gele

cek. Modern manası ile bu kayıtlar, bir tiyatronun ilfuılanna benziyor! 

Herhalde. bir topluluk huzOrunda okunan dini' masallardaki şahıslar, 

belli şekil ve 'kıyafetlere' bürünen rahipler tarafından münavebe ile 

'temsil' ediliyorlardı !  Değişik kıyafet' yukarıda zikrettiğimiz prenses 

Bhadra masalındaki Körünç kelimesinin kullanılmasından açıkça 

anlaşılınaktadır! 

Netice olarak, eski Türkçedeki bir çok masalların, zaıııan - zaman 

"sessiz okumaya mahsus" metinlerin hududunu aştığını ve bunlann 

basit bir şekilde de olsa dramlaştınldığını ve müminlerin huzOrunda 

belki de bir musiki refakatinde temsil edilıniş olduğunu söyleyebiliriz. 
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K U KLA OYU NU 
İKİ GARİP KARDAŞ (Komedi, üç perde) 

ŞAH ISLAR 
Bey . . .  

Hanım . . .  

Hizmetçi . . . 

Uşaklar . . . 

Eşkıya Reisi 

Çocuk (Kundakta) 



BİRİNCİ PERDE 

Bir ev �ı. sandalyalar, masa, bir de çocuk beşiği 
· Hanım - Bey 

· 

Hanım - Beyeteridi, . bugün si.Zi pek düşüm:eli görüyo

rum. Acaba sebebi nedir? 

Bey - Hanım! Bundan yirmi, yirmi beş sene evvel evimi

zin kapısı önünde oynarken meçhul şahıslar tarafından kaçı
rılan kardeşim hatırıma geldi de onu düşünüyor çok merak 
ediyorum. Şimdiye kadar aradım fakat hiçbir yerde kendisi· 

ni bulamadım. 

Hanım - Anladım efendim, teessürünüze ben de iştirak 
ederim. Şimdi bunları bırakalım, asıl evin içerisinde uşakla 

hizmetçi kız birbirlerile niçin geçinemiyorlar onu halledelim. 

(Bu esnada içeriden hizmetçi ile uşağın kavgaları duyulur 

ve hlmıetçl içeriye girer.) 

Hizmetçi - Beyefendi, artık ben bu evde duramam . 

. 
·
Bey - Niçhı dur,amıyorsun? Kimden. şikfİyetin .varsa söy-

le! 

Hizmetçi - Efendim, şik�yetim uşaktan, bana hiç rahat 

vermiyor. 

Hanım - Çağır o uşak olacak adamı da ona terbiyesini 

verelim. 

Hizmetçi ....:.... ( İçeriye seslenir) Fıstık, Fıstık! Seni bey ça· 

ğırıyor. 
· 
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Uşak - ( İçerden) Gelemem, işim var! . 
. · Efendim bakın ! Gelemem, işim var diyor. 

Hızmetçı - ' 

Bey - Fıst ık buraya gel diyorum sana. 

Uşak _ ( İçeriden) Gelemem, işim var! 

Bey _ _  Ne işin var? 

Uşak _ Kuyunun dibi delinmiş te onu lehimliyorum . 

Bey _ Buraya gel diyorum san�. 
utan�az seni! Gel bu-

raya da benimle alay etmeyi sana gostereyım. 

u ak _ ( Girer) Meı·haba beyefendi ,  merhaba hanımefen-
ş 

f d · ı  d i ,  merhaba hizmetçi hanıme en ı . 

Hizmetçi - Bakın efendim, hanımefendi diye benimle 
alay ediyor. 

Bey - ( Hizmetçiye) Sen susol bakalım da şimdi beni 
dinleyin ! Niçin hergün kavga ediyorsunuz? 

Uşak - Efendim benim ne kabahatım var. 

Bey - ( Hizmetçiye) Söyle bakalım uşak sana ne yapıyor? 

Hizmetçi - Efendim, geçen gün odamda çamaşır değiş-
t i riyordum, anahtar deliğinden beni gözetliyordu. 

Bey - (UŞ!Bjğa) Haydi bakalım cevap ver! 

Uşak - Efendim baktım k i  çamaşır değiştiriyor. Odanın 
penceresi açık hava da rüzgarlı ve rüzgardan üşümesin diye 
ben anahtar deliğine gözümü tıkadım korundor yapmasın di
ye. Eğer bunun için kızıyorsa ben de çamaşı r  değiştirirken o 
da gelsin beni gözetlesin ödeşelim !  

Bey - Susol terbiyesiz . . . ! Başka ne yaptı söyle bakal ım 
kızım!  

Hizmetçi - Efendim bu evde beni  çekemiyor. 

Uşak - Çekemem efendim, tabii çekemem, doksan kilo 
geliyor! Ben onu nasıl çekerim. 
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Bey - Başka söyle bakalım! Ne 'k' . şı ayctın var? 
Hizmetçi - Efendi m  çocuğunuza k f 

kendisi çocuğun mamasını yiyor. 
uru asulyı yediriyor. 

Bey - Vay . . .  altı aylık çocuk fasul . ye yer mı?  
Uşak - Efendim, ben fasulye yiyord 

dedi ki sen benim mamamı ye bana da 
um. �ocuğunuz bana 

d. senın fasuly · 

dedi. Ben de ver ım. enı ver 

Bey - Altı aylık çocuk konuşur mu? 

Uşak - Konuşur, efendim, o öyle bir · k pıç urusu ki . . . 
Bey - Sen ne yapıyorsun? Neler söylüyorsun• 0 . . , · çocuk 

pıç mı . 

Uşak - Vallahi bilmiyorum efendim Ana d b k . . · sı a var, aba-sı da var, amma ımın çocuğu bilmiyorum 

Bey - Babası da var mı? 

Uşak - Eve t ,  babası davar, anası öküz. 

Bey - Ben davar mıyım . . .  anası öküz mü? 

Uşak - Affedersiniz ağzımdan kaçtı siz daha büyüksünüz. 

Bey - Haydi çocuğu buraya getirin göreyim! 

(Hizmetçi uşak dışarı çık:ır ve kundakta bir çocukla ge
lirler; çocuk ağlar, uşak çocuğu hırpalar ve hizmetçinin ku
cağına verir; çocuk ağlamasım keser.) 

Uşak - ( Beye) Beyefendi, görüyor musunuz çocuğunuzu? 
O da kurnaz yumuşak yeri bulunca susuyor. 

Bey - Senin kucağında niçin ağlıyor? 

Uşak - Efendim ben kazık gibiyim, de ondan. 

Bey - ş;;;)<li , Fıst ık ,  beni dinle! Hanımın işi olduğu za
man çocuğu uyutmak içi n ninni söyleyip uyutacaksın. 
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Uşak _ Efendim, ben sizin karınız mıyım yoksa çocuğu" 
süt anası mıyım? 

Bey _ Sana emrediyorum, bu işi yapacaksın. 

Uşak _ Baş üstüne, efendim, yaparım amma ben ninni 
bilmiyorum. 

Hanım - Ben sana ninni öğreteceğirn. 

Bey - Haydi çök . . .  

Uşak - Efendim, ben kömürcü devesi miyi m ?  

Bey ....:... Yere otur a\;aklarını uzat !  

(Komik yere oturur çocuğu ayaklanma üstüne yatınr . . .  

Hanım ninniye başlar. ) 

Hanım - Dan dini dan dini torb� y0ğurdu . . .  

Uşak - Torba yoğurdunu çok severim .  

Hanım - Bu ninni !  Hayd i ben ne söylersem sen d e  onu 

söyle! 

Uşak - Olur, efendim! 

Hanım - Dan d i ni dan dini torba voğurdu. 

Seni k imler doğurdu . . .  

Uşak - K i m  doğuracak efendim? Anası doğurdu! 

Hanım - Ne olaydı ikiz olaydı,  

Bir evde sekiz olaydı . 

Uşak - Aman efendim . . .  biz bir danesiyle başa çı kamıyo

ruz, sekiz danesiyle nasıl uğraşırız? 

Hanını - Canım, bu da nirini . . . 
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Uşak - (B�lar ninni söylemeye) 
Dan dini dan dini torba yoğurdu 
Seni kimler doğurdı· · ' 

Ne olaydı ikiz olayd 
Bir evde sekiz olaydı . 
eh . . . eh . . .. eh . . . eh . . . eh . . .  

Bey - Bak sesin yanık. 

Uşak - Evet efendim sesimi fırında . .  d '  
d. . . d d . b 

pışır ım yanıkt 
Beyefen ı musa e e ersenız en bir ninn· .. 1. : ır. ı soy ıyeyım. 

Bey - Söyle bakalım . . . güzel mi? 

Uşak - ( Şarkı söyler gibi söyler. ) 

Dan dini . . . dan dini danalı bebek 
Elleri , kolları kınalı bebek 
Bu çocuğun babasını sorarsanız 
Sokaktaki köpek oğlu köpek. 

(Çocuğu yere atar ve kaçar, hizmetçi çocuğu alır beşiği-
ne yatınr. Bu esnada kapı çalınır, uşak bir mektup getirir. ) 

Bey - Nedir o elindeki? 

Uşak - Efendim, biraderim size bir mektup getirdi . 
Bey - Ver okuyalım. 

(Mektup) 

Efendim, 

çiftl iğinizde eski anıelc ile ycııi  tutulan ame
l eler arasında kavga çıktı. Acele geliniz! 

(Komik de. okur.) 
Bey - Me ktuptan sen ne anladın? 

İmza 
kahya Hasan 

Uşak - Efendim, bu gece çiftlikte ameleler fasulyayı faz
la yemişler; hepsi amele tutulmuş. 
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E he! adam yanlış anladın? 
Bey - c ' 

Ef d·m ben reçelim, hiZmetçi komposto . . .  
Uşak - en ı ' 

H m ben im derhal çiftliğe gitmem lazım. Siz 
Bey - uı • 

k hizmetçi burada •kalırsınız. uşa , 
( Uşağa) Sen benim yoksuzluğumu belli etme hanıma hiz· 

metçiye iyi bak! 

Uşak _ Merak etmeyin, efendim !  Ben her işi  görürüm. 

( Bey gider, hizmetçi gider. ) 

Hanım -- Haydi bakalım! Benim uykum geldi,  bana ma-
sal söyle, sonra da git yat ! 

Uşak - Hanımcığım ,  ben keloğlan masalı bilirim. 

Hanım - Peki söyle! Ben burada şekerleme yapacağım. 

Uşak - Siz şekerleme yapın, ben de tuzlama yapanın. 
( Uşak masalı söyler. ) Evvel zaman içinde, kalbur saman için
de bir keloğlan varmış . . .  

( Hanım uyur, uşak da kapının önünde yatmağa gider. Bu 

esnada meçhul bir şalus pencereden girer.) 

Eşkıya reisi - Budala uyumuş. 

Uşak - ( Girer) Hanım daha uyumadım. (Bakar hanım 

uyuyor) Hanım sayıklıyor galiba ( gider ) .  

Reis - Budalanın karnına bir  pıçak! 

Uşak - Yirmi beş kuruşa yapıncak! 

Reis - Uşağın karnını dumanla doldurmalı .  

Uşak - ( Girer) Hanımcığım duman alup duman mı sata
caksın. Uyu da be:t de uyuyayım yahu ne geveze kadınsın be . . . 
( Haıumda ses yok.) 

Reis - Uşağı evve!A yakmalı. 
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Uşak - İtfaiyeye haber veririm 
k k 

ceza alırlar· yakamazsın . (Uşa a�nnın önünde uyur.) • onun için 

Reis - ( Odaya gırer, hanınu uyandınr.) 
Hanım - ( Korkarak) Sen kimsin? Burad . . 

1 •  . . a Ot' ışın var? 
Reis - Te aş etmeyınız ve korkmayınız"> s· 

. 

cak deği l im . . .  Yalnız bundan bir ay evv 1
· 

. 
ıze. fe?_,alık ya. 

k
pa 

sizi arabada gördüm ve sevdim. Şimd"
e

d 
512. �ıftlıge gelir. en" ld·m ı e sızı alıp götür

ınege ge ı . . .  
Hanım - Fakat ben evli bir kadınım . . 1 ' sızın e hiçbir yere 

gelemem. 
Reis - Ya gelemezsiniz öyle mi 

(Beşikteki çocuğu görür ve beşikten çocuğu al ) 
Ya . . . benimle gelirsiniz yahut da çocuğunuzu ö��ru·· .. (B " k . rum. Hanım - agırma ıster, reis çocuğu bir hı k d · td "" ·· kaça k k ça arbe-siyle o unır ve

k 
r
) 

en apının önünde yatan uşağın su-ratına basar ve açar. 
Uşak - ( A

k
�yar

b

ak gelir. ) Eyvah . . .  yanıyor suratım vanı-
vor. Suratıma ım astı . -
· 

(Uşak bağırır, hanım ağlar, o esnada bey ile hizmetçi gelir.) 
Bey - Hanı mefendi ne oldu . . .  bu haliniz nedir? 
Hanım - Efendim , �iz çiftliğe gittiniz, ben de burada uyu. 

yordum . Tanımadığım hır adam geldi , beni götürmek istedi · ben de gitmedim çocuğu öldürdü. ' 

Uşak - Benim de suratıma bastı. . .  
Bey - Suratı n  yerin dibine girsin! 

Uşak - Sonra beni oradan çıkarmak için kazma kiirek 
liızım1 

Bl'y - Sen nerede idin? 
Uşak - Kapının önünde uyuyordum . 

Bey - Şimdi her şey anlaşıldı. Bana gelen mektup sahte 
imiş. Çiftliğe gittim, ne kavga var ne de bir şey var; geriye dön· 
düm geldi m . . .  Üzülmeyin, hanımefendi. Mademki çocuğumu· 
zu o hain adam öldürdü, ben gider ondan intikam alının. 
Haydi siz rahat edin! 
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(Hlmtetçl, hanım gider) 
Uşak - Bey 

Bey _ Şimdi beni dinle Fıstık! 

Uşak _ Buyur efendim! 

Bey _ Benim yemek yediğim yerde yer misin ? 

Uşak - Yerim! 

Bey - Oturduğum yerde oturur musun? 

Uşak - Otururum! 

Bey - Yattığım yerde yatar mısın ? 

Uşak - Yatarım! 

Bey - Öldüğüm yerde ölür müsün? 

Uşak - Oraya gelince düşünürüm . 

Bey - Neden ? 

Uşak - Şimdi Azraile borcum yok da! 

Bey - Haydi yürü! Ben çocuğumun sen . de suratının inti
kamını alalım! 

İ KİNCİ PERDE 

( Bir dağ başıdır, silahlı eşkıyalar etrafı gözetlerler) 

E�k ıya - Reis kasabaya gitti hala gelmedi .  

Diğeri - Başına bir  felaket gelmesin . . . 

(Reis koşa koşa gellr telıişlıdır. Eşkıyalar etrafım sararlar) 

Eşkıya - Ne oldu sana, reis ?  Bu vaziyetin ne? 
Reis - Arkadaşlar, şimdiye kadar size söylemediğim bir 

hakika t i  söylemek isterim. 

Eşk ıyalar - Ne imiş? Sizi dinliyoruz. 
Reis - Bundan bir sene evvel kasabaya gittiğim vakit bir evde pencereden bir kadın gördüm. 
Eşkıyalar - Evet . . .  

Reis - O kadına aşık oldum. Bugün bir hileli mektup yaz
dım.  Evin efendisini evden uzaklaştırdım ve evde uşaktan baş-
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a kimse kalmadığını görünce hemen evin penceresinden i . k ·rdim. Kadın uyuyordu, uyandırdım aşkun .1 • .çe ·ye gı . ı ı an ettım n d kabul etmedı. Ben de zavallı m
. 

ini mini yav .. · !(a ın . . d 'b 
rusunu ol-

d··rn Şimdi vazıyetın ne en ı aret olduı1unu ani dı dür u . . . . ı; a nız mı? 
Eşkıyalardan bırı - Reıs, bu tarafa doğru iki kişi geli-

yor saklanalım ! · 

(Saklanırlar) 
Komik -:- . Bey 

Bey :- ( İçeriden) Yürü bakalım başımın belası! 
Uşak � Başımın belası asıl sensin! Dur, şu atları ağaca 

bağlıyayım (girer). . 
Bey -:- Sen atları bağlarken hayvanların kulağına bir şey 

N "d" ? söylivordun. e ı ı o .  
. 

Uşak - Efendim bir yere kımıldamayın dedim. 
Bey - Sen hayvanca konuşmasını biliyor musun? 
Uşak - Aman, efendim, hayvanca konuşmasını bilmesem 

sizinle konuşabilir miyim ?  

Bey - Hayvan mıyım? 

Uşak - Hayır efendim! 

Bey - Hava döndü. 

Uşak - Lodos vardı, poyraza döndü. 

(Eşkıyalar çıkar, kavga başlar, komik eşkıyalarla kavga 
eder. Bey i1e eşkıya reisi karşılaşır.) 

Bey - Zavallı yavrumu öldürdün! Ben de �enden intikam 
almaya geldim. 

Reis - Haydi öyle ise hazırol (İkisi de kılınçlarla düello 
ederler). 

(Durur.) Şimdiye kadar bu kadar insanlarla kavga ettim, 
fakat sana kılıncım duruyor. Sen nerelisin? 

Bey - Aydınlıyım . . .  
Reis - Ben de Aydınlıyım ? Kimsin? Kimin oğlusun? 

Bey -· Tüccardan Hüsameddin beyin oğluyum. 
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Reis - Ya . . .  
Bey _ Neye düşündün? . 

Reis _ Ben de tüccardan Hüsameddin beyin oğluyum! 

Bey _ Pekala! Ne demek istiyorsun ? 

Reis _ Senin yirmi beş sene evvel gayıp ed ilm iş kardeşin  
var miydi ? 

Bey - Vardı!  

Reis - İşte ben senin kardeşinim !  Beni meçhul insanlar 
dağa kaçırmışlardı. O vakıttanberi eşkıyalık yapıyorum. 

(Bey, eşkıya birbirlerine sanhrlar, kardeş olduklan mey
dana çıkar, eşkıya müteessirdir.) 

Bey - Sen bir kabahat işledin, fakat zararı yok ! «evlat 

bulunur kardeş bulunmaz » ,  seni affediyorum . Haydi köye gi
delim, seni karıma affettiririm. 

Uşak - Beyefendi, benim surat ım ne olacak ?  Ben sura
tımın intikamını almadan affetmem. Şimdi siz kardeşsiniz de
ğil m i ?  

Bey - Efendim . 
Uşak - (Eşkıyalar birbirine) Sen bu sırtındaki gömleği 

nereden ve kimden aldın ? 

Eşkıya - Ben bu göm leği çarşıdan Ahm&t Efendi'den al· 
dım . 

Uşak - Ben de oradan aldım. Gel, benim gömlek karde-
şim! 

( Sarılırlar. ) 
Beyefendi siz kardeşsiniz, benim kardeşim yok. Bu da 

benim gömlek kardeşim olsun! 

Bey - Haydi Fıstık, kardeşimi al  eve getir! 
Ben sizi atların yanında bekliyorum. (Gider.) 

Uşak - Haydi sen git ! Ben de geliyorum. ( Eşkıya gider. ) 
Bey kardeşini buldu, onu affetti . Amma ben suratımın inti
kamını almadan bırakmam. 
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ÜÇÜNCÜ PERDE 
Hanım - Hizmetçi 

H nım _ Gittiler hala gelmediler merak d' a • e ıyonım 
Hizmetçi - Merak etmeyin efendim gelirler. 

. 
(Uşak gtrer, telılşhdn.) 

Hanım - Ne oldu? Bey nerede? 
Hizmetçi - Söylesene ne oldu! 

Uşak _ Dur acele etme! Söyliyeceg"im amm b. 
f f . a ır ne es 

alayım . . . oh hanıme endı! Eşkıyalar beyi öldürdü, ben kaç. 
ııın. 

Hanım - (Bayılır) Eyvah . . .  yandım. 

Uşak - Hanımcığım yanacağını biliyordun kendini sigor
taya koyaydın ! 

(Başındaki talclceyi çıkanr kafasını hanıma koklat�, ha
nırrı ayılır.) 

Hanım - Oh geçti, hiçb ir şeyim kalmadı ! 
Uşak - Benim başım eczanedir . . .  Amonyak var . . . (Bey 

gelir). 
Bey - Hanım evimize gelüp sana ilanı aşk eden çocuğu

muzu öldüren kardeşimmiş, bilmi:yerek bir hata işlemiş. Onu 
affet! (Hepsi çıkar. ) 

(Eşkıya girer) 
Hanım - Eşkıya 

Eşkıya - Yengeciğim, beni affet! 

Hanım - Seni Allah affetsin !  
Reis - (Müteessir olur) Y a  yengem beni affetmiyor öyle 

mi ? (Derken uşak gelir sandalyeye oturur.) Yengeciğim beni 

affet ! 

Uşak - (Hanımın taklidini yapar) Seni affetmiyorum, al· 
çak köpek ! ( Eşkıya vurur, komik kaçar.) 

751 



Reis - Ya demek beni kimse affetmiyor. Ben de kend i
mi öldürlirüm.  (Bıçakla kendini öldUrür, uşak girer bıçağı 

alır, o esnada bey gelir.) 

Bey - Vay suratının intik:>rrıını aldın, kardeşimi öldür
dün değil mi . . .  ? 

Uşak - Aman efendim ben tavuk bile kesemem ! Kendini 
öldürdü elveda dedi. Ben de uğurlar olsun Mehmet Ağa! de

dim . Gitti . . . 

( Hanım hizmetçi gelir.) 

Hanım - Ne oldu ? Bu telaş nedir? 

Bey - Kardeşim kendini öldürmüş. 

Hanım - Dağda gezen eşkıyadan bize hayır gelmez. Ne 
yapal ım? Allah taksiratını affets i n !  

( Hizmetçi, hanun çııkar. ) 

Bey - Haydi kardeşimin cenazesini kaldır!  

Uşak - Eh . . .  acaba üzerinde para var mı (her tarafını 
arar). O da be�im 

.
gi�i züğiirtmi.iş.  Şimdi ben seni kuyuya at

sam kuyuyu kırletı rsın , mezara gönısem ölüleri fesada ,·erir
sin.  Ben seni yazın kurutur, k ışın past ı rmam yaparı m .  

(Perde iner.) 

( Otto Spies, Turk isches Puppenlehater, 1 959, ss .  88- 1 02 )  
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